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WST¢P

Od wprowadzenia w Polsce stanu wojennego dzieli nas ponad dwadzie-
Êcia lat. W tym czasie wyros∏o nowe pokolenie Polaków, dla których data
13 grudnia jest równie odleg∏a jak dla innych 1 wrzeÊnia czy 11 listopada.
Zarazem jednak dla kilku starszych pokoleƒ Polaków stan wojenny pozo-
sta∏ jednym z najwa˝niejszych wydarzeƒ w ich biografii. Dlatego tempera-
tura sporów dotyczàcych okolicznoÊci dramatycznej decyzji gen. Wojciecha
Jaruzelskiego jest wcià˝ wysoka. Nadal te˝ cz´Êciej stronami sà g∏ówni ak-
torzy wydarzeƒ sprzed dwudziestu lat i ich polityczni spadkobiercy, nie zaÊ
historycy. Ci ostatni majà jednak coraz wi´cej do powiedzenia, a ich g∏os
b´dzie w miar´ up∏ywu czasu zast´powa∏ gwar polemik o wyraênie politycz-
nym podtekÊcie. Ksià˝ka Stan wojenny w Polsce 1981–1983 powinna przy-
czyniç si´ do przyspieszenia tego procesu.

Prezentowana praca stanowi koƒcowy rezultat programu badawczo-
-edukacyjnego „Stan wojenny – spojrzenie po dwudziestu latach”, realizo-
wanego w latach 2001–2002 przez pracowników naukowych Biura Eduka-
cji Publicznej Instytutu Pami´ci Narodowej w Warszawie oraz dziesi´ciu
Oddzia∏owych Biur Edukacji Publicznej w Bia∏ymstoku, Gdaƒsku, Lubli-
nie, Katowicach, Krakowie, ¸odzi, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i we
Wroc∏awiu. W jego ramach przygotowano i opublikowano trzy ksià˝ki1

oraz zorganizowano konferencj´ naukowà w Warszawie 13 grudnia 2001 r.
Nie powsta∏a dotàd ca∏oÊciowa monografia stanu wojennego w Polsce,

a wi´kszoÊç badaczy koncentrowa∏a si´ raczej na okresie go poprzedzajàcym.
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1 Stan wojenny w dokumentach w∏adz PRL (1980–1983), wybór i oprac. B. Kopka, G. Maj-
chrzak, Warszawa 2001; Âwiadectwa stanu wojennego, oprac. A. Dudek, K. Madej, Warszawa
2001; Stan wojenny w Ma∏opolsce w relacjach Êwiadków, oprac. Z. Solak, J. Szarek, wspó∏praca
E. Zajàc, Kraków 2001.



Opublikowana w dwudziestà rocznic´ stanu wojennego praca Andrzeja Pacz-
kowskiego dotyczy przede wszystkim przygotowaƒ do jego wprowadzenia
podj´tych przez ró˝ne struktury aparatu w∏adzy PRL2. Najbardziej ogólny
charakter ma wydana przed ponad dziesi´ciu laty pionierska praca Jakuba
Karpiƒskiego3 oraz ksià˝ka Jerzego Holzera i Krzysztofa Leskiego o pod-
ziemnej „SolidarnoÊci”4. Dotychczasowy stan wiedzy na temat opozycji poli-
tycznej po 13 grudnia najpe∏niej odzwierciedla∏o opracowanie Henryka G∏´-
bockiego, wydane z okazji dwudziestolecia „SolidarnoÊci”5. Tej problematyki
dotyczy∏y mi´dzy innymi publikacje Andrzeja Chwalby6, Antoniego Dudka7,
Wojciecha Sawickiego8 i Krzysztofa ¸ab´dzia9. W du˝ej mierze propagando-
wy charakter mia∏y natomiast powsta∏e jeszcze w latach osiemdziesiàtych
prace Les∏awa Wojtasika10, Leona Wilczewskiego11 i Józefa Kosseckiego12.
Ukaza∏o si´ równie˝ kilka prac opisujàcych konkretne Êrodowiska opozy-
cyjne (o „SolidarnoÊci Walczàcej” Alfreda Znamierowskiego13, o Niezale˝-
nym Zrzeszeniu Studentów Andrzeja Anusza14, o Ruchu M∏odej Polski Pio-
tra Zaremby15 i Anny Mueller16) bàdê poÊwi´conych liderom opozycji17.
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2 A. Paczkowski, Droga do „mniejszego z∏a”. Strategia i taktyka obozu w∏adzy: lipiec 1980–sty-
czeƒ 1982, Kraków 2002.
3 J. Karpiƒski, Dziwna wojna, Pary˝ 1990.
4 J. Holzer, K. Leski, „SolidarnoÊç” w podziemiu, ¸ódê 1990.
5 H. G∏´bocki, Konspira. Dzieje „SolidarnoÊci” w podziemiu (1981–1989) [w:] „SolidarnoÊç”
XX lat historii, Warszawa 2000.
6 A. Chwalba, Czasy SolidarnoÊci. Francuscy zwiàzkowcy i NSZZ „SolidarnoÊç” 1980–1990,
Kraków 1998. 
7 A. Dudek, „SolidarnoÊç” w poszukiwaniu metody walki [w:] Âlady PeeReLu, Kraków 2001.
8 W. Sawicki, OKO – walka o w∏adz´ w podziemnej „SolidarnoÊci” 1982, „Arcana” 1998, nr 1.
9 K. ¸ab´dê, Spory wokó∏ zagadnieƒ programowych w publikacjach opozycji politycznej w Pol-
sce w l. 1981–1989, Kraków 1997; idem, Opozycja polityczna w Polsce w okresie stanu wojenne-
go, Wroc∏aw 1989.
10 L. Wojtasik, Podziemie polityczne, Warszawa 1983.
11 L. Wilczewski, Koncepcje programowe podziemia politycznego, „Biblioteka Lektora i Wyk∏a-
dowcy” 1984, z. 19.
12 J. Kossecki, Geografia opozycji politycznej w Polsce w latach 1976–1981, Warszawa 1983. 
13 A. Znamierowski, Zaciskanie pi´Êci. Rzecz o SolidarnoÊci Walczàcej, Pary˝ 1988. 
14 A. Anusz, Niezale˝ne Zrzeszenie Studentów 1980–1989, Warszawa 1991.
15 P. Zaremba, M∏odopolacy, Gdaƒsk 2000.
16 A. Mueller, Dzia∏alnoÊç Ruchu M∏odej Polski w latach 1979–1982 [w:] Studia i materia∏y
z dziejów opozycji i oporu spo∏ecznego, red. ¸. Kamiƒski, t. 3, Wroc∏aw 2000.
17 Rodem z „SolidarnoÊci”. Sylwetki twórców NSZZ „SolidarnoÊç”, red. B. Kopka i R. ˚eli-
chowski, Warszawa 1997; R. Boyes, Nagi prezydent. ˚ycie polityczne Lecha Wa∏´sy, Londyn
1995; A. Dudek, M. Gawlikowski, Leszek Moczulski: bez wahania, Kraków 1993.



Wydano te˝ ogólne analizy niektórych form dzia∏alnoÊci opozycji w Pol-
sce w latach osiemdziesiàtych18 oraz dwa tomy s∏ownika biograficznego
opozycji z lat 1956–198919, przygotowanego przez OÊrodek KARTA. Zawie-
rajà one biogramy osób zaanga˝owanych w dzia∏alnoÊç opozycyjnà w okre-
sie stanu wojennego w ró˝nych cz´Êciach kraju. S∏ownikowy charakter ma
z kolei, opracowany na podstawie prasy podziemnej oraz materia∏ów MSW
z czasów PRL, tom napisany przez Dariusza Cecud´20. Problematyki oporu
spo∏ecznego – przede wszystkim demonstracji ulicznych – dotyczà obszerne
fragmenty publikacji Antoniego Dudka i Tomasza Marsza∏kowskiego21.

Jak stan wojenny ocenia∏o kilka osób z ówczesnego kierownictwa
PZPR, dowiedzieç si´ mo˝na dzi´ki wydanej w ubieg∏ym roku pod redak-
cjà Mieczys∏awa F. Rakowskiego obszernej pracy zbiorowej Polska pod rzà-
dami PZPR22. Krótko na temat stanu wojennego pisze w swoich pracach
poÊwi´conych aparatowi bezpieczeƒstwa Henryk Dominiczak23. Krytycznà
analiz´ postaw i zamierzeƒ Êrodowiska w∏adzy przedstawi∏ w swoim artykule
Tomasz Mianowicz24. Z kolei j´zykiem propagandy stanu wojennego zajà∏
si´ Micha∏ G∏owiƒski25. W 1998 r. ukaza∏a si´ praca Ma∏gorzaty Mol´dy-
-Zdziech poÊwi´cona postawom artystów po wprowadzeniu stanu wojen-
nego26, natomiast sytuacji w Êrodowisku dziennikarskim dotyczy ksià˝ka
Macieja ¸ukasiewicza27. Politologicznà analiz´ uwarunkowaƒ sytuacji po
wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce zawiera z kolei publikacja pod
redakcjà Andrzeja Antoszewskiego i Jerzego Sommera28.
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18 W. Kukla, Banknoty opozycji w Polsce 1982–1988, Poznaƒ 1992.
19 Opozycja w PRL, S∏ownik biograficzny 1956–1989, red. J. Skórzyƒski, P. Sowiƒski, M. Strasz,
Warszawa, t. 1: 2000, t. 2: 2002.
20 D. Cecuda, Leksykon opozycji politycznej 1976–1989, Warszawa 1989.
21 A. Dudek, T. Marsza∏kowski, Walki uliczne w PRL 1956–1989, Kraków 1999.
22 Polska pod rzàdami PZPR, red. M.F. Rakowski, Warszawa 2000.
23 H. Dominiczak, Organy bezpieczeƒstwa PRL 1944–1990. Rozwój i dzia∏alnoÊç w Êwietle
dokumentów MSW, Warszawa 1997; idem, Organy bezpieczeƒstwa PRL w walce z KoÊcio∏em
katolickim 1944–1990 w Êwietle dokumentów MSW, Warszawa 2000.
24 T. Mianowicz, 1981–1989: stan wojenny i „okràg∏y stó∏” jako elementy taktyczne polityki w∏adz
PRL w latach 1980-tych [w:] Studia i materia∏y z dziejów opozycji...
25 M. G∏owiƒski, Mowa w stanie obl´˝enia, Warszawa 1996.
26 M. Mol´da-Zdziech, Obecna nieobecnoÊç. Aktorski bojkot telewizji i radia w stanie wojen-
nym, Warszawa 1998.
27 M. ¸ukasiewicz, Weryfikacja, Warszawa 1994.
28 System polityczny PRL po 13 grudnia 1981 (wybrane problemy), red. A. Antoszewski
i J. Sommer, Wroc∏aw 1989.



O roli i zaanga˝owaniu KoÊcio∏a katolickiego podczas stanu wojennego
pisali mi´dzy innymi Andrzej Micewski29 oraz Anna i Andrzej Anuszowie30.
PoÊrednio tego problemu dotykajà te˝ liczne biografie Jana Paw∏a II31.
Zaanga˝owanie Êrodowisk zwiàzanych z KoÊcio∏em katolickim po 13 grud-
nia przedstawiajà prace W∏adys∏awa Rodowicza32 i Andrzeja Friszke33.
Sytuacj´ w Stowarzyszeniu PAX w tym okresie opisuje koƒcowy fragment
ksià˝ki Ryszarda Skwarskiego34.

Pewne informacje – si∏à rzeczy w wi´kszoÊci ogólne – znaleêç te˝ mo˝-
na w syntezach dziejów Polski obejmujàcych lata osiemdziesiàte35. Spojrze-
nie na mi´dzynarodowe uwarunkowania stanu wojennego zawierajà mi´-
dzy innymi prace: Petera Schweizera36, Gabriela Meretika37, Timothy’ego
Gartona Asha38 oraz Jana B. de Weydenthala, Bruce’a D. Portera i Kevina
Devlina39. O stosunkach polsko-francuskich w tym okresie pisali Kon-
stanty Gebert40 i Marcin Kula41, natomiast o polsko-niemieckich Dieter
Bingen42 i Krzysztof Malinowski43. O dzia∏aniach strony radzieckiej po
wprowadzeniu stanu wojennego dowiedzieç si´ mo˝na z kolei z „Zeszytu

10

29 A. Micewski, KoÊció∏ wobec „SolidarnoÊci” i stanu wojennego, Pary˝ 1987.
30 A. i A. Anusz, Samotnie wÊród wiernych. KoÊció∏ wobec przemian politycznych w Polsce
(1944–1994), Warszawa 1994.
31 Zob. m.in. C. Bernstein, M. Politi, Jego ÂwiàtobliwoÊç Jan Pawe∏ II i nieznana historia na-
szych czasów, Warszawa 1997; G. Weigel, Âwiadek nadziei. Biografia papie˝a Jana Paw∏a II,
Kraków 2000.
32 W. Rodowicz, Komitet na Piwnej: fakty, dokumenty, wspomnienia, Warszawa 1994.
33 A. Friszke, Oaza na Kopernika. Klub Inteligencji Katolickiej 1956–1989, Warszawa 1997.
34 R. Skwarski, Za zielonà kurtynà. PAX lat 1975–1982, Londyn 1990.
35 Zob. np. K.B. Janowski, Polska 1981–1989. Mi´dzy konfrontacjà a porozumieniem. Studium
historyczno-politologiczne, Warszawa 1996; M. Marody, D∏ugi fina∏, Warszawa 1995; G. Mink,
Si∏a czy rozsàdek. Historia spo∏eczna i polityczna Polski (1980–1989), Warszawa 1992; A. Pacz-
kowski, Pó∏ wieku dziejów Polski 1939–1989, Warszawa 1995; W. Roszkowski, Najnowsza histo-
ria Polski, t. 2, Warszawa 1995.
36 P. Schweizer, Victory, czyli zwyci´stwo. Tajna historia Êwiata lat 80., Warszawa 1994.
37 G. Meretik, Noc genera∏a, Warszawa 1989.
38 T.G. Ash, Polska rewolucja. SolidarnoÊç, b.m.w. 1987.
39 J.B. de Weydenthal, B.D. Porter, K. Devlin, Polski dramat 1980–1982, Warszawa 1991. 
40 K. Gebert, Magia s∏ów. Polityka francuska wobec Polski po 13 grudnia 1981 r., Londyn
1991.
41 M. Kula, Niespodziewani przyjaciele, czyli rzecz o zwyk∏ej ludzkiej solidarnoÊci, Warszawa
1995.
42 D. Bingen, Polityka Republiki Boƒskiej wobec Polski. Od Adenauera do Kohla 1949–1991,
Kraków 1997. 
43 K. Malinowski, Polityka RFN wobec Polski w latach 1982–1991, Poznaƒ 1997.



roboczego” gen. Wiktora Anoszkina44 oraz wspomnieƒ Witalija Paw∏owa45

i Piotra Kostikowa46.
Stosunkowo obszerna jest lista wydawnictw êród∏owych dotyczàcych lat

1981–1983. Ju˝ w roku zniesienia stanu wojennego ukaza∏ si´ w Londynie,
w opracowaniu Piotra Spiskiego, obszerny zbiór dokumentów i relacji47.
W tym samym czasie w Pary˝u zespó∏ redakcyjny Komitetu Helsiƒskiego
przygotowa∏ raport dotyczàcy przypadków ∏amania praw cz∏owieka w okre-
sie stanu wojennego48. Tak˝e w kraju, w drugim obiegu wydawniczym, opu-
blikowano kilka opracowaƒ dokumentujàcych – cz´sto w formie relacji
– represje stosowane przez w∏adze paƒstwowe po 13 grudnia49. Z kolei
zmiany w ró˝nych sferach ˝ycia spo∏ecznego po wprowadzeniu stanu wo-
jennego omawia opracowany w po∏owie lat osiemdziesiàtych raport zespo-
∏u ekspertów powo∏anych przez Lecha Wa∏´s´50.

Wa˝nà kategori´ êróde∏ stanowià publikacje wydawane przez w∏adze
stanu wojennego w pierwszej po∏owie lat osiemdziesiàtych. Materia∏y te
majà g∏ównie charakter agitacyjno-propagandowy51 bàdê instrukta˝owy52.
W 1984 r. ukaza∏o si´ opracowanie prawodawstwa stanu wojennego pod
redakcjà Feliksa Prusaka53. Istotne znaczenie w tej grupie materia∏ów majà
zw∏aszcza dwie publikacje dokumentujàce przebieg konferencji prasowych
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44 „Zeszyt roboczy” genera∏a Anoszkina 9–16 grudnia 1981 r., Warszawa 1998 (publikacja za-
wiera tak˝e teksty Andrzeja Paczkowskiego, Marka Kramera, Floriana Siwickiego, Wojciecha
Jaruzelskiego).
45 Genera∏ Paw∏ow: by∏em rezydentem KGB w Polsce, Warszawa 1994.
46 P. Kostikow, Widziane z Kremla, Warszawa 1992.
47 Od trzynastego do trzynastego. Analizy. Dokumenty. Relacje, oprac. P. Spiski, Londyn 1983.
48 Prawa cz∏owieka i obywatela w PRL (13 XII 1981–31 XII 1982), oprac. zespó∏ redakcyjny
Komitetu Helsiƒskiego, Pary˝ 1983.
49 Tytu∏em przyk∏adu mo˝na wymieniç tom dokumentów ilustrujàcych dzia∏alnoÊç obroƒców
w procesach politycznych prowadzonych w tym okresie: Nie mo˝emy milczeç... Z ∏awy obroƒ-
czej. Przemówienia adwokatów w procesach politycznych 1981–1986, Warszawa 1989.
50 Polska 5 lat po Sierpniu: raport, Londyn 1986.
51 Np. C. Kiszczak, S. Zawadzki, W interesie paƒstwa i obywateli: informacja ministra spraw we-
wn´trznych Czes∏awa Kiszczaka, informacja ministra sprawiedliwoÊci Sylwestra Zawadzkiego:
(posiedzenie Sejmu PRL, 22–23 marca 1983) dla POP i OOP PZPR, Warszawa 1983; Bilans
dokonaƒ stanu wojennego (deklaracje – fakty – komentarze), Warszawa 1983; H. Brzozowy,
Z. Kumas, Ludowe Wojsko Polskie w okresie stanu wojennego. Do u˝ytku OOP i POP PZPR,
Warszawa 1983; Rok walki, reform i odnowy, „Biblioteka Lektora i Wyk∏adowcy” 1982, z. 38.
52 Problemy pracy dowódczej i wychowawczej, oprac. W. Kubala, Warszawa 1982; por. C. Staci-
wa, DoÊwiadczenia okresu stanu wojennego, zadania si∏ zbrojnych w aktualnej sytuacji wewn´trz-
nej kraju, Warszawa 1982.
53 Prawo stanu wojennego, red. F. Prusak, Warszawa 1984.



rzecznika rzàdu PRL Jerzego Urbana54 oraz tom oficjalnych wystàpieƒ gen.
Wojciecha Jaruzelskiego z okresu stanu wojennego55.

Mo˝liwoÊç publikowania dokumentów wytworzonych w ró˝nych struk-
turach aparatu w∏adzy pojawi∏a si´ na szerszà skal´ dopiero po upadku
PRL. W 1992 r. ukaza∏ si´ tom zawierajàcy dokumenty centralnych w∏adz
PZPR z lat 1980–1981, w tym tak˝e – w koƒcowej cz´Êci – z okresu obowià-
zywania stanu wojennego56. Istotne informacje dotyczàce po∏o˝enia i roli
odgrywanej przez KoÊció∏ katolicki zamieszczono w tomach dokumentów
opracowanych przez Petera Rain´57. Tej samej problematyki dotyczy zbiór
êróde∏ z lat osiemdziesiàtych opublikowany nak∏adem „Aneksu” oraz tygo-
dnika „Polityka”58. Dwa tomy dokumentów, które cz´Êciowo dotyczà okre-
su stanu wojennego, opracowali na podstawie materia∏ów archiwalnych
Stasi W∏odzimierz Borodziej i Jerzy Kochanowski59. Wiele dokumentów
wytworzonych w strukturach MSW, MO i SB zawiera te˝ tom poÊwi´cony
rzeszowskiej opozycji w latach osiemdziesiàtych60. Kilkadziesiàt spoÊród
nich dotyczy okresu stanu wojennego, w zdecydowanej jednak wi´kszoÊci
odnoszà si´ one do obszaru ówczesnego województwa rzeszowskiego. Na tle
tych wydawnictw niewielkà wartoÊç poznawczà ma wydany pod redakcjà
Tadeusza Walichnowskiego zbiór dokumentów i artyku∏ów, które w wi´k-
szoÊci by∏y ju˝ wczeÊniej w ró˝nych miejscach publikowane61.

Innà kategori´ stanowià êród∏a zwiàzane z prawnokonstytucyjnà ocenà
stanu wojennego, powsta∏e w konsekwencji dzia∏ania Sejmowej Komisji
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54 Stenogramy z konferencji prasowych w Centrum Prasowym Interpress 13 XII 1981–31 VII
1984, Warszawa 1985; Pojedynek. Wtorkowe konferencje rzecznika prasowego rzàdu 1981–1985,
oprac. M. Rudziƒski, Warszawa 1985. 
55 W. Jaruzelski, Przemówienia 1981–1982, Warszawa 1983.
56 Tajne dokumenty Biura Politycznego. PZPR a „SolidarnoÊç” 1980–1981, oprac. Z. W∏odek,
Londyn 1992.
57 KoÊció∏ w Polsce 1982–1984, oprac. P. Raina, Londyn 1985; Jan Pawe∏ II, Prymas i Episko-
pat Polski o stanie wojennym, oprac. P. Raina, Londyn 1982; P. Raina, KoÊció∏ w PRL. KoÊció∏
katolicki a paƒstwo w Êwietle dokumentów 1945–1989, t. 3: Lata 1975–89, Poznaƒ–Pelplin
1996; idem, Arcybiskup Dàbrowski w s∏u˝bie KoÊcio∏a i narodu. Rozmowy z w∏adzami PRL, t. 2:
1982–1989, Warszawa 1995; idem, Troska o internowanych. Interwencje abp. Dàbrowskiego
u gen. Kiszczaka 1982–1989, Warszawa 1999.
58 Tajne dokumenty. Paƒstwo–KoÊció∏ 1980–1989, Londyn–Warszawa 1993.
59 PRL w oczach Stasi, t. 1 i 2, Warszawa 1995, 1996.
60 Przeciw „SolidarnoÊci” 1980–1989. Rzeszowska opozycja w tajnych archiwach Ministerstwa
Spraw Wewn´trznych, oprac. J. Draus, Z. Nawrocki, Rzeszów 2000.
61 Stan wojenny w Polsce. Dokumenty i materia∏y archiwalne 1981–1983, red. T. Walichnowski,
Warszawa 2001.



OdpowiedzialnoÊci Konstytucyjnej, która zajmowa∏a si´ wnioskiem o po-
stawienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego i innych cz∏onków w∏adz paƒstwo-
wych PRL przed Trybuna∏em Stanu62. Specyficznym êród∏em, sk∏adajàcym
si´ z obszernych cytatów zaczerpni´tych z prasy bezdebitowej z ca∏ego
okresu lat osiemdziesiàtych i opracowanych przez dziennikarzy „Gazety
Wyborczej”, jest Ma∏e vademecum PeeReLu...63. Nieco inny charakter ma
artyku∏ zawierajàcy z kolei krótki wybór informacji z Teleksowej Informacji
Wewnàtrzpartyjnej PZPR z okresu od grudnia 1981 do kwietnia 1982 r.64

Ukaza∏o si´ te˝ kilka publikacji zawierajàcych kalendaria najwa˝niej-
szych wydarzeƒ w latach 1981–1983. W 1995 r. zosta∏ wydany Kalendarz de-
kady prze∏omu autorstwa Andrzeja Andrusiewicza65. Rok póêniej pojawi∏o
si´ Kalendarium „SolidarnoÊci” lat 1980–1989 Marka Pernala i Jana Skó-
rzyƒskiego66. Jednak najpe∏niejsze z istniejàcych obecnie kalendariów sta-
nu wojennego – przygotowane przez zespó∏ OÊrodka KARTA – znalaz∏o
si´ w publikacji wydanej z okazji dwudziestolecia powstania „SolidarnoÊci”67.
W formie kalendariów zosta∏y równie˝ przygotowane cztery obszerne do-
kumenty S∏u˝by Bezpieczeƒstwa, opracowane i wydane w 1999 r. przez
Centralne Archiwum Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji68.
Dotyczà one ca∏ego kraju i zgodnie z obowiàzujàcym w latach osiemdzie-
siàtych podzia∏em administracyjnym Polski na 49 województw przedstawia-
jà ró˝norodne przejawy opozycji i oporu spo∏ecznego.

WÊród relatywnie obfitej literatury wspomnieniowej w pierwszej kolej-
noÊci wymieniç nale˝y g∏oÊnà w latach osiemdziesiàtych ksià˝k´ Konspira69,
z∏o˝onà z wypowiedzi ukrywajàcych si´ wówczas czo∏owych dzia∏aczy
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62 Sàd nad autorami stanu wojennego. Oskar˝enia, wyjaÊnienia, obrona przed Komisjà Odpo-
wiedzialnoÊci Konstytucyjnej, oprac. A. KaraÊ, Warszawa 1993; por. te˝ O stanie wojennym
w Sejmowej Komisji OdpowiedzialnoÊci Konstytucyjnej: Sprawozdania komisji i wniosek mniej-
szoÊci wraz z ekspertyzami i opiniami historyków, oprac. K. Górski, Warszawa 1997.
63 A. i P. Bikont, W. Cesarski, Ma∏e vademecum PeeReLu z wycinków gazet podziemnych w for-
mie kalendarza robotniczego na rok 1990, Warszawa 1990.
64 Stan wojenny w Êwietle Teleksowej Informacji Wewnàtrzpartyjnej, Zeszyty Naukowe „Zderze-
nia” 1990, nr 5.
65 A. Andrusiewicz, Polska 1980–1990. Kalendarz dekady prze∏omu, Rzeszów 1995.
66 M. Pernal, J. Skórzyƒski, Kalendaria „SolidarnoÊci” lat 1980–1989, Warszawa 1996.
67 Kalendarium 13 grudnia 1981–4 czerwca 1989 [w:] „SolidarnoÊç” XX lat historii...
68 Stan wojenny w Polsce. Kalendaria wydarzeƒ 13 XII 1981–31 XII 1982, red. W. Chudzik,
R. Cywiƒski, I. Kielmel, I. Marczak, Warszawa 1999.
69 M. ̧ opiƒski, M. Moskit, M. Wilk, Konspira. Rzecz o podziemnej „SolidarnoÊci”, Gdaƒsk–War-
szawa 1989.



„SolidarnoÊci”, oraz zbiór relacji wydany w 1991 r. przez OÊrodek KARTA70.
Nie by∏y to pierwsze publikacje tego rodzaju. W drugim obiegu wydawni-
czym ju˝ w 1982 r. ukaza∏a si´ broszura zawierajàca relacje Êwiadków i ofiar
stanu wojennego z ró˝nych obszarów kraju71. Nastroje w Êrodowisku robot-
niczym w latach 1981–1982 obrazuje publikacja Robotnicze losy wydana
w 1996 r.72, natomiast sytuacja w Êrodowisku artystycznym po 13 grudnia zo-
sta∏a przedstawiona w ksià˝ce opracowanej przez Andrzeja Romana73.

Zarówno przed 1989 r., jak i po tej dacie ukazywa∏y si´ wspomnienia
znanych dzia∏aczy opozycji i osób represjonowanych74 oraz g∏ównych po-
staci ówczesnego obozu w∏adzy: Mieczys∏awa F. Rakowskiego75, Wojcie-
cha Jaruzelskiego76, Czes∏awa Kiszczaka77, Kazimierza Barcikowskiego78

i Jerzego Urbana79. Oryginalny materia∏ uzupe∏niajàcy publikacje o cha-
rakterze wspomnieniowym, w wi´kszoÊci jednak dotyczàcy genezy stanu
wojennego, stanowi zapis obrad konferencji w Jachrance (8–10 listopada
1997 r.), w której uczestniczy∏o wielu g∏ównych bohaterów wydarzeƒ z lat
1980–198180.
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70 Z. Gluza, K. Madoƒ-Mitzner, G. So∏tysiak, W stanie, Warszawa 1991.
71 Grudzieƒ 1981. Relacje, Warszawa 1982.
72 Robotnicze losy. ˚yciorysy w∏asne robotników pisane w latach konfliktu 1981–1982, t. 1 i 2,
oprac. i red. A. Bartoszek, Poznaƒ 1996.
73 Komedianci. Rzecz o bojkocie, oprac. A. Roman, Warszawa 1990.
74 „Polityczni”– opowieÊci uwi´zionych w Polsce (1981–1986), Warszawa 1989; 13 grudnia,
Wspomnienia. Ryszard Reiff, Zbigniew Bujak, W∏adys∏aw Frasyniuk, Marian Terlecki, Jan Józef
Szczepaƒski, Kraków 1989; R. Reiff, Czas SolidarnoÊci, Warszawa 1988; L. Wa∏´sa, Droga na-
dziei, Kraków 1989; T. Mazowiecki, Internowanie, Londyn 1982; J. Rolicki, Zbigniew Bujak:
przepraszam za „SolidarnoÊç”, Warszawa 1991; J.J. Szczepaƒski, Kadencja, Kraków 1989;
J. Mur [Andrzej Drzycimski, Adam Kinaszewski], Dziennik internowanego (grudzieƒ 1981–gru-
dzieƒ 1982), Gdaƒsk–Warszawa 1989; W. Kuczyƒski, Obóz, Londyn 1983; T. Jastrun, Zapiski
z b∏´dnego ko∏a, Berlin 1983; Stan wojenny, wspomnienia i oceny, red. J. Kulas, Pelplin 1999;
E. Kondratowicz, Szminka na sztandarze. Kobiety „SolidarnoÊci” 1980–1989. Rozmowy, Warsza-
wa 2001.
75 M.F. Rakowski, Jak to si´ sta∏o..., Warszawa 1991.
76 W. Jaruzelski, Ró˝niç si´ màdrze: jak dosz∏o do stanu wojennego, Warszawa 1999. WczeÊniej
ukaza∏y si´ inne wspomnienia gen. Jaruzelskiego, Stan wojenny. Dlaczego..., Warszawa 1992. 
77 W. BereÊ, J. Skoczylas, Genera∏ Kiszczak mówi... prawie wszystko, Warszawa 1991. M.in.
w odpowiedzi na t´ publikacj´ ukaza∏a si´ ksià˝ka Jana Widackiego, Czego nie powiedzia∏
genera∏ Kiszczak, Warszawa 1992.
78 K. Barcikowski, U szczytów w∏adzy, Warszawa 1998.
79 J. Urban, Jajakoby∏y, Warszawa b.d.
80 Wejdà nie wejdà. Polska 1980–1982: wewn´trzny kryzys, mi´dzynarodowe uwarunkowania.
Konferencja w Jachrance, listopad 1997, Londyn 1999.



Nie zosta∏a jak dotàd wydana drukiem bibliografia publikacji dotyczà-
cych stanu wojennego. Najobszerniejszy charakter ma powsta∏e w Biurze
Edukacji Publicznej IPN robocze opracowanie Stan wojenny w Polsce. Stan
badaƒ, dost´pne na stronie internetowej IPN81. Omówiono w nim ponad
pi´çset ksià˝ek i artyku∏ów, w wi´kszoÊci dotyczàcych wydarzeƒ o zasi´gu
lokalnym, które w tym miejscu zosta∏y pomini´te, ale wiele z nich mo˝na
odnaleêç w przypisach do kolejnych rozdzia∏ów tej ksià˝ki.

Pomocne sà bibliografie ogólne, w ró˝nym stopniu ujmujàce wybrane
aspekty stanu wojennego. WÊród nich wymieniç mo˝na powsta∏à w latach
osiemdziesiàtych w Pary˝u bibliografi´ publikacji podziemnych w Polsce za
okres od 13 grudnia 1981 do czerwca 1986 r. autorstwa Wojciecha i W∏ady-
s∏awa Chojnackich (ps. Józefa Kamiƒska) oraz póêniejszà bibliografi´ publi-
kacji podziemnych w Polsce obejmujàcà lata 1986–1987 autorstwa Marka
Jastrz´bskiego i Wojciecha Chojnackiego82. W 1988 r. ukaza∏y si´ zebrane
przez Józefa Gajewskiego (Marka Jastrz´bskiego) materia∏y do bibliografii
druków zwartych wydanych poza zasi´giem cenzury w latach 1982–198683.
Biblioteka Narodowa wyda∏a z kolei w 1994 r. podobne materia∏y druko-
wane od 13 grudnia 1981 do 31 grudnia 1986 r.84 Rok póêniej opublikowa∏a
bibliografi´ podziemnych druków zwartych z lat 1976–198985.

W 1995 r. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy wyda∏a katalog czaso-
pism niezale˝nych obejmujàcy lata 1976–199086. W roku nast´pnym OÊro-
dek KARTA opublikowa∏ katalog czasopism bezdebitowych zgromadzo-
nych w prowadzonym przez t´ instytucj´ Archiwum Peerelu87, a w 1999 r.
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81 Stan wojenny w Polsce. Stan badaƒ, red. A. Dudek, K. Madej, Warszawa 2001. Tekst ten jest
dost´pny na stronie internetowej: www.ipn.gov.pl. Przedstawiony powy˝ej przeglàd literatury
dotyczàcej stanu wojennego opiera si´ na rozdziale 1 tego opracowania.
82 M. Jastrz´bski, W. Chojnacki, Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce 1 I 1986–31 XII
1987, Warszawa 1993.
83 J. Gajewski, Materia∏y do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasi´giem cenzury
1982–1986, Kraków 1988.
84 M. Jastrz´bski, Materia∏y do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasi´giem cenzury
13 XII 1981–31 XII 1986, Warszawa 1994. W bie˝àcym roku BN wyda∏a t´ bibliografi´ dopro-
wadzonà do 1988 r.
85 Bibliografia podziemnych druków zwartych z l. 1976–1989, oprac. G. Fedorowicz, K. Groma-
dziƒska, M. Kaczyƒska, Warszawa 1995.
86 Katalog Czasopism Niezale˝nych Dzia∏u Wydawnictw Periodycznych 1976–1990, oprac.
E. Kowalska, J. Skrzypkowska, Warszawa 1995.
87 Katalog czasopism niezale˝nych wydanych w latach 1976–1990 w zbiorach Archiwum Peerelu,
Warszawa 1996.



– katalog posiadanych bezdebitowych druków zwartych88. W identyfikacji
autorów piszàcych w prasie drugiego obiegu przydatny mo˝e byç s∏ownik
pseudonimów przygotowany przez pracowników Instytutu Badaƒ Lite-
rackich89.

Reasumujàc ten krótki przeglàd wybranych publikacji dotyczàcych sta-
nu wojennego, wypada stwierdziç, ˝e mimo pozornej obfitoÊci tytu∏ów brak
by∏o dotàd syntetycznego opracowania o stanie wojennym w skali ca∏ej Pol-
ski, a tak˝e w odniesieniu do wi´kszoÊci regionów90. Zainteresowania ba-
daczy koncentrowa∏y si´ g∏ównie wokó∏ kwestii genezy stanu wojennego
i jego kontekstu mi´dzynarodowego, a tak˝e dzia∏aƒ kierownictwa PRL,
hierarchii KoÊcio∏a rzymskokatolickiego oraz czo∏owych przywódców pod-
ziemnej „SolidarnoÊci” po 13 grudnia 1981 r. Âwiadomie zrezygnowano
z rozwijania w niniejszej ksià˝ce tych w∏aÊnie wàtków, decydujàc si´ na ana-
liz´ mniej znanych, lokalnych aspektów historii stanu wojennego. G∏ów-
nym celem by∏o bowiem pokazanie stanu wojennego w dwóch uzupe∏niajà-
cych si´ perspektywach: regionalnej i problemowej.

Konstrukcja prezentowanej ksià˝ki umo˝liwia jej lektur´ na dwa sposo-
by. Czytana tradycyjnie, rozdzia∏ po rozdziale, stwarza mo˝liwoÊç poznania
syntetycznego zarysu historii stanu wojennego w kolejnych cz´Êciach Pol-
ski. Poszczególne regiony (zob. mapka) zosta∏y wyodr´bnione na podsta-
wie podzia∏u administracyjnego, wynikajàcego z zasi´gu terytorialnego po-
szczególnych oddzia∏ów IPN. Nie zawsze podzia∏ ten – wynikajàcy z ustawy
o IPN i zwiàzany z obszarem dzia∏ania poszczególnych sàdów apelacyjnych
– da si´ uzasadniç wzgl´dami geograficzno-historycznymi. Dlatego w kilku
przypadkach dokonaliÊmy korekt, z których najwa˝niejsza dotyczy Pomo-
rza Zachodniego. Obszarowi temu zosta∏ poÊwi´cony odr´bny rozdzia∏,
chocia˝ formalnie nale˝y on do terenu poznaƒskiego oddzia∏u IPN. Nieste-
ty, z uwagi na ograniczone mo˝liwoÊci organizacyjne nie uda∏o si´ podob-
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88 Katalog druków zwartych wydanych w Polsce poza cenzurà w latach 1976–1990 w zbiorach
OÊrodka KARTA, Warszawa 1999.
89 Kto by∏ kim w drugim obiegu? S∏ownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976–1989,
red. D. Âwierczyƒska, Warszawa 1995.
90 Do wyjàtków – ograniczonych zresztà tematycznie – nale˝à m.in. prace Zenona Z∏akow-
skiego, „SolidarnoÊç” olsztyƒska w stanie wojennym i w latach nast´pnych (1981–1989), Olsztyn
2001; Piotra Gomu∏kiewicza, Mniejsze z∏o. W∏adze stanu wojennego wobec opozycji we
Wroc∏awiu, Warszawa–Wroc∏aw 1997 czy te˝ Marka Kietliƒskiego, Stan wojenny na Bia∏ostoc-
czyênie 13 grudnia 1981–22 lipca 1983 r., Bia∏ystok 2001.



nie wyodr´bniç Kielecczyzny czy Mazur, które zosta∏y przypisane do roz-
dzia∏ów poÊwi´conych odpowiednio Ma∏opolsce i Mazowszu.

Ka˝dy z jedenastu rozdzia∏ów ksià˝ki ma identycznà budow´ we-
wn´trznà i sk∏ada si´ z szeÊciu podrozdzia∏ów dotyczàcych kolejno: 1) ope-
racji wprowadzenia stanu wojennego; 2) funkcjonowania aparatu w∏adzy;
3) dzia∏alnoÊci opozycji i przejawów oporu spo∏ecznego; 4) represji kar-
nych i innych form przeÊladowaƒ; 5) roli odgrywanej przez KoÊció∏ kato-
licki i inne zwiàzki wyznaniowe; 6) stanu nastrojów spo∏ecznych oraz ich
ewolucji od grudnia 1981 do lipca 1983 r. Taka konstrukcja pozwala na
selektywnà lektur´ ksià˝ki wed∏ug wybranego kryterium problemowego,
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umo˝liwiajàc przyk∏adowo porównanie sposobu funkcjonowania aparatu
w∏adzy czy te˝ skali represji w poszczególnych regionach Polski.

Wprowadzenie stanu wojennego na ca∏ym obszarze Polski mia∏o doÊç
podobny, wr´cz schematyczny przebieg wynikajàcy ze Êcis∏ej realizacji zale-
ceƒ kierownictw MSW i MON. W pierwszych godzinach decydujàca rola
przypad∏a funkcjonariuszom SB i MO, którzy wspólnie przeprowadzali
operacj´ o kryptonimie „Jod∏a”, czyli zatrzymywanie i internowanie wyty-
powanych wczeÊniej dzia∏aczy NSZZ „SolidarnoÊç” oraz innych organizacji
uznanych za opozycyjne. Jak wynika z niepe∏nych jeszcze danych, w po-
szczególnych województwach uda∏o si´ zatrzymaç od 90 do 100 proc. osób
przewidzianych do internowania. W∏adze zdo∏a∏y uwi´ziç prawie ca∏y
„pierwszy garnitur” dzia∏aczy „SolidarnoÊci”, a ci, którzy pozostali na wol-
noÊci, znaleêli si´ w wi´kszoÊci przypadków w izolacji, pozbawieni zaplecza,
za pomocà którego mogliby oddzia∏ywaç na bieg wydarzeƒ. Akcja „Azalia”
(blokada ∏àcznoÊci) w wi´kszoÊci przypadków skutecznie wyeliminowa∏a
mo˝liwoÊç jakiejkolwiek szerszej koordynacji protestów. Do wyjàtków nale-
˝a∏y takie sytuacje jak w Bia∏ymstoku, gdzie przed po∏udniem 13 grudnia
dzia∏a∏y jeszcze telefony. Znaczàce rezultaty przynios∏a te˝ akcja „Klon”,
polegajàca na prowadzeniu przez funkcjonariuszy SB rozmów ostrzegaw-
czych z osobami, których nie zdecydowano si´ internowaç, ale podejrzewa-
no o zamiar organizowania protestów lub po prostu chciano – korzystajàc
z wywo∏anej stanem wojennym psychozy – zwerbowaç do wspó∏pracy.

Agresywna propaganda, umiej´tnie dozowana przez nieliczne dzia∏ajàce
media na czele z TVP, w po∏àczeniu z podsycanymi przez ca∏y 1981 r. nastro-
jami beznadziei i zniech´cenia kryzysem, przynios∏y oczekiwany efekt. Bli-
sko dziesi´ciomilionowy ruch spo∏eczny okaza∏ si´ nie tylko ca∏kowicie za-
skoczony stanem wojennym, ale i niezdolny do zorganizowania znaczàcego
protestu. Dla w∏adz istotny problem stanowi∏o zaledwie kilkadziesiàt straj-
ków prowadzonych w kilkunastu najwi´kszych miastach. Wi´kszoÊç z nich
wygasa∏a prawie natychmiast po pojawieniu si´ komisarzy wojskowych
i prokuratorów, których groêby uzupe∏niano zwykle demonstracjà si∏y od-
dzia∏ów ZOMO i Wojska Polskiego.

Wyjàtek stanowi∏y opisane przez Jaros∏awa Nej´ wydarzenia na Gór-
nym Âlàsku, gdzie za wzgl´du na paramilitarny charakter górniczej grupy
zawodowej i brak elastycznoÊci ze strony w∏adz dosz∏o do tragedii w kopal-
ni „Wujek” 16 grudnia 1981 r. Analiza sytuacji tego w∏aÊnie dnia, którà
mo˝na przeprowadziç na podstawie zamieszczonych ni˝ej tekstów, jasno
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wskazuje, ˝e kopalnia „Wujek” by∏a wówczas jednym z kilkunastu odizolo-
wanych punktów oporu, których likwidacja nie mia∏a wi´kszego znaczenia
z punktu widzenia kontroli nad krajem. Rezygnacja z pacyfikacji „Wujka”
(tak jak to póêniej by∏o w kopalniach „Piast” i „Ziemowit”, gdzie górnicy
protestowali pod ziemià) nie stworzy∏aby dla w∏adz ˝adnego powa˝niejsze-
go zagro˝enia, a strajk wygas∏by po kilku dniach, jak we wszystkich zak∏a-
dach, w których rozmyÊlnie nie u˝yto si∏y.

Zastrzelenie dziewi´ciu górników mia∏o istotny wp∏yw nie tylko na stan
nastrojów spo∏ecznych, ale i morale bezpoÊredniego zaplecza w∏adzy, czyli
mas cz∏onkowskich PZPR. W wielu regionach najwi´cej legitymacji PZPR
z∏o˝ono dopiero po nadejÊciu informacji o rozlewie krwi na Górnym Âlà-
sku, a nie – jak si´ niekiedy ocenia – bezpoÊrednio po wprowadzeniu stanu
wojennego. Równolegle, na podstawie Instrukcji kierowania partià w warun-
kach og∏oszenia stanu zagro˝enia bezpieczeƒstwa paƒstwa (z 10 grudnia
1981 r.), w szeregach PZPR rozpocz´∏y si´ czystki. Dokument ten przewi-
dywa∏ mi´dzy innymi „kierowanie partià w sposób dyrektywny”, dokony-
wanie zmian w sk∏adzie w∏adz partyjnych „poprzez kooptacj´, mianowanie
i odwo∏ywanie” oraz mo˝liwoÊç podejmowania decyzji normalnie zastrze-
˝onych dla organów kolegialnych przez „pierwszego sekretarza lub innego
sekretarza wyznaczonego przez organ wykonawczy nadrz´dnego komi-
tetu”91. Na podstawie tej instrukcji tylko do 4 stycznia 1982 r. rozwiàzano
88 organizacji PZPR ró˝nych szczebli, w tym nawet jeden Komitet Miejski
(w Polkowicach).

W cz´Êci dotyczàcej aparatu w∏adzy autorzy tomu poÊwi´cili najwi´cej
uwagi w∏aÊnie sytuacji w szeregach PZPR oraz próbom tworzenia przez jej
struktury komitetów ocalenia narodowego (póêniejszy Patriotyczny Ruch
Odrodzenia Narodowego) i nowych zwiàzków zawodowych (póêniejsze
Ogólnopolskie Porozumienie Zwiàzków Zawodowych). Wynika∏o to przede
wszystkim ze stanu dost´pnoÊci materia∏ów archiwalnych, która w przypad-
ku materia∏ów dotyczàcych innych struktur paƒstwowych (w tym zw∏aszcza
wojska) by∏a w okresie prac nad ksià˝kà wcià˝ mocno ograniczona.
W wi´kszoÊci tekstów znajdziemy potwierdzenie tezy o os∏abieniu roli apa-
ratu PZPR po wprowadzeniu stanu wojennego. „Aparat partyjny i aktyw
– pisa∏ na poczàtku 1982 r. cz∏onek Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Warszawie Janusz Kasprzycki – nie wie, jak b´dzie kszta∏towaç si´ wp∏yw
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instancji partyjnych na obsad´ stanowisk w przemyÊle i administracji go-
spodarczej [...] Powszechnie szermuje si´ argumentem, i˝ w ramach stanu
wojennego w Warszawie i województwie w 37 przypadkach podj´to decyzje
kadrowe, nie liczàc si´ ze zdaniem instancji partyjnej”92.

W zale˝noÊci od lokalnego uk∏adu personalnego, zarezerwowanà dotàd
dla funkcjonariuszy partyjnych rol´ najwa˝niejszych decydentów zacz´li po
13 grudnia odgrywaç coraz wyraêniej przedstawiciele innych, podrz´dnych
dotàd struktur w∏adzy: wojska, SB, a nawet administracji paƒstwowej
i gospodarczej. Rodzi∏o to konflikty, których Êlady – mimo ich starannego
tuszowania – mo˝na odnaleêç w informacjach z ró˝nych regionów kraju.
W Pabianicach tamtejszy Komitet Miejski PZPR skar˝y∏ si´ na przyk∏ad na
ignorowanie ze strony kierownictwa Urz´du Miasta. Z kolei w Toruniu
– o czym pisze w rozdziale dotyczàcym Pomorza Gdaƒskiego S∏awomir
Cenckiewicz – na plenum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w styczniu
1982 r. gen. Zdzis∏aw Ostrowski (komisarz wojskowy województwa) zaata-
kowa∏ dwóch cz∏onków Komitetu Centralnego, oskar˝ajàc ich o brak po-
parcia dla stanu wojennego. Wielu Polaków by∏o do tego stopnia przeko-
nanych o przej´ciu w∏adzy przez wojsko, ˝e – jak wspomina z kolei Robert
Spa∏ek – chcieli rozmawiaç z urz´dnikami wy∏àcznie w obecnoÊci komi-
sarzy wojskowych. 

Ograniczona jest w dalszym ciàgu nasza wiedza na temat nastrojów pa-
nujàcych wówczas w szeregach wojska i milicji. O tym, ˝e nie by∏y one naj-
lepsze, przekonuje chocia˝by opisany przez Przemys∏awa Zwiernika przypa-
dek województwa leszczyƒskiego, gdzie po wprowadzeniu stanu wojennego
dzia∏alnoÊç opozycji by∏a Êladowa. Mimo to w 1982 r. w tamtejszej SB uka-
rano dyscyplinarnie dwa razy wi´cej funkcjonariuszy ni˝ rok wczeÊniej,
a równoczeÊnie zanotowano spadek zainteresowania pracà w organach bez-
pieczeƒstwa. Sytuacja ta martwi∏a szefa Zarzàdu Polityczno-Wychowawcze-
go MSW, gen. Edwarda Tara∏´, który w lipcu 1982 r. na jednej z resortowych
narad informowa∏ o patologicznych zjawiskach wyst´pujàcych wÊród funk-
cjonariuszy MO i SB: korupcji, nadu˝ywaniu broni, kradzie˝ach, pobiciach
i gwa∏tach. O nastrojach wÊród funkcjonariuszy sporo mówi te˝ informacja
o liczbie pope∏nionych przez nich samobójstw. O ile w ca∏ym 1981 r. by∏o ich
czternaÊcie, o tyle w pierwszym pó∏roczu 1982 r. odnotowano ju˝ dziewi´t-
naÊcie. Tara∏a wspomina∏ te˝ o „zdarzeniach o charakterze politycznym,
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m.in. demonstracyjnym oddawaniu legitymacji partyjnych, odmowie wyko-
nania poleceƒ”93. Tych ostatnich przypadków nie by∏o wiele, jednak wypada
podkreÊliç, ˝e opisany w rozdziale dotyczàcym Pomorza Zachodniego funk-
cjonariusz ROMO Zbigniew Lipiƒski, który odmówi∏ udzia∏u w pacyfikacji
Zak∏adów „Unitra” w Bia∏ogardzie, nie by∏ jedyny. Sprawa ta wymaga z ca-
∏à pewnoÊcià dalszych badaƒ.

Fala czystek o ró˝nej skali przesz∏a po 13 grudnia przez wszystkie struk-
tury aparatu paƒstwowego, zw∏aszcza przez administracj´, Êrodki masowe-
go przekazu, szkolnictwo i sàdownictwo. Wsz´dzie ˝àdano od cz∏onków
„SolidarnoÊci” tak zwanego samookreÊlenia, czyli w praktyce deklaracji
o wystàpieniu z formalnie tylko zawieszonego zwiàzku. Atmosfer´ rozmów
prowadzonych na ten temat dobrze ilustruje opisany przez Tomasza Dani-
leckiego i Marcina Zwolskiego przyk∏ad bia∏ostockich s´dziów, których
w styczniu 1982 r. zgromadzono w otoczonym przez ZOMO gmachu sàdów
i za˝àdano od nich wystàpienia z „SolidarnoÊci”, gro˝àc odwo∏aniem ze sta-
nowisk i natychmiastowym internowaniem. Wi´kszoÊç Êrodowiska wymiaru
sprawiedliwoÊci (z wyjàtkiem adwokatury) by∏a jednak lojalna wobec w∏adz,
na co z pewnoÊcià istotny wp∏yw mia∏ wysoki wskaênik upartyjnienia wÊród
s´dziów i prokuratorów. Do koƒca 1982 r. w skali ca∏ej Polski Rada Paƒstwa
musia∏a skorzystaç z najbardziej radykalnego Êrodka oddzia∏ywania – czyli
zwolnienia ze stanowiska s´dziego z przyczyn politycznych – tylko w 25 przy-
padkach. Jedenastu innych s´dziów zrezygnowa∏o z funkcji po rozmowach
wyjaÊniajàcych94. W porównaniu z opisanà w kolejnych rozdzia∏ach skalà
zmian w administracji paƒstwowej, a zw∏aszcza Êrodkach masowego przeka-
zu, rozmiary czystki wÊród s´dziów by∏y raczej ∏agodne. Jak wynika bowiem
z ustaleƒ Tadeusza Ruzikowskiego, tylko w Warszawie do lutego 1982 r.
negatywnie zweryfikowano ponad trzystu dziennikarzy.

Mimo powstania w kwietniu 1982 r. Tymczasowej Komisji Koordynacyj-
nej NSZZ „SolidarnoÊç” wi´kszoÊç struktur opozycyjnych dzia∏a∏a w izola-
cji, a próby ich konsolidacji nawet w ramach poszczególnych oÊrodków
okaza∏y si´ na ogó∏ nieudane. W wi´kszoÊci regionów dzia∏a∏o po kilka
struktur „SolidarnoÊci” aspirujàcych do roli kierowniczej, a obok nich
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istnia∏y te˝ liczne organizacje nieodwo∏ujàce si´ do zwiàzkowego szyldu.
W ¸odzi by∏y to na przyk∏ad – stworzone przez cz∏onków lokalnych w∏adz
„SolidarnoÊci” sprzed 13 grudnia – Mi´dzyzak∏adowy Komitet NSZZ
„SolidarnoÊç” Ziemi ¸ódzkiej oraz Tajny Tymczasowy Zarzàd Regionu
NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemi ¸ódzkiej. „Obie organizacje – pisze w poÊwi´-
conym temu regionowi tekÊcie Leszek Próchniak – kilkakrotnie podejmo-
wa∏y rozmowy na temat ewentualnej wspó∏pracy czy jakiegoÊ rodzaju
»po∏àczenia si∏«, jednak bez rezultatu”. Podobna sytuacja wystàpi∏a we
wszystkich wi´kszych miastach Polski na czele z Warszawà, Krakowem,
Wroc∏awiem i Gdaƒskiem. W∏aÊciwie tylko w mniejszych oÊrodkach szczu-
p∏a liczba osób sk∏onnych do zaanga˝owania si´ w dzia∏alnoÊç podziemnà
wymusza∏a nawiàzywanie wspó∏pracy. Jednak nawet tam zdarza∏o si´, ˝e
próbowano wydawaç po kilka tytu∏ów podziemnej prasy, co by∏o – obok
obszernie omawianych we wszystkich rozdzia∏ach demonstracji ulicznych
– g∏ównà formà dzia∏alnoÊci Êrodowisk opozycyjnych. Dynamik´ rozwoju
wydawnictw bezdebitowych ilustrujà szacunki przytoczone przez Marka
Lasot´ i Zbigniewa Solaka w odniesieniu do Krakowa. W styczniu 1982 r.
ukazywa∏o si´ tam 7–8 czasopism, w lipcu ju˝ oko∏o trzydziestu, a z poczàt-
kiem 1983 r. ich liczba by∏a bliska stu.

Tak du˝a aktywnoÊç wydawnicza by∏a mo˝liwa w∏aÊnie dzi´ki rozproszeniu
struktur opozycyjnych, co w zasadniczy sposób utrudnia∏o ich infiltracj´
i likwidacj´ przez w∏adze. Nie sposób w chwili obecnej oceniç precyzyjnie ska-
l´ penetracji Êrodowisk opozycyjnych przez SB, jednak nawet czàstkowe
dane, którymi pos∏ugujà si´ autorzy poszczególnych rozdzia∏ów, wskazujà, ˝e
by∏a ona znaczna. W województwie gdaƒskim tylko w ciàgu pierwszych dwóch
miesi´cy 1982 r. SB zlikwidowa∏a pi´ç drukarni oraz czternaÊcie nielegalnych
organizacji. W Warszawie, dzi´ki pracy tajnych wspó∏pracowników SB,
w 1982 r. zlikwidowano 52 „nielegalne struktury i grupy”. Po grudniu 1981 r.
liczba tajnych wspó∏pracowników wzros∏a w sposób znaczàcy. Przyk∏adowo
w województwie szczeciƒskim w pierwszym okresie stanu wojennego pozyski-
wano miesi´cznie ponad trzy razy wi´cej tajnych wspó∏pracowników ni˝ przed
13 grudnia. Wa˝nym miejscem werbowania agentury sta∏y si´ oÊrodki inter-
nowanych. Do opisywanego przez S∏awomira Cenckiewicza obozu w Strze-
bielinku trafi∏o po wprowadzeniu stanu wojennego jedynie czterech taj-
nych wspó∏pracowników. Do koƒca stycznia 1982 r. pozyskano jednak
kolejnych 26, z których spora cz´Êç kontynuowa∏a dzia∏alnoÊç agenturalnà po
zwolnieniu, anga˝ujàc si´ w ró˝ne struktury konspiracyjne. W skali ca∏ego
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kraju na przestrzeni 1982 r. liczba tajnych wspó∏pracowników wzros∏a z 35 do
45 tys. Zdecydowana wi´kszoÊç z nich – ponad 43 tys. – pracowa∏a dla funk-
cjonariuszy SB z regionalnych komend MO. Liczba tych ostatnich w ca∏ym
kraju wzros∏a w pierwszym roku stanu wojennego z 20 do 23,5 tys.

Autorzy poszczególnych studiów regionalnych wiele uwagi poÊwi´cili
problematyce represji w stanie wojennym. Szczególnie interesujàce wydajà
si´ ustalenia dotyczàce Dolnego Âlàska dokonane przez ¸ukasza Kamiƒ-
skiego i Paw∏a Piotrowskiego, którzy przeprowadzili analiz´ statystycznà
poszczególnych sankcji karnych. Wynika z niej, ˝e w stanie wojennym naj-
cz´Êciej skazywano za udzia∏ w strajkach i demonstracjach, za kolporta˝
oraz za dzia∏alnoÊç zwiàzkowà, natomiast znacznie rzadziej za przynale˝-
noÊç do nielegalnych organizacji oraz dzia∏alnoÊç poligraficznà. W miar´
up∏ywu czasu od wprowadzenia stanu wojennego s∏ab∏a te˝ surowoÊç wyro-
ków. O ile Êredni wyrok wydany za dzia∏alnoÊç politycznà na Dolnym Âlà-
sku w grudniu 1981 r. wynosi∏ ponad 38 miesi´cy pozbawienia wolnoÊci,
o tyle w 1982 r. spad∏ do 20 miesi´cy.

Warto te˝ pami´taç – o czym przekonujà zamieszczone w poszczegól-
nych rozdzia∏ach liczne dane liczbowe – ˝e prawdziwie masowy charakter
mia∏y wyroki wydawane przez kolegia do spraw wykroczeƒ. Dobrze ilustru-
jà to dane przytaczane przez Ma∏gorzat´ Chom´-Jusiƒskà w odniesieniu
do województwa lubelskiego, w którym do 9 stycznia 1982 r. aresztowano
z przyczyn politycznych 34 osoby, ale równoczeÊnie ponad siedemset uka-
rano za naruszenie przepisów stanu wojennego karà grzywny. Znacznie
trudniejsze do odtworzenia okaza∏y si´ represje niemajàce charakteru kar-
nego, takie jak zwolnienia z pracy czy pobicia przez funkcjonariuszy MO
i SB, które zdarza∏y si´ tak˝e w oÊrodkach dla internowanych. Sytuacja
w nich panujàca zosta∏a w wi´kszoÊci przypadków omówiona w rozdzia∏ach
dotyczàcych poszczególnych regionów.

Pomoc dla internowanych i uwi´zionych z przyczyn politycznych oraz
cz∏onków ich rodzin jest bodaj najistotniejszym wàtkiem wi´kszoÊci podroz-
dzia∏ów dotyczàcych roli KoÊcio∏a katolickiego. Pierwsze dni stanu wojenne-
go sta∏y si´ wyzwaniem dla tych ksi´˝y, którzy byli Êwiadkami pacyfikacji za-
k∏adów oraz protestów ulicznych. 16 grudnia 1981 r., czyli w dniu pacyfikacji
kopalni „Wujek”, bp Bronis∏aw Dàbrowski skierowa∏ do gen. Wojciecha
Jaruzelskiego list krytykujàcy dekret Rady Paƒstwa o stanie wojennym.
„Szczególnie niebezpieczne jest – pisa∏ sekretarz Episkopatu – upowa˝nienie
art. 26 dekretu o stanie wojennym do bezpoÊredniego u˝ycia broni palnej
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przez dowódców oddzia∏ów (pododdzia∏ów), i to nawet dla ochrony mienia.
W warunkach braku aktów jakiegokolwiek terroru ze strony obywateli lub
grup – taki przepis jest szczególnie ra˝àcy i prowokujàcy rozlew krwi”95.

Prymas Józef Glemp – mimo oporu cz´Êci biskupów i duchowieƒstwa
– konsekwentnie realizowa∏ jednak lini´ ∏agodzenia nastrojów i przekony-
wania Polaków do zaniechania czynnego oporu. Taka postawa, akceptowa-
na zresztà przez zdecydowanà wi´kszoÊç ksi´˝y, wywo∏ywa∏a u cz´Êci dzia-
∏aczy „SolidarnoÊci” rozgoryczenie, a nawet – o czym piszà w rozdziale
poÊwi´conym Podkarpaciu Dariusz Iwaneczko i Jan Pisuliƒski – stwierdze-
nia, ˝e KoÊció∏ zdradzi∏ zwiàzek, ulegajàc w∏adzom. RównoczeÊnie jednak
to w∏aÊnie diecezjà przemyskà rzàdzi∏ abp Ignacy Tokarczuk, b´dàcy bodaj
najostrzejszym krytykiem stanu wojennego wÊród cz∏onków Episkopatu.
Z kolei metropolita abp Henryk Gulbinowicz nie tylko przyjà∏ na przecho-
wanie 80 mln z∏ nale˝àcych do regionalnej „SolidarnoÊci”, ale te˝ zapewni∏
schronienie jej przywódcom w pierwszych dniach stanu wojennego. Nie-
którzy duchowni posuwali si´ jeszcze dalej, stajàc si´ – jak tego dowodzi
chocia˝by przyk∏ad Stalowej Woli i ks. Edwarda Frankowskiego – faktycz-
nymi animatorami dzia∏alnoÊci opozycyjnej. Duchowni nie byli te˝ wyj´ci
spod rygorów prawa stanu wojennego, choç przyznaç nale˝y, ˝e w∏adze
rzadko decydowa∏y si´ na umieszczanie ksi´˝y w wi´zieniach. Dlatego do
wyjàtków nale˝a∏y opisane poni˝ej przypadki benedyktyna z klasztoru
w Tyƒcu, o. Franciszka Mazura, skazanego za kolporta˝ ulotek w Mielcu na
6,5 roku pozbawienia wolnoÊci, czy te˝ ks. Boles∏awa Jewulskiego – pro-
boszcza parafii w Po∏czynie Zdroju, który za wyg∏oszenie „wrogiego” kaza-
nia otrzyma∏ wyrok 3,5 roku pozbawienia wolnoÊci.

Na drugim biegunie lokowali si´ ci duchowni, którzy zdecydowali si´
na mniej czy bardziej otwarte udzielenie poparcia w∏adzom stanu wojen-
nego. O takich przypadkach wspomina kilku autorów, jednak w ich ocenie
mo˝na mówiç raczej o – jak to wyrazi∏ Jaros∏aw Neja – „jednorazowych
epizodach ni˝ o ukierunkowanej i d∏ugotrwa∏ej wspó∏pracy ksi´˝y z komi-
sarzami wojskowymi czy o ich zaanga˝owaniu w tworzenie OKON”.

Po lekturze podrozdzia∏ów dotyczàcych losów KoÊcio∏a katolickiego
w stanie wojennym widaç wyraênie, ˝e b∏´dem jest rozpatrywanie jego roli
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wy∏àcznie jako si∏y wspierajàcej opozycj´ i opór spo∏eczny, a z drugiej stro-
ny jako podmiotu u∏atwiajàcego w∏adzom pacyfikacj´ nastrojów. Sytuacja,
w której cz´Êç hierarchii koÊcielnej aktywnie wspiera∏a opozycj´, inna zaÊ
cz´Êç – uznajàc „SolidarnoÊç” za zamkni´ty rozdzia∏ polskiej historii – pro-
wadzi∏a dialog z w∏adzami PRL, okaza∏a si´ dla KoÊcio∏a niezwykle ko-
rzystna. Aby si´ o tym przekonaç, wystarczy spojrzeç na takie wskaêniki jak
liczba powo∏aƒ kap∏aƒskich, tempo budownictwa sakralnego czy rozwój
prasy i wydawnictw katolickich, które w latach osiemdziesiàtych bi∏y rekor-
dy nie tylko w skali ca∏ej epoki PRL, ale i XX w.

Kiedy we wrzeÊniu 1983 r. Centrum Badania Opinii Spo∏ecznej prze-
prowadzi∏o poufny sonda˝ na temat stanu wojennego, okaza∏o si´, ˝e
48 proc. Polaków oceni∏o negatywnie wydarzenia z 13 grudnia 1981 r., ale
równoczeÊnie a˝ 43 proc. by∏o przeciwnego zdania96. Z wi´kszoÊci frag-
mentów poÊwi´conych nastrojom spo∏ecznym w latach 1982–1983 wy∏ania
si´ obraz spo∏eczeƒstwa bardziej zm´czonego ni˝ zastraszonego. Zm´czo-
nego trudnoÊciami dnia codziennego, a zw∏aszcza nieustannà pogonià za
˝ywnoÊcià, odzie˝à, Êrodkami higieny osobistej czy artyku∏ami przemys∏o-
wymi. „Przed wojnà i po wojnie ka˝da kobieta potrafi∏a zrobiç myd∏o. DziÊ
wydumaliÊmy, ˝e jego nie zrobimy bez jakiegoÊ wsadu importowego, ˝e do
tego potrzeba specjalnych t∏uszczów” – mówi∏ w marcu 1982 r. cytowany
w rozdziale dotyczàcym Lubelszczyzny tamtejszy I sekretarz Komitetu
Wojewódzkiego PZPR W∏adys∏aw Kruk, przekonujàc, ˝e braki myd∏a na
rynku wynikajà z nadmiernego uzale˝nienia polskiej gospodarki od z∏o-
wrogiego Zachodu. Tego rodzaju myÊlenie by∏o wyjàtkowo ˝ywe w szere-
gach partyjno-wojskowego establishmentu. „Tow. Tadeusz Czechowicz
zwróci∏ uwag´ na koniecznoÊç zwi´kszenia produkcji substytutów kawy
i herbaty” – zapisano w protokole jednego z posiedzeƒ Biura Politycznego
w kwietniu 1982 r.97

Poczucie beznadziei, jakie ogarn´∏o znaczàcà cz´Êç Polaków, pot´gowa∏y
te˝ prasa, radio i telewizja, w których nieustannie przekonywano obywate-
li, ˝e w∏adze dà˝à do rzeczywistej reformy gospodarczej oraz „konstruktyw-
nego” dialogu prowadzonego na forum komitetów ocalenia narodowego,
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a nast´pnie PRON. Rezultatem realizowanej przez ekip´ Jaruzelskiego
polityki „porozumienia i walki” by∏a trwajàca przez ca∏à dekad´ lat osiem-
dziesiàtych emigracja z Polski, która wedle niektórych szacunków obj´∏a
oko∏o miliona obywateli. Nieprzypadkowy by∏ te˝, wspominany w kilku
rozdzia∏ach, wzrost nielegalnej produkcji alkoholu. W Suwa∏kach, wedle
szacunków MO, mia∏ on si´gaç nawet tysiàca procent.

Stan wojenny – wbrew zapewnieniom gen. Jaruzelskiego – nie poprawi∏
wcale bezpieczeƒstwa obywateli. Za zaskakujàcy wypada uznaç fakt, ˝e
mimo skierowania na ulice tysi´cy funkcjonariuszy MO i ˝o∏nierzy w woje-
wództwie krakowskim w pierwszym kwartale 1982 r. odnotowano wzrost
liczby przest´pstw pospolitych o 17 proc. w porównaniu z ostatnim kwarta-
∏em 1981 r. Zmniejszy∏a si´ jedynie liczba wypadków drogowych, co by∏o
prostà konsekwencjà ograniczeƒ w dostawach paliw.

* * *

Ksià˝ka oddawana do ràk Czytelnika nie aspiruje do miana wyczerpu-
jàcej monografii lat 1981–1983. Stanowi jednak – na tle dotychczasowych
badaƒ nad historià stanu wojennego w Polsce – prób´ spojrzenia na to wy-
darzenie w innej skali i odmiennej perspektywie. Po raz pierwszy, korzysta-
jàc z mo˝liwoÊci organizacyjnych Biura Edukacji Publicznej IPN, uda∏o si´
stworzyç kilkunastoosobowy zespó∏ historyków, który przeprowadzi∏ szero-
kà kwerend´ êród∏owà w ca∏ej Polsce, docierajàc zarówno do wi´kszoÊci
dost´pnych w latach 2001–2002 materia∏ów archiwalnych oraz opracowaƒ
(w tym niepublikowanych), jak i do licznych Êwiadków tamtych dni. Mimo
pokaênych rozmiarów tej ksià˝ki wiele znaczàcych problemów zosta∏o po-
ni˝ej jedynie zasygnalizowanych i wymaga dalszych badaƒ. W szczególno-
Êci dotyczy to spraw zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià SB oraz wojskowych s∏u˝b
specjalnych, których akta w okresie prac nad ksià˝kà wcià˝ by∏y w wi´kszo-
Êci niedost´pne dla historyków. Wypada mieç nadziej´, ˝e studia nad dzie-
jami stanu wojennego b´dà kontynuowane zarówno w Instytucie Pami´ci
Narodowej, jak i innych placówkach naukowych zajmujàcych si´ historià
najnowszà Polski.

Antoni Dudek
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DOLNY ÂLÑSK I ÂLÑSK OPOLSKI

1. Operacja wprowadzenia stanu wojennego

Z chwilà wprowadzenia stanu wojennego naczelnà w∏adz´ w wojewódz-
twach przej´∏y wojewódzkie komitety obrony, terenowe organy Komitetu
Obrony Kraju. Przyk∏adowo przewodniczàcym wroc∏awskiego Wojewódz-
kiego Komitetu Obrony by∏ wojewoda Janusz Owczarek, zast´pcami prze-
wodniczàcego gen. bryg. Kazimierz Stec, pe∏nomocnik KOK, i p∏k Zdzi-
s∏aw Biernaczyk, komendant wojewódzki MO, a cz∏onkami Tadeusz
Por´bski, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR, i wicewojewodowie
Miko∏aj Hankiewicz i Ryszard Rafaj∏owicz. W charakterze goÊci w obra-
dach uczestniczyli równie˝ p∏k Czes∏aw B∏a˝ejewski, zast´pca komendanta
wojewódzkiego MO do spraw SB, Wies∏aw Âliwa, prokurator wojewódzki,
Bogus∏aw Wieczorek, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR1. WKO
poczàtkowo zbiera∏ si´ codziennie, a nast´pnie kilka razy w tygodniu. 

Do realizacji zadaƒ zwiàzanych ze stanem wojennym jako pierwsze
przystàpi∏y s∏u˝by podleg∏e MSW. 12 grudnia oko∏o godz. 16 szefowie ko-
mend wojewódzkich MO zostali powiadomieni telefonicznie o wprowadze-
niu od pó∏nocy stanu wojennego (has∏o „Synchronizacja”)2. Ju˝ w nocy
z 12 na 13 grudnia przystàpiono do realizacji akcji specjalnych „Azalia”
(blokada ∏àcznoÊci), „Klon” (rozmowy ostrzegawcze) i „Jod∏a” (internowa-
nie). W trakcie tej ostatniej operacji zaj´to siedzib´ Regionu Dolny Âlàsk
NSZZ „SolidarnoÊç” przy ul. Mazowieckiej we Wroc∏awiu. 
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BezpoÊrednie przygotowania do operacji militarnej wprowadzenia sta-
nu wojennego w Âlàskim Okr´gu Wojskowym rozpocz´∏y si´ 11 grudnia.
O godz. 17 do sztabów zwiàzków taktycznych stacjonujàcych na terenie
okr´gu skierowano oficerów kierunkowych z dowództwa okr´gu. Ju˝ 12 grud-
nia o godz. 23.30 wydzielone pododdzia∏y wojska przystàpi∏y do realizacji
zadaƒ zwiàzanych z blokadà po∏àczeƒ telefonicznych (sygna∏ „Azalia”)
oraz ochrony obiektów specjalnych, w tym oÊrodka wroc∏awskiego Polskie-
go Radia i Telewizji, stacji przekaênikowych, sk∏adów i magazynów z mate-
ria∏ami strategicznymi (sygna∏ „Barak”). Na terenie ÂOW zablokowano
mi´dzy innymi 29 central telefonicznych i 28 obiektów radia i telewizji3.

13 grudnia o godz. 3 przekazano wojskom sygna∏ nakazujàcy osiàgni´-
cie stanu gotowoÊci bojowej zagro˝enia wojennego w miejscach sta∏ej
dyslokacji. Wynikajàce z niego przedsi´wzi´cia zrealizowano do godz. 5,
a o godz. 6 wydzielone zwiàzki taktyczne rozpocz´∏y przegrupowanie
w rejon du˝ych aglomeracji miejskich (sygna∏ „Elaborat”). Stacjonujàca
w Gubinie 5. Saska DPanc przegrupowa∏a si´ w rejon Poznania, 11. Drez-
deƒska DPanc z ˚agania zaj´∏a pozycje na przedmieÊciach Wroc∏awia,
10. Sudecka DPanc z Opola skoncentrowa∏a si´ w rejonie aglomeracji
katowickiej, 4. Pomorska DZ z Krosna Odrzaƒskiego przegrupowa∏a si´
w rejon Warszawy, a 33. Nyski PZ 2. Warszawskiej DZ z Nysy obsadzi∏ Ryb-
nickie Zag∏´bie W´glowe. Po dojÊciu do wyznaczonych rejonów jednostki
te wraz z si∏ami Pu∏ku Manewrowego Komendy Wojewódzkiej MO przy-
stàpi∏y do realizacji zadaƒ specjalnych, czyli odblokowywania strajkujàcych
zak∏adów pracy. Przeprowadzono 28 akcji specjalnych w pi´tnastu zak∏a-
dach pracy, w tym w siedmiu zak∏adach kilkakrotnie4. We Wroc∏awiu w od-
blokowywaniu zak∏adów i patrolach wzi´∏y udzia∏ jednostki 11. Drezdeƒ-
skiej DPanc oraz miejscowych szkó∏ oficerskich, a w z∏amaniu strajku
w Zak∏adach Górniczych „Rudna” (województwo legnickie) uczestniczy∏y
pododdzia∏y 5. Pomorskiej BAA, 6. Warszawskiego Pu∏ku Pontonowego
i legnickiego Centralnego OÊrodka Szkolenia Wojsk ¸àcznoÊci. 7 stycznia
1982 r. wojsko zacz´∏o wracaç do sta∏ych garnizonów, a w rejonach kontro-
lowanych od 13 grudnia pozosta∏y jedynie wydzielone oddzia∏y.
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W myÊl uchwa∏y KOK nr 04/81 na Dolnym Âlàsku militaryzacjà obj´to
jednostki organizacyjne instytucji centralnych, pi´ç zak∏adów podlegajà-
cych Ministerstwu Przemys∏u Chemicznego i Lekkiego, trzynaÊcie zak∏a-
dów pozostajàcych w gestii Ministerstwa Hutnictwa i Przemys∏u Maszyno-
wego oraz szeÊç kopalƒ i zak∏adów podporzàdkowanych Ministerstwu
Górnictwa i Energetyki5. Na mocy zarzàdzeƒ wojewody wroc∏awskiego
13 grudnia zmilitaryzowano Miejskie Przedsi´biorstwo Komunikacyjne we
Wroc∏awiu, Miejskie Przedsi´biorstwo Robót Wodnych i Kanalizacyjnych
oraz Komend´ Wojewódzkà i komendy rejonowe Stra˝y Po˝arnej, a zarzà-
dzeniem wojewody wa∏brzyskiego 20 grudnia – Wojewódzkà Kolumn´
Transportu Sanitarnego6.

Wprowadzenie stanu wojennego wywo∏a∏o fal´ spontanicznych przeja-
wów oporu spo∏ecznego, przede wszystkim ze strony pojedynczych osób
i doraênie powo∏ywanych grup. Na Dolnym Âlàsku i Âlàsku Opolskim na
murach pojawi∏y si´ liczne napisy: „Precz z komunà”, „13 XII = Stalin”,
„Czerwoni i tak was wykoƒczymy” itp. W wi´kszych miastach zacz´∏y uka-
zywaç si´ pojedyncze, cz´sto r´kopiÊmienne ulotki. Jedynie we Wroc∏awiu
by∏o ich wi´cej, poniewa˝ tam aktywnie dzia∏a∏ Regionalny Komitet Straj-
kowy. Na znak ˝a∏oby na budynkach zak∏adów wywieszano czarne flagi
i noszono czarne przepaski na ramionach. W mieÊcie masowo zrywano
oficjalne obwieszczenia, plakaty, niszczono ulotki propagandowe. Spora-
dycznie podejmowano bardziej spektakularne akcje protestu, na przyk∏ad
24 grudnia 1981 r. próbowano podpaliç Komitet Miejsko-Gminny PZPR
w Polkowicach7. Najwi´ksze znaczenie jednak mia∏y akcje strajkowe.

Jednym z g∏ównych oÊrodków oporu w kraju sta∏ si´ Wroc∏aw, gdzie
sprawnie powo∏ano struktury strajkowe, mi´dzy innymi dlatego, ˝e w okre-
sie kryzysu bydgoskiego wypracowano odpowiednie procedury (na przy-
k∏ad wyznaczanie „dublerów” dzia∏aczy „SolidarnoÊci” oraz ∏àczników
z RKS) i dzi´ki temu, ˝e czo∏owi liderzy dolnoÊlàskiej „SolidarnoÊci” unik-
n´li aresztowania. We Wroc∏awiu, w przeciwieƒstwie do reszty kraju, podej-
mowano próby koordynacji akcji protestacyjnych i wspó∏dzia∏ania mi´dzy
poszczególnymi zak∏adami pracy. Nie sposób tu nawet w zarysie odtworzyç
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przebiegu protestów, zresztà doÊç dobrze opisanych w literaturze przed-
miotu. Pierwsza fala strajków we Wroc∏awiu przypada na okres od 13 do
19 grudnia 1981 r., a najwi´ksze ich nat´˝enie – na 16 grudnia. W du˝ych
zak∏adach pracy brutalnie je pacyfikowano z u˝yciem czo∏gów, armatek
wodnych, petard i gazów ∏zawiàcych. Akcje protestacyjne, niekiedy wielo-
krotne, zorganizowano w 34 zak∏adach8. Uczestniczy∏o w nich co najmniej
kilkadziesiàt tysi´cy osób. Strajkowa∏y tak˝e wy˝sze uczelnie: Akademia
Rolnicza, Akademia Wychowania Fizycznego, Politechnika i Uniwersytet
Wroc∏awski. Podczas pacyfikacji protestów zatrzymano 1200 osób, z któ-
rych 153 internowano. 18 grudnia, po zakoƒczeniu uroczystoÊci pogrzebo-
wych in˝. Tadeusza Kosteckiego (zmar∏ w czasie pacyfikacji politechniki),
po raz pierwszy próbowano wywo∏aç demonstracje uliczne, ZOMO roz-
proszy∏o jednak dwutysi´czny t∏um studentów. Armatek wodnych, Êrodków
chemicznych i pa∏ek szturmowych u˝yto przeciwko ludnoÊci gromadzàcej
si´ pod bramami zak∏adów w trakcie pacyfikacji „Fadromy”, „Hutmenu”,
„FAT” i „Polaru”9.
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8 By∏y to: Przedsi´biorstwo Aparatury Spawalniczej „Aspa”, Fabryka Maszyn Rolniczych
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Robót In˝ynieryjnych nr 1, PRI nr 2, Spó∏dzielnia Us∏ug Motoryzacyjnych i Komunikacyjnych
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Techniki Obliczeniowej, ZNTK.
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1981 [w:] Wroc∏awskie Studia z Historii Najnowszej, red. W. Wrzesiƒski, Wroc∏aw 1998, t. 5,
s. 189–231; W. Wrzesiƒski, Uniwersytet Wroc∏awski 1945–1995, Wroc∏aw 1995, s. 362–364; Stan
wojenny w Polsce. Kalendaria wydarzeƒ 13 XII 1981–31 XII 1982, red. W. Chudzik, R. Cywiƒ-
ski, I. Kielmel, I. Marczak, Warszawa 1999, s. 243–246; P. Gomu∏kiewicz, op. cit., s. 20–49;



Ju˝ 13 grudnia odnotowano pierwsze, krótkotrwa∏e strajki w MPK,
Przedsi´biorstwie Transportu Sprz´tu Budownictwa „Transbud” i PKS
w Jeleniej Górze oraz Pieƒskiej Fabryce Form Szklarskich. 14 i 15 grudnia
kontynuowano protest w „Transbudzie”, strajkowa∏y równie˝ Zak∏ady
Urzàdzeƒ Górniczych w Nowym KoÊciele, DolnoÊlàskie Zak∏ady Wytwórcze
Maszyn Elektrycznych „Ema-Dolmel” w Piechowicach, Fabryka Domów
w Boles∏awcu, Zak∏ady Urzàdzeƒ Górniczych w Âwierzawie10.

Najsilniejszym oÊrodkiem oporu w województwie legnickim sta∏o si´
Zag∏´bie Miedziowe. W pierwszych dniach stanu wojennego w strajkach
wzi´∏o udzia∏ kilkadziesiàt tysi´cy pracowników zak∏adów górniczych „Rud-
na” (14–17 grudnia), „Lubin” (14–16 grudnia), „Polkowice” (14–15 grudnia)
i „Sieroszewice” (14–16 grudnia) oraz Huty Miedzi „G∏ogów” (14–18 grud-
nia). Prac´ przerwa∏y równie˝ przedsi´biorstwa z zaplecza – Zak∏ady
Naprawcze Maszyn Górniczych w Polkowicach (14–15 grudnia) i Legnicy
(14 grudnia), Zak∏ady DoÊwiadczalne „Cuprum” w Legnicy (14 grudnia)
i Przedsi´biorstwo Budowlano-Monta˝owe Hutnictwa Miedziowego
w Lubinie (14 grudnia). Poza tym 14 grudnia 1981 r. strajkowa∏y Zak∏ady
Mechaniczne „Legmet” w Legnicy, a nast´pnego dnia DolnoÊlàska Fabry-
ka Instrumentów Lutniczych w Lubinie (ZOMO rozbi∏o strajk, u˝ywajàc
armatek wodnych, pa∏ek, petard i gazu ∏zawiàcego). W g∏ogowskiej „Fama-
bie” 14 grudnia odby∏ si´ wiec z udzia∏em czterystu pracowników, którzy
˝àdali odwo∏ania stanu wojennego i zwolnienia z aresztu przewodniczàce-
go Komisji Zak∏adowej „SolidarnoÊci”, gro˝àc strajkiem. Podobne wiece
zorganizowano w innych przedsi´biorstwach i instytucjach województwa
legnickiego. Strajki najcz´Êciej przerywano pod groêbà u˝ycia si∏ porzàd-
kowych. Po nocnej, z 15 na 16 grudnia, pacyfikacji protestu w ZNMG
w Polkowicach i Szybie Zachodnim ZG „Lubin” strajk przerwano w ZG
„Lubin” i „Polkowice”. Szczególnie brutalny przebieg mia∏a pacyfikacja
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ZG „Rudna” rankiem 17 grudnia. Pododdzia∏y ZOMO u˝y∏y tam armatek
wodnych, petard i gazów ∏zawiàcych. Starcia przenios∏y si´ cz´Êciowo na
ulice Polkowic. Rozbicie strajku w „Rudnej” zakoƒczy∏o okres czynnego
oporu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, aczkolwiek podejmowa-
no jeszcze pojedyncze protesty, na przyk∏ad w Zak∏adach Przemys∏u Dzie-
wiarskiego „Milana” oddzia∏ w G∏ogowie czy Zak∏adach Przemys∏u Odzie-
˝owego „Renifer” w Chojnowie11.

W województwie wa∏brzyskim strajkowa∏o kilkanaÊcie zak∏adów. Ju˝
13 grudnia cz´Êç za∏ogi KWK „Thorez” w Wa∏brzychu nie podj´∏a pracy
i wróci∏a do domu. Nast´pnego dnia protestowa∏o – wed∏ug danych MSW
– 1300 górników. Utworzono Komitet Strajkowy ze Zbigniewem Senkow-
skim na czele. Komitet domaga∏ si´ mi´dzy innymi zniesienia stanu wojenne-
go i zwolnienia aresztowanych. Nad ranem 15 grudnia oddzia∏y MO liczàce
250 funkcjonariuszy spacyfikowa∏y kopalni´. Strajkujàcym zezwolono na
zbiorowe opuszczenie zak∏adu i przemarsz przez miasto. Aresztowano pi´ciu
przywódców protestu. 14 grudnia w Wa∏brzychu protestowa∏y równie˝ za∏ogi
KWK „Wa∏brzych” i Zak∏adów Przemys∏u Bawe∏nianego „Silesia”. W Nowej
Rudzie stan´∏y dwa pola KWK „Nowa Ruda” – „Piast” i „S∏upiec” (∏àcznie
oko∏o 600 osób). Na tym drugim strajk pod ziemià kontynuowano jeszcze
15 grudnia wieczorem. Przywódców protestu aresztowano i postawiono
przed sàdem. W Âwidnicy 14 grudnia strajk objà∏ Zak∏ady Elektrotechniki
Motoryzacyjnej (300 osób, protest kontynuowano nast´pnego dnia), Âwid-
nickie Zak∏ady Artyku∏ów Technicznych (ca∏a za∏oga – 2620 osób) i cz´Êç
Zak∏adów Wytwórczych Automatyki Przemys∏owej „Mera-Pafal” (500 osób).
15 grudnia wybuch∏ strajk w DolnoÊlàskich Zak∏adach Bia∏oskórniczo-
-R´kawiczniczych „Renifer” (oko∏o 600 osób, trwa∏ do godzin rannych
16 grudnia). Pó∏toragodzinny strajk odnotowano w spó∏dzielni „Metalowiec”,
a dwugodzinny w Fabryce Wagonów (150 osób). W Dzier˝oniowie dwudnio-
wy strajk (14–15 grudnia) og∏oszono w DolnoÊlàskiej Fabryce Krosien
(1300 osób) i DolnoÊlàskich Zak∏adach Przemys∏u Bawe∏nianego „Silesiana”
(800 osób). 14 grudnia strajkowano w Spó∏dzielni Pracy „Uniwersal” (200).
Prac´ próbowa∏y przerwaç grupy pracowników Zak∏adów Radiowych „Dio-
ra”, Zak∏adów Przemys∏u Dziewiarskiego „Delana” i „Technodruku”. Tego
dnia w województwie wa∏brzyskim odnotowano strajki w Kudowskich Zak∏a-
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11 Stan wojenny w Polsce..., s. 72–73; J. Kordas, op. cit., s. 824–828; Lubin. Zarys rozwoju mia-
sta na przestrzeni wieków, red. K. Matwijowski, Wroc∏aw–Lubin 1996, s. 280–282.



dach Przemys∏u Bawe∏nianego (60 osób), Zak∏adach Elektrotechniki Moto-
ryzacyjnej w Dusznikach Zdroju (1100 osób, trwa∏ do 15 grudnia), Jaroszow-
skich Zak∏adach Materia∏ów Ogniotrwa∏ych (400 osób), Zak∏adach Techno-
logicznych Urzàdzeƒ Spawalniczych „Bester” w Bielawie (2000 osób)12.

W województwie opolskim jedyny strajk w proteÊcie przeciwko wpro-
wadzeniu stanu wojennego odnotowano 14 grudnia, w Hucie im. K. Âwier-
czewskiego w Zawadzkiem13.

2. Aparat w∏adzy

Stan wojenny by∏ przede wszystkim operacjà militarnà, wojsko przej´∏o
równie˝ odpowiedzialnoÊç za zarzàdzanie krajem. Nadzór nad poszczegól-
nymi ga∏´ziami gospodarki narodowej oraz ogniwami administracji paƒ-
stwowej sprawowali komisarze-pe∏nomocnicy KOK. W strukturze organi-
zacji i kierowania dzia∏aniem pe∏nomocników-komisarzy KOK mo˝na by∏o
wyodr´bniç dwa piony. 

Pierwszy pion obejmowa∏ administracj´ paƒstwowà, a na jego czele sta∏
bezpoÊrednio podleg∏y premierowi (przewodniczàcemu Wojskowej Rady
Ocalenia Narodowego i Komitetu Obrony Kraju) pe∏nomocnik KOK
w Âlàskim Okr´gu Wojskowym, a jednoczeÊnie dowódca ÂOW i cz∏onek
WRON, gen. dyw. Henryk Rapacewicz. W dowództwie ÂOW utworzono
Okr´gowà Grup´ Operacyjnà, którà dowodzi∏ gen. bryg. Józef Petruk.
Pe∏ni∏a ona funkcj´ organu wykonawczego pe∏nomocnika KOK w ÂOW,
a podlegali jej wojewódzcy pe∏nomocnicy KOK: w województwie wroc∏aw-
skim gen. bryg. Kazimierz Stec, w wa∏brzyskim gen. bryg. Zbigniew Barsz-
czewski, od 31 marca 1982 r. p∏k Hieronim Jagodziƒski, a od 14 lutego
1983 r. p∏k Marian Wojciechowski, w legnickim p∏k Edward Kulpiƒski,
w jeleniogórskim p∏k Tadeusz Jemio∏o, w opolskim p∏k Edward Ku∏ak, a od
12 lipca 1982 r. pp∏k Henryk Tomaszewski14. Organami pomocniczymi by∏y
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12 Stan wojenny w Polsce..., s. 204–205; 15 lat NSZZ „SolidarnoÊç” w regionie wa∏brzyskim
1980–1995, oprac. M. Szczurowska i Z. Senkowski, Wa∏brzych 1995, s. 24, 59, 72; J. Kordas,
op. cit., s. 820–824; Strzegom. Zarys monografii miasta i regionu, red. K. Matwijowski, Wroc∏aw
1998, s. 335; Dzier˝oniów. Zarys monografii miasta, red. S. Dàbrowski, Wroc∏aw–Dzier˝oniów
1998, s. 381.
13 Stan wojenny w Polsce..., s. 143.
14 Ludowe Wojsko Polskie w okresie zagro˝enia socjalistycznego paƒstwa i stanu wojennego, cz. III,
Warszawa 1985, s. 264.



Grupa Operacyjna Wojewódzkiego Pe∏nomocnika KOK oraz utworzone
17 maja 1982 r. wojewódzkie grupy operacyjno-kontrolne, nadzorujàce
zmilitaryzowane zak∏ady pracy. Na ni˝szych szczeblach administracji funk-
cjonowa∏y miejskie grupy operacyjne – w dzielnicach i du˝ych miastach
– oraz terenowe grupy operacyjne (po kilka gmin).

Drugi pion, resortowy, obejmowa∏ pe∏nomocników KOK w wybranych
ga∏´ziach gospodarki. Od chwili wprowadzenia stanu wojennego w Centrali
DolnoÊlàskiego Zjednoczenia Przemys∏u W´glowego w Wa∏brzychu, pod-
leg∏ej Ministerstwu Górnictwa i Energetyki, funkcj´ pe∏nomocnika-komi-
sarza KOK pe∏ni∏ p∏k Emil Kamyczek (po reorganizacji, od 4 maja 1982 r.
w Zrzeszeniu KWK Wa∏brzych pe∏nomocnikiem by∏ pp∏k Kazimierz Wiatr).
W oÊrodku wroc∏awskim PR i TVP pe∏nomocnikiem zosta∏ p∏k Kazimierz
Grymin15. Od czerwca 1982 r. instytucj´ pe∏nomocników KOK wprowa-
dzono w jednostkach organizacyjnych podleg∏ych Ministerstwu ¸àcznoÊci,
przyk∏adowo funkcj´ pe∏nomocnika-komisarza KOK w Dyrekcji Okr´gu
Poczty i Telekomunikacji we Wroc∏awiu powierzono p∏k. W∏odzimierzowi
Krukarowi. W tym samym czasie, bioràc pod uwag´ aktywne uczestnictwo
m∏odzie˝y w demonstracjach 1 i 3 maja, funkcj´ komisarzy-pe∏nomocni-
ków KOK wprowadzono równie˝ w wojewódzkich kuratoriach oÊwiaty
i wychowania16.

Podstawowym zadaniem komisarzy wojskowych na wszystkich szcze-
blach by∏o nadzorowanie Êcis∏ego przestrzegania uregulowaƒ prawnych
stanu wojennego i podejmowanie dzia∏aƒ usprawniajàcych funkcjonowanie
administracji. Cz´sto na ich wniosek odwo∏ywano urz´dników i osoby za-
rzàdzajàce przedsi´biorstwami17. By∏o to nag∏aÊniane w prasie, aby uwiary-
godniç dzia∏ania wojska jako si∏y, która potrafi zaprowadziç porzàdek
i ograniczyç biurokracj´. 

Istotnà rol´ w aparacie w∏adzy odgrywa∏a SB, której dzia∏ania mia∏y na
celu unieszkodliwienie pozostajàcych w podziemiu przywódców NSZZ
„SolidarnoÊç” i przeciwdzia∏anie wystàpieniom protestacyjnym, w tym
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15 H. Ma∏achowska, Radio we Wroc∏awiu, cz. IV, „Kalendarz Wroc∏awski” 1996, s. 198.
16 Ludowe Wojsko Polskie..., s. 250, 256.
17 Przyk∏adowo na wniosek pe∏nomocnika KOK odwo∏ano naczelnika Urz´du Miejskiego
w K∏odzku, naczelnika Urz´du Miejsko-Gminnego Brzeg Dolny, naczelnika Urz´du Gmin-
nego w Mi´kini, naczelnika Urz´du Dzielnicowego Wroc∏aw-Fabryczna, dyrektora Wydzia∏u
Spo∏eczno-Administracyjnego Urz´du Wojewódzkiego we Wroc∏awiu („Monitor DolnoÊlà-
ski”, nr 8, 21 XII 1981). 



strajkom czy demonstracjom. Podczas stanu wojennego zarówno woje-
wództwo wroc∏awskie, jak i legnickie MSW zalicza∏o do grupy dwunastu
województw o najwy˝szym stopniu zagro˝enia. We Wroc∏awiu znajdowa∏a
si´ siedziba RKS, który oddzia∏ywa∏ na Dolny Âlàsk i Âlàsk Opolski. We wro-
c∏awskiej SB do likwidacji struktur RKS powo∏ano specjalnà grup´ opera-
cyjno-Êledczà pod kryptonimem „Poligon”18. Grupa sk∏ada∏a si´ z funk-
cjonariuszy kilku wydzia∏ów Komendy Wojewódzkiej MO, a jej dzia∏ania
koordynowa∏ p∏k Anatol PierÊcionek. Do grudnia 1982 r. wroc∏awska SB
zwerbowa∏a 547 tajnych wspó∏pracowników, przeprowadzono ponad 8 tys.
rozmów profilaktyczno-dyscyplinujàcych. Niepe∏ne dane dotyczàce liczby
osób zatrzymanych, aresztowanych i internowanych w województwie wro-
c∏awskim w 1982 r. przedstawia tabela nr 119.

Tabela nr 1. Liczba zatrzymanych, aresztowanych i internowanych w województwie
wroc∏awskim w poszczególnych miesiàcach 1982 r.

èród∏o: AIPN Wroc∏aw, 053/2127, passim, Uzupe∏nienia charakterystyk kontrwywiadowczych
województwa wroc∏awskiego za okres styczeƒ–listopad 1982 r.
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18 S. Rudka, Poza cenzurà. Wroc∏awska prasa bezdebitowa 1973–1989, Warszawa–Wroc∏aw 2001,
s. 108.
19 AIPN Wroc∏aw, 053/2127, k. 278, Uzupe∏nienie charakterystyki kontrwywiadowczej woje-
wództwa wroc∏awskiego za okres od dnia 13 XII 1983–31 XII 1982 r., 10 I 1983.

Miesiàc Zatrzymani Aresztowani Internowani
styczeƒ 271 18 155
luty 123 12 41
marzec 169 17 73
kwiecieƒ 281 13 66
maj 324 6 145
czerwiec 490 4 17
lipiec 42 13 3
sierpieƒ 883 6 167
wrzesieƒ 145 – 156
paêdziernik 216 13 92
listopad 574 9 205
grudzieƒ – – 1
razem 3518 111 1121



W województwie legnickim najwi´ksze zagro˝enie dla w∏adzy, z punktu
widzenia SB, stanowi∏y powstajàce spontanicznie grupy o charakterze terro-
rystycznym. W celu likwidacji takiej grupy dzia∏ajàcej w Lubinie i Polkowi-
cach SB prowadzi∏a spraw´ operacyjnego rozpracowania o kryptonimie
„Podmuch”20. Na wiosn´ 1983 r. struktury podziemne „SolidarnoÊci” w za-
k∏adach górniczych „Lubin” i „Rudna” zosta∏y rozbite. Z kolei w wyniku
dzia∏aƒ operacyjnych pod kryptonimem „Podmuch-2”, podj´tych w celu wy-
krycia sprawców pod∏o˝enia 19 paêdziernika 1982 r. materia∏u wybuchowe-
go pod kasyno MO w G∏ogowie, zlikwidowano struktury Tymczasowej Mi´-
dzyzak∏adowej Komisji Koordynacyjnej „SolidarnoÊç” Ziemi G∏ogowskiej21.

W pozosta∏ych województwach regionu opór spo∏eczny by∏ du˝o s∏ab-
szy. W województwie jeleniogórskim organy MSW skutecznie infiltrowa∏y
Êrodowiska „SolidarnoÊci” i szybko opanowa∏y sytuacj´. W województwie
wa∏brzyskim pewne zagro˝enie dostrzegano jedynie w rejonie przemys∏o-
wym (Bielawa, Dzier˝oniów, Âwidnica, Wa∏brzych). Województwo opol-
skie natomiast, pozbawione du˝ych oÊrodków przemys∏owych, zaliczano do
najspokojniejszych w kraju.

Kiedy wprowadzano stan wojenny, dolnoÊlàskie i opolskie struktury
PZPR przechodzi∏y powa˝ny kryzys. Partia straci∏a wielu cz∏onków, a ci,
którzy pozostali, najcz´Êciej kontestowali polityk´ kierownictwa, wyst´pu-
jàc zresztà z ró˝nych pozycji. Nic wi´c dziwnego, ̋ e pierwsze dni po 13 grud-
nia partia poÊwi´ci∏a na uporzàdkowanie sytuacji we w∏asnych szeregach.
Proces ten u∏atwi∏a fala wystàpieƒ z partii. Do 28 lutego 1982 r. legityma-
cje z∏o˝y∏o: w województwie jeleniogórskim 1,1 proc. cz∏onków, w legnic-
kim 1,8 proc., w opolskim 1,9 proc., w wa∏brzyskim 2,2 proc., we wroc∏aw-
skim 5,8 proc. (por. tabela nr 2). Najwy˝szy w kraju odsetek, ponad
trzykrotnie wy˝szy od Êredniej ogólnopolskiej, odnotowano we Wroc∏awiu.
WÊród opuszczajàcych szeregi partii najliczniejszà grup´ stanowili robotni-
cy i ch∏opi. Kolejne, mniejsze fale wystàpieƒ z partii mo˝na zauwa˝yç po
tragicznych demonstracjach 31 sierpnia 1982 r. oraz po og∏oszeniu plano-
wanej likwidacji „SolidarnoÊci” w paêdzierniku tego roku. Do 30 wrzeÊnia
1982 r. w województwie wroc∏awskim legitymacj´ z∏o˝y∏ co dziesiàty cz∏o-
nek partii. Osoby sk∏adajàce legitymacje stanowi∏y 30 proc. skreÊlonych
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20 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 28, k. 135, 186, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicz-
nego na terenie woj. legnickiego za okres 13 XII 1981–31 XII 1982, b.d. 
21 Ibidem, k. 250, 271.



z list (dane dla ca∏ego kraju). Za „brak zainteresowania ˝yciem partii, za-
niedbywanie obowiàzków cz∏onka [...] niepodporzàdkowanie si´ obowiàzu-
jàcym uchwa∏om” z partii skreÊlono 50,4 proc. cz∏onków, za odejÊcie z or-
ganizacji partyjnej bez pobrania przeniesienia – 15,5 proc., a za wyjazd za
granic´ – 0,9 proc. Z partii wydalano g∏ównie za „niew∏aÊciwy sposób z∏o-
˝enia legitymacji partyjnej (rzucenie legitymacji, wyrywanie zdj´ç, niszcze-
nie legitymacji, aroganckie zachowanie si´ sk∏adajàcych legitymacje)”
(39,6 proc.), nast´pnie za naruszenie dyscypliny partyjnej (23,2 proc.)
i dwulicowoÊç (16 proc.). Najwi´cej osób wydalono z PZPR do marca
1982 r. Skal´ wydaleƒ i skreÊleƒ w poszczególnych województwach przed-
stawia tabela nr 2.

Tabela nr 2. Wystàpienia, skreÊlenia i wydalenia z PZPR podczas stanu wojennego
na Dolnym Âlàsku i Opolszczyênie

èród∏o: AAN, KC PZPR, XIC/20, k. 27–55, Informacja o zmianach w stanie liczebnym i sk∏a-
dzie klasowo-warstwowym cz∏onków i kandydatów PZPR w okresie od 13 grudnia 1981 do 28 lu-
tego 1982 r., [marzec 1982]; ibidem, XI/237, k. 242–275, Informacja o zmianach w stanie liczeb-
nym i sk∏adzie klasowo-warstwowym cz∏onków i kandydatów PZPR w okresie od 13 grudnia
1981 r. do 30 wrzeÊnia 1982 r., [paêdziernik 1982].

Od 13 grudnia 1981 do 30 wrzeÊnia 1982 r. stan liczebny partii na sku-
tek skreÊleƒ i wydaleƒ zmniejszy∏ si´ o 10,6 proc. Podobny do ogólnopol-
skiego odsetek odnotowano w województwach jeleniogórskim (10,3 proc.),
legnickim (11,7 proc.) i opolskim (9,6 proc.), a wyraênie wy˝szy w wa∏brzy-
skim (16 proc. – czwarte miejsce w kraju) i we wroc∏awskim (16,9 proc.
– drugie miejsce). W tym samym okresie nastàpi∏o prawie zupe∏ne zaha-
mowanie przyjmowania nowych cz∏onków. W Zag∏´biu Miedziowym w ca-
∏ym 1982 r. do PZPR przyj´to zaledwie dwóch górników. W poczàtkach
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Liczba Liczba Liczba Liczba

Województwo
z∏o˝onych z∏o˝onych skreÊlonych wydalonych
legitymacji legitymacji cz∏onków cz∏onków

do 28 II 1981 r. do 30 IX 1982 r. do 30 IX 1982 r. do 30 IX 1982 r.

jeleniogórskie 364 532 3321 213
legnickie 575 1191 3485 298
opolskie 2478 2662 7132 492
wa∏brzyskie 1126 1680 6053 392
wroc∏awskie 4550 7564 13838 472



1982 r. podj´to rozmowy z by∏ymi cz∏onkami partii, którzy z∏o˝yli legityma-
cje przed 13 grudnia. Namawiano ich, zw∏aszcza tych o d∏ugim sta˝u par-
tyjnym – „starych i wypróbowanych towarzyszy” – do powrotu. SkutecznoÊç
tej akcji by∏a jednak niewielka22.

10 grudnia 1982 r. Biuro Polityczne KC PZPR skierowa∏o do ni˝szych
instancji Instrukcj´ kierowania partià w warunkach og∏oszenia stanu zagro˝e-
nia bezpieczeƒstwa paƒstwa. Dokument ten regulowa∏ zasady dzia∏alnoÊci
partii w pierwszych tygodniach po wprowadzeniu stanu wojennego. Na pod-
stawie Instrukcji na ca∏ym badanym obszarze dokonano licznych zmian
personalnych w aparacie partyjnym. Prawie w ka˝dym komitecie zak∏ado-
wym, gminnym, miejsko-gminnym, dzielnicowym i wojewódzkim odwo∏ano
po kilku cz∏onków plenum (cz´sto tak˝e egzekutywy), komisji kontroli par-
tyjnej, komisji rewizyjnej. Ze sk∏adu Komitetu Wojewódzkiego PZPR we
Wroc∏awiu usuni´to dwanaÊcie osób. Najbardziej spektakularny charakter
mia∏y odwo∏ania pierwszych sekretarzy oraz rozwiàzywanie ca∏ych instan-
cji, na przyk∏ad Komitetu Miejskiego w Polkowicach (jedyny przypadek
w kraju), Komitetu Zak∏adowego PZPR w „Mera-Elwro”, Komitetu Zak∏a-
dowego w oÊrodku wroc∏awskim PR i TVP. Do 4 stycznia 1982 r. na Dol-
nym Âlàsku odwo∏ano dziewi´ciu pierwszych sekretarzy i jednego sekreta-
rza instancji I stopnia (komitety gminne, komitety miejskie, komitety
miejsko-gminne i komitety dzielnicowe), szeÊciu pierwszych sekretarzy
i dziewi´ciu sekretarzy komitetów zak∏adowych oraz rozwiàzano szesnaÊcie
komitetów i trzy komitety zak∏adowe (wszystkie rozwiàzane instancje znaj-
dowa∏y si´ w województwach legnickim i wroc∏awskim). Na Opolszczyênie
odwo∏ano dwóch pierwszych sekretarzy i dwóch sekretarzy POP oraz
trzech pierwszych sekretarzy i siedemnastu sekretarzy komitetów zak∏ado-
wych, nie rozwiàzano jednak ˝adnego komitetu. G∏ówne przyczyny odwo-
∏aƒ sekretarzy to: „nieudolnoÊç, chwiejnoÊç postaw, dwulicowoÊç; negowa-
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22 AAN, KC PZPR, XIC/20, k. 27–55, Informacja o zmianach w stanie liczebnym i sk∏adzie kla-
sowo-warstwowym cz∏onków i kandydatów PZPR w okresie od 13 grudnia 1981 do 28 lutego
1982 r., [marzec 1982]; ibidem, XI/237, k. 242–275, Informacja o zmianach w stanie liczebnym
i sk∏adzie klasowo-warstwowym cz∏onków i kandydatów PZPR w okresie od 13 grudnia 1981 r.
do 30 wrzeÊnia 1982 r., [paêdziernik 1982]; ibidem, XIC/21, k. 129–143, Informacja o sytuacji
w partii w warunkach stanu wojennego, 21 XII 1981; AP Jelenia Góra, KW PZPR, 1/VI/7/18,
b.p., Ocena stanu iloÊciowego i sk∏adu spo∏eczno-zawodowego wojewódzkiej organizacji partyjnej
na tle kraju za okres od lipca 1980 r. do 30 czerwca 1983 r., b.d.; AP Wroc∏aw, KZ PZPR FAT
„Ponar”, 196/II/3, b.p., Sprawozdanie zespo∏u ds. rozmów i weryfikacji cz∏onków partii, 8 II 1982.



nie koniecznoÊci wprowadzenia stanu wojennego i dzia∏alnoÊç sprzeczna
z zarzàdzeniami w∏adz; sprzyjanie strajkujàcym, udzia∏ w strajku”. Niektó-
rych odwo∏anych sekretarzy od razu wydalano z partii, na przyk∏ad I sekre-
tarza Komitetu Zak∏adowego PZPR w ZG „Rudna” Zenona Hamelaka.
Od cz∏onków w∏adz partyjnych wszystkich szczebli wymagano z∏o˝enia
w formie ustnej lub pisemnej deklaracji lojalnoÊci, a w przypadku cz∏onków
„SolidarnoÊci” dodatkowo oÊwiadczenia o wystàpieniu ze zwiàzku oraz po-
t´pienia jego dzia∏alnoÊci. Odmowa by∏a równoznaczna z usuni´ciem ze
sk∏adu w∏adz lub nawet z partii. Zdyscyplinowaniu szeregów partyjnych
s∏u˝y∏o stwarzanie atmosfery zagro˝enia, na przyk∏ad jeszcze przed wpro-
wadzeniem stanu wojennego prowadzono przygotowania do ewakuacji ro-
dzin pracowników aparatu. Po 13 grudnia w województwie wa∏brzyskim
lektorzy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w czasie spotkaƒ z aparatem
i aktywistami instancji terenowych opowiadali „w zaufaniu” o rzekomych
listach proskrypcyjnych przygotowywanych przez „SolidarnoÊç”23.

Po czystkach w aparacie partyjnym nastàpi∏a weryfikacja kadr kierow-
niczych w przedsi´biorstwach, administracji paƒstwowej i samorzàdowej,
oÊwiacie itd. Jak si´ wydaje, by∏a to najwi´ksza jednorazowa akcja tego typu
w historii Polski Ludowej. Struktury PZPR wszystkich szczebli, od komi-
tetów zak∏adowych, poprzez komitety gminne i miejsko-gminne, po komi-
tety wojewódzkie, podj´∏y akcj´ oceny osób nale˝àcych do nomenklatury
partyjnej, a cz´sto nawet osób na ni˝szych stanowiskach (na przyk∏ad kie-
rowników referatów w urz´dach gminnych, majstrów w fabrykach). W we-
ryfikacji nieraz uczestniczy∏y instancje nadrz´dne dla danych instytucji.
Jako podstawowe kryteria oceny przyj´to stosunek do „SolidarnoÊci”
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23 AAN, KC PZPR, XI/234, k. 453–461, Instrukcja kierowania partià w warunkach og∏osze-
nia stanu zagro˝enia bezpieczeƒstwa paƒstwa, 10 XII 1981; ibidem, XI/234, k. 8–13, Informa-
cja specjalna o zmianach w stanie liczbowym partii oraz w aparacie partyjnym, kadrze admini-
stracji paƒstwowej i gospodarczej w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 4 stycznia 1982 roku,
5 I 1982; ibidem, XI/234, k. 33–41, Informacja o pracy CKKP i WKKP za okres od 13 XII–
–30 XII 1981 r., [styczeƒ 1982]; AP Wa∏brzych, KW PZPR, 2032, b.p., Zmiany kadrowe do-
konane od dnia 13 grudnia 1981 r. zatwierdzone decyzjà Sekretariatu KW PZPR, b.d.; ibidem,
1044, k. 331–340, Informacja o stanie partii i rozmieszczeniu si∏ partyjnych w województwie
wa∏brzyskim za okres I pó∏rocza 1983 roku, [lipiec 1983]; AP Wroc∏aw, KZ PZPR Pafawag,
200/IV/7, b.p., Protokó∏ nr 21/E/81 z posiedzenia Egzekutywy KZ, 28 XII 1981; ibidem,
200/IV/7, b.p., Protokó∏ nr 22/E/81 z posiedzenia Egzekutywy KZ, 30 XII 1982; AP Wroc∏aw,
KZ PZPR „Mera-Elwro”, 197/II/2, b.p., Wyciàg z protoko∏u Egzekutywy KW PZPR we Wro-
c∏awiu z dnia 28 XII 1981 r., b.d.



oraz lojalnoÊç i dyspozycyjnoÊç wobec partii (okreÊlane eufemizmem „po-
stawa moralno-polityczna”), nast´pnie dzia∏alnoÊç przed 1980 r. (akcj´ wy-
korzystywano do usuwania ostatnich stronników poprzedniej ekipy), a naj-
mniej brano pod uwag´ fachowoÊç i kwalifikacje do zajmowania danego
stanowiska. Od cz∏onków „SolidarnoÊci” wymagano podpisania deklaracji
o wystàpieniu ze zwiàzku24.

Niektórzy cz∏onkowie aparatu w∏adzy sami rezygnowali ze stanowisk
na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Uczyni∏ tak
na przyk∏ad Mieczys∏aw Filipowicz, s´dzia Sàdu Wojewódzkiego we Wro-
c∏awiu25.

Niestety, nie znamy pe∏nych danych dotyczàcych wyników weryfikacji
kadr kierowniczych na Dolnym Âlàsku i Opolszczyênie. Tylko do 4 stycznia
1982 r. na Dolnym Âlàsku odwo∏ano 12 wy˝szych urz´dników paƒstwowych
i 15 cz∏onków „kadry administracji gospodarczej”, a w województwie opol-
skim odpowiednio 2 i 25. W kolejnych miesiàcach czystk´ kontynuowano.
G∏ówne zarzuty dotyczy∏y postawy przed 13 grudnia 1981 r., a zw∏aszcza
popierania „SolidarnoÊci” oraz „chwiejnego” stanowiska w czasie wprowa-
dzania stanu wojennego. Z pracy zwolniono mi´dzy innymi dyrektorów
Huty Miedzi „G∏ogów” i ZG „Rudna” za zorganizowanie strajku w tych
przedsi´biorstwach26.

Na podstawie decyzji Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego PZPR we
Wroc∏awiu z 12 kwietnia 1982 r. w województwie przeprowadzono weryfi-
kacj´ radnych-cz∏onków PZPR. Oceniano zw∏aszcza ich „postaw´ ideowo-
-politycznà, wyra˝ajàcà si´ przede wszystkim w akceptacji programu partii
oraz uto˝samianiu si´ z uchwa∏ami instancji partyjnych”. Na 1069 zweryfi-
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24 AAN, KC PZPR, XI/235, k. 216–255, G∏ówne za∏o˝enia polityki kadrowej PZPR (projekt),
[wrzesieƒ 1982]; ibidem, XI/234, k. 165–172, Informacja o pracy partyjnej na odcinku gospo-
darczym w okresie stanu wojennego, [styczeƒ 1982]; AWL Filia nr 2, ZP ÂOW, 4585/88/7,
k. 13, Rola wojska w stabilizacji ˝ycia spo∏eczno-gospodarczego na obszarze ÂOW, 25 I 1982;
AP Wroc∏aw, KZ PZPR „Chemitex”, 203/II/2, b.p., Protokó∏ nr 7 z posiedzenia Egzekutywy
KZ, 25 I 1982.
25 AWL Filia nr 2, ZP ÂOW, 4585/88/7, k. 13, Rola wojska w stabilizacji ˝ycia spo∏eczno-gospo-
darczego na obszarze ÂOW, 25 I 1982.
26 AAN, KC PZPR, XI/234, k. 8–13, Informacja specjalna o zmianach w stanie liczbowym
partii oraz w aparacie partyjnym, kadrze administracji paƒstwowej i gospodarczej w okresie od
13 grudnia 1981 r. do 4 stycznia 1982 roku, 5 I 1982; ibidem, XI/234, k. 33–41, Informacja o pra-
cy CKKP i WKKP za okres od 13 XII–30 XII 1981 r., [styczeƒ 1982]; AP Wa∏brzych, KW PZPR,
1941, b.p., Informacja dot. przeglàdu kadry kierowniczej Urz´du Wojewódzkiego, [maj 1982];
ibidem, 1941, b.p., Informacja o przeglàdzie kadr, b.d. 



kowanych radnych, 101 oceniono negatywnie – 60 z nich „zaproponowano
rezygnacj´ z mandatu”27.

W oÊwiacie skala represji wobec kadry kierowniczej na Dolnym Âlàsku
nale˝a∏a do najwi´kszych w kraju. W województwie wroc∏awskim do
5 maja 1982 r. za „nieprzydatne do pe∏nienia funkcji kierowniczych” uzna-
no 149 osób (najwi´cej w kraju), w wa∏brzyskim 39 (piàte miejsce), jelenio-
górskim 23, legnickim 15, a na Opolszczyênie 25. G∏ównymi przyczynami
negatywnej oceny by∏y: „niew∏aÊciwa postawa w czasie stanu wojennego,
naruszanie przepisów pracy szkó∏ w okresie stanu wojennego, naruszanie
ÊwieckoÊci szko∏y, oddzia∏ywanie wychowawcze pozostajàce w ra˝àcej
sprzecznoÊci z zadaniami szko∏y, wieszanie ulotek i hase∏ antypaƒstwo-
wych, brak przeciwdzia∏ania wobec niepo˝àdanych wp∏ywów wychowaw-
czych”. Dopiero na ostatnim miejscu wymieniano „nieudolnoÊç w zarzà-
dzaniu placówkami i utrat´ zdolnoÊci kierowania oÊwiatà”. W szko∏ach
i innych placówkach oÊwiatowo-wychowawczych przeprowadzono weryfi-
kacj´ wszystkich nauczycieli. Dotychczasowe badania nie pozwalajà jednak
na podanie jej wyników28.

Mi´dzy 14 maja a 30 czerwca 1982 r. dokonano przeglàdu kadr na
uczelniach podleg∏ych Ministerstwu Nauki, Szkolnictwa Wy˝szego i Tech-
niki. Ocena kadr mia∏a s∏u˝yç mi´dzy innymi zapewnieniu rozwoju najbar-
dziej zdolnym i twórczym pracownikom nauki, eliminacji osób niewywiàzu-
jàcych si´ ze swoich obowiàzków i poprawie organizacji pracy. Jak si´
wydaje, najistotniejszy cel uj´ty zosta∏ w punkcie trzecim instrukcji: „ocena
postaw spo∏eczno-politycznych i zachowaƒ w okresie po sierpniu 1980 r.
oraz po wprowadzeniu stanu wojennego; usuni´cie z zawodu osób dzia∏a-
jàcych aktywnie na szkod´ interesów PRL”. Przeglàdu dokonywa∏y komisje
wydzia∏owe i instytutowe, a nast´pnie wyniki ich pracy weryfikowa∏y komi-
sje uczelniane. W sk∏ad komisji wchodzili przedstawiciele senatu szko∏y
wy˝szej, ministerstwa, WKO, komitetów uczelnianych PZPR oraz komite-
tów ZSL i SD. Weryfikacja przebiega∏a w napi´tej atmosferze, krytykowali
jà nie tylko pracownicy naukowi, lecz tak˝e przedstawiciele w∏adz niektórych
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27 AP Wroc∏aw, KW PZPR, 75, b.p., Informacja w sprawie oceny postaw i dzia∏alnoÊci radnych-
-cz∏onków PZPR, 15 VI 1982.
28 T. Bochwic, Narodziny i dzia∏alnoÊç SolidarnoÊci OÊwiaty i Wychowania, Warszawa 2000,
s. 200–201; AAN, KC PZPR, XI/991, k. 244–249, Informacja o przeglàdzie kadr kierowniczych
w oÊwiacie, [lipiec 1982]; AP Wa∏brzych, KW PZPR, 2032, b.p., Zmiany kadrowe dokonane od
dnia 13 grudnia 1981 r. zatwierdzone decyzjà Sekretariatu KW PZPR, b.d.



uczelni. Województwo wroc∏awskie (wraz z katowickim) zosta∏o wyró˝nione
za „najbardziej rzetelne podejÊcie do spraw przeglàdu”. Pod wzgl´dem
zmian kadrowych Uniwersytet Wroc∏awski lokowa∏ si´ na drugim miejscu
w kraju w tej kategorii uczelni – zwolniono 5,3 proc. kadry (75 osób).
Trzem osobom przed∏u˝ono zatrudnienie warunkowo, a dwie przesuni´to
na ni˝sze stanowiska. Warto dodaç, ˝e przesuni´cie pracownika na stano-
wisko nienaukowe (wyk∏adowca, bibliotekarz itp.) u∏atwia∏o rozwiàzanie
z nim umowy o prac´ w póêniejszym terminie. We wroc∏awskiej Akademii
Ekonomicznej zwolniono 12 osób, 46 osobom przed∏u˝ono umowy warun-
kowo, a 16 przesuni´to na ni˝sze stanowiska. W Akademii Rolniczej zwol-
nienia obj´∏y 28 pracowników, tyle samo otrzyma∏o warunkowe przed∏u-
˝enie, a 14 zdegradowano. Na Politechnice Wroc∏awskiej usuni´to z pracy
77 osób, a 20 przesuni´to na ni˝sze stanowiska. W opolskiej Wy˝szej Szkole
Pedagogicznej prac´ straci∏o 5 osób, 8 zdegradowano, a w Wy˝szej Szkole
In˝ynierskiej zwolniono 7 pracowników, 33 przed∏u˝ono umowy na czas
okreÊlony, 16 przeniesiono na ni˝sze stanowiska. W Akademiach Wycho-
wania Fizycznego przeglàd kadr, wed∏ug podobnych kryteriów, rozpoczà∏
si´ ju˝ w marcu 1982 r. We wroc∏awskiej AWF umowy o prac´ rozwiàzano
z 7,9 proc. zatrudnionych, co stanowi najwy˝szy odsetek w kraju w tej ka-
tegorii uczelni. Na uczelniach artystycznych weryfikacja kadr odby∏a si´ na
prze∏omie maja i czerwca. W Akademii Muzycznej we Wroc∏awiu zwolnio-
no 8 osób, 1 przeniesiono na ni˝sze stanowisko, a 11 warunkowo przed∏u-
˝ono umow´ o prac´. We wroc∏awskiej Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Sztuk
Pi´knych prac´ straci∏y 4 osoby, równie˝ z 4 warunkowo zawarto umowy
czasowe. Niestety, nie uda∏o si´ ustaliç liczby zmian personalnych w Aka-
demii Medycznej we Wroc∏awiu.

Negatywnie zweryfikowano tak˝e osoby pe∏niàce funkcje kierownicze.
W AWF ze stanowiska zwolniono rektora oraz prorektora do spraw nauki.
16 sierpnia ministerstwo odwo∏a∏o rektora Uniwersytetu Wroc∏awskiego,
prof. Józefa ¸ukaszewicza. Na znak protestu do dymisji podali si´ wszyscy
prorektorzy. 6 wrzeÊnia protest w tej sprawie wystosowali wszyscy dzieka-
ni. Tymczasem nowy rektor, prof. Henryk Ratajczak, zwolni∏ ze stanowiska
dyrektora Instytutu Psychologii29.
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29 W. Wrzesiƒski, op. cit., s. 371–374; AAN, KC PZPR, XI/991, k. 122–126, Uwagi o przeglà-
dzie kadr w szko∏ach wy˝szych, 1 VIII 1982; ibidem, XI/991, k. 128–152, Sprawozdanie z prze-
glàdu i oceny nauczycieli akademickich, [lipiec 1982]; ibidem, XI/991, k. 153–158, Informacja



Weryfikacja kadr dziennikarskich mia∏a najwi´kszy zasi´g we Wroc∏a-
wiu, co jest zrozumia∏e, zwa˝ywszy na koncentracj´ mediów w tym mieÊcie
oraz najwi´kszà skal´ przemian po sierpniu 1980 r. Tylko w oÊrodku wro-
c∏awskim PR i TVP, w którym notabene internowano 16 osób, zwolniono
z pracy 55 pracowników. Z redakcji „Wieczoru Wroc∏awia” wyrzucono
30 proc. dziennikarzy. W województwie jeleniogórskim wszystkich 21 zatrud-
nionych tam dziennikarzy otrzyma∏o pozytywne opinie komisji weryfikacyj-
nej. Oceniano pracowników „Ruchu”, 86 z nich zwolniono30.

W szkolnictwie stopnia podstawowego i Êredniego intensywne dzia∏ania
majàce na celu „normalizacj´” sytuacji podj´to w okresie zawieszenia lek-
cji (14 grudnia 1981–4 stycznia 1982 r.). 18 grudnia wszystkim kuratorom
oÊwiaty i wychowania przekazano podczas telekonferencji Wytyczne w spra-
wie organizacji pracy szkó∏ i placówek oÊwiatowo-wychowawczych w okresie
stanu wojennego. Dokument wprowadza∏ mi´dzy innymi jednoosobowà od-
powiedzialnoÊç dyrektora za prac´ szko∏y, zobowiàzywa∏ pracowników
oÊwiaty i m∏odzie˝ do „szczególnego zdyscyplinowania” i „podporzàdko-
wania si´ wszelkim ustaleniom i decyzjom” wynikajàcym z dekretu o stanie
wojennym, przede wszystkim jednak zwraca∏ uwag´ na potrzeb´ „intensy-
fikacji pracy ideowo-wychowawczej [...] wyjaÊnianie uczniom aktualnych
problemów spo∏ecznych i politycznych”. Celem realizacji tych zamierzeƒ
organizowano liczne narady, spotkania z administracjà oÊwiatowà i nauczy-
cielami (zw∏aszcza przedmiotów „spo∏eczno-politycznych” – j´zyka polskie-
go, historii, propedeutyki wiedzy o spo∏eczeƒstwie). Istotnà rol´ odegra∏y
tak˝e organizowane w poczàtkach 1982 r. spotkania oficerów WP z nauczy-
cielami i m∏odzie˝à szkolnà. Nie zawsze dzia∏ania w∏adz okazywa∏y si´ 
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nt. przeglàdu i oceny nauczycieli akademickich uczelni artystycznych, 2 VII 1982; ibidem,
XI/991, k. 160–169, Sprawozdanie z przeglàdu i oceny nauczycieli akademickich w akademiach
wychowania fizycznego, 29 VII 1982; AUWoj. Wroc∏aw, WKO, 5S/82, k. 21–22, Pismo woje-
wody J[anusza] Owczarka do gen. W[ojciecha] Jaruzelskiego, 21 V 1982; ibidem, 5S/82, k. 25,
Postanowienie przewodniczàcego WKO we Wroc∏awiu, 29 V 1982; ibidem, 5S/82, k. 157–159,
Informacja zbiorcza o przebiegu i wynikach oceny nauczycieli akademickich w 1982 roku, 30 VI
1982.
30 H. Ma∏achowska, op. cit., cz. IV, „Kalendarz Wroc∏awski” 1996, s. 198; AP Jelenia Góra,
KW PZPR, 1/IV/28, k. 235–238, Informacja o aktualnej sytuacji w Êrodowisku dziennikarskim
województwa jeleniogórskiego, [maj 1982]; AAN, KC PZPR, XI/1018, k. 172–183, Informacja
o przeprowadzonej weryfikacji kadr dziennikarskich i sytuacji w Êrodowisku dziennikarskim, b.d.;
AUWoj. Wroc∏aw, WKO, 4S/82, k. 3–4, Protokó∏ z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obro-
ny, 11 III 1982.



skuteczne. Stwierdzono na przyk∏ad, ˝e w du˝ych oÊrodkach miejskich,
w tym we Wroc∏awiu, „stan rozchwiania ÊwiadomoÊci nauczycieli i uczniów
jest wyraênie widoczny”31.

W styczniu 1982 r. Komitet Centralny PZPR poleci∏ ni˝szym instan-
cjom, aby przystàpi∏y do tworzenia komitetów ocalenia narodowego i po-
zyskiwa∏y do nich „osoby o uznanym autorytecie w Êrodowisku i szczegól-
nie zas∏u˝one dla regionu – dzia∏aczy spo∏ecznych, pos∏ów i radnych,
dzia∏aczy samorzàdu pracowniczego, twórców, weteranów”. Wkrótce orga-
nizacje te zmieni∏y nazw´ na obywatelskie komitety ocalenia narodowego,
a w po∏owie 1982 r. sformalizowa∏y si´ pod szyldem Patriotycznego Ruchu
Odrodzenia Narodowego. OKON tworzono w instytucjach paƒstwowych
i zak∏adach pracy, uczelniach i szko∏ach, we wsiach, w gminach, dzielnicach
i miastach. Na Dolnym Âlàsku pierwszy KON powsta∏ ju˝ w drugiej deka-
dzie grudnia 1981 r. w Dzier˝oniowie, kolejne w Bogatyni i Lwówku Âlà-
skim. Do 20 stycznia 1982 r. na Dolnym Âlàsku utworzono 217 OKON,
a w województwie opolskim 55. Dwa miesiàce póêniej na Dolnym Âlàsku
dzia∏a∏o 436 komitetów skupiajàcych 8594 osoby32, a na Âlàsku Opolskim
201 OKON z 2804 dzia∏aczami. W ruchu dominowali cz∏onkowie PZPR,
stanowiàcy w tym czasie 52,2 proc. jego cz∏onków, udzia∏ ludowców wyno-
si∏ 12,7 proc., a cz∏onków SD 3 proc. Odsetek cz∏onków partii we w∏adzach
PRON by∏ jeszcze wy˝szy. Komitety tworzono z regu∏y z inspiracji PZPR,
jej instancje oddelegowywa∏y aktywistów celem zak∏adania grup inicjatyw-
nych. Partia sterowa∏a dzia∏alnoÊcià komitetów, okreÊlajàc jej formy i me-
tody, kierujàc propagandà, tworzàc zaplecze polityczne i organizacyjne, co
wp∏ywa∏o na „ograniczanie bazy spo∏ecznej” ruchu. Szybko OKON/PRON

44

31 AAN, KC PZPR, Wydzia∏ Nauki i OÊwiaty, 566, b.p., Wytyczne Ministerstwa OÊwiaty i Wycho-
wania w sprawie organizacji pracy szkó∏ i placówek oÊwiatowo-wychowawczych w okresie stanu
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AAN, KC PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, sygn. tymcz. 735, b.p., Teleks z KW PZPR Legnica,
4 I 1982.
32 W poszczególnych województwach regionu sytuacja przedstawia∏a si´ nast´pujàco: jelenio-
górskie 58/1520, legnickie 154/2158, wa∏brzyskie 78/1872, wroc∏awskie 146/3044. Ponadto na
Dolnym Âlàsku istnia∏y 224 grupy inicjatywne, a na Opolszczyênie 134.



przejà∏ rol´ Frontu JednoÊci Narodu, który zresztà w po∏owie 1982 r. zosta∏
zlikwidowany33.

Podobnie jak w wypadku PRON aparat partyjny odegra∏ kluczowà rol´
w tworzeniu nowych zwiàzków zawodowych. W pierwszych dniach po
wprowadzeniu stanu wojennego komitety PZPR inicjowa∏y powo∏ywanie
w zak∏adach i instytucjach komisji socjalnych, które przej´∏y cz´Êç zadaƒ
zawieszonych zwiàzków (wyp∏acanie zapomóg, zasi∏ków, sprawy zaopatrze-
niowe itd.). Wiosnà 1982 r. rozpocz´to odwieszanie samorzàdów pracow-
niczych, co przysporzy∏o zresztà wielu problemów dzia∏aczom partyjnym.
Na przyk∏ad w Jelczaƒskich Zak∏adach Samochodowych samorzàd wkrót-
ce po wznowieniu dzia∏alnoÊci (sierpieƒ 1982 r.) wystàpi∏ w obronie czte-
rech dzia∏aczy „SolidarnoÊci” zwolnionych z pracy po powrocie z interno-
wania. Prawdziwym wyzwaniem sta∏o si´ jednak tworzenie nowych
zwiàzków zawodowych, na mocy ustawy Sejmu z 8 paêdziernika 1982 r.
Poczàtkowo dzia∏aczy „neozwiàzków” powszechnie pot´piano, odnoszono
si´ do nich z niech´cià, a nawet agresjà. Nic wi´c dziwnego, ˝e nawet akty-
wiÊci partyjni unikali anga˝owania si´ w „odnow´” ruchu zwiàzkowego.
Niektóre dolnoÊlàskie instancje partyjne podejmowa∏y wr´cz uchwa∏y obli-
gujàce cz∏onków PZPR pod groêbà sankcji do tworzenia grup inicjatyw-
nych i wst´powania do zwiàzków zawodowych. 31 lipca 1983 r. w woje-
wództwie jeleniogórskim dzia∏a∏o 137 grup inicjatywnych i komitetów
za∏o˝ycielskich, a w Sàdzie Wojewódzkim zarejestrowano 291 organizacji
zwiàzkowych, skupiajàcych 46 890 osób, czyli 29,6 proc. ogó∏u zatrudnio-
nych. W województwie wa∏brzyskim w po∏owie czerwca 1983 r. grupy ini-
cjatywne i organizacje zwiàzkowe funkcjonowa∏y w 430 przedsi´biorstwach

45

33 Jelenia Góra. Zarys rozwoju miasta, red. Z. KwaÊny, Wroc∏aw–Warszawa–Kraków–Gdaƒsk–
–¸ódê 1989, s. 297–298; „Gazeta Robotnicza” nr 8, 12 I 1982; ibidem, nr 12, 18 I 1981; AAN,
KC PZPR, XIA/1241, k. 69–82, Zadania partii w warunkach stanu wojennego, 6 I 1982; ibidem,
XIC/50, k. 1–14, Notatka dotyczàca tworzenia i dzia∏alnoÊci Obywatelskich Komitetów Ocalenia
Narodowego, 21 I 1982; ibidem, XIC/49, k. 1–17, Notatka informacyjna dotyczàca Obywatel-
skiego Ruchu Ocalenia Narodowego, 15 II 1982; ibidem, XIC/48, k. 1–15, Notatka informa-
cyjna dotyczàca Obywatelskiego Ruchu Ocalenia Narodowego, 24 III 1982; ibidem, XIC/51,
k. 2–17, Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego, 10 III 1982; AP Jelenia Góra, KW PZPR,
1/IV/31, k. 200–207, Informacja o stanie zorganizowania i niektórych problemach dzia∏alnoÊci
PRON w województwie jeleniogórskim, 1 III 1983; AP Wa∏brzych, KW PZPR, 1942, b.p., Ocena
dzia∏alnoÊci cz∏onków PZPR w OKON na tle sytuacji spo∏eczno-politycznej i wynikajàcych z niej
zadaƒ do pracy partyjnej, [paêdziernik 1982]; AP Wroc∏aw, KW PZPR, 116, b.p., Charaktery-
styka dzia∏alnoÊci PRON (i OKON) dzielnicy Wroc∏aw-ÂródmieÊcie za okres od 22 II 1982 r. do
31 I 1983 r., b.d.



i instytucjach, skupiajàc 19 proc. zatrudnionych. W ma∏ych miasteczkach
i w gminach zaobserwowano znacznie wy˝szy stopieƒ „uzwiàzkowienia” ni˝
w wi´kszych aglomeracjach34.

Z „odradzaniem” ruchu zwiàzkowego zwiàzana by∏a akcja „utrwalania
procesu stabilizacji spo∏eczno-politycznej i gospodarczej w kraju”. Jej celem
by∏o niedopuszczenie do zapowiedzianych przez opozycj´ na 10 listopada
1982 r. protestów i prze∏amanie nastrojów spo∏ecznych przez przekonanie
spo∏eczeƒstwa o trwa∏oÊci ówczesnej sytuacji. S∏u˝y∏y temu mi´dzy innymi:
kampania propagandowa w Êrodkach masowego przekazu, liczne spotka-
nia w zak∏adach pracy, a nawet poprawa zaopatrzenia sklepów. Komitety
wojewódzkie PZPR opracowa∏y wojewódzkie plany „stabilizacji”, które
nast´pnie przekazano do realizacji instancjom ni˝szego szczebla35.

Ju˝ na poczàtku grudnia 1981 r. w wybranych instancjach PZPR zacz´-
to tworzyç oddzia∏y samoobrony. W ich sk∏ad weszli „zaufani cz∏onkowie
partii”. MSW uzbroi∏o ich w broƒ krótkà, pistolety maszynowe oraz mio-
tacze gazu i petard. 5 grudnia 1981 r. w województwie jeleniogórskim gru-
py te liczy∏y 551 cz∏onków, w opolskim 1515, w wa∏brzyskim 810 (w woje-
wództwach legnickim i wroc∏awskim nie uda∏o si´ ustaliç ich liczebnoÊci).
Po wprowadzeniu stanu wojennego przekszta∏cono je w Oddzia∏y Politycz-
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34 AAN, KC PZPR, XI/310, k. 4–11, Informacja o przebiegu szkolenia aktywu partyjnego z za-
kresu problematyki zwiàzków zawodowych, [styczeƒ 1983]; ibidem, XI/310, k. 27–55, Za∏o˝enia
dzia∏alnoÊci propagandowej partii w wielkoprzemys∏owym Êrodowisku klasy robotniczej, [styczeƒ
1983]; ibidem, XI/920, k. 198–223, Harmonogram realizacji zadaƒ instancji i organizacji partyj-
nych zwiàzanych z procesem odradzania ruchu zawodowego w Polsce, [wrzesieƒ 1982]; ibidem,
XIC/21, k. 13–18, Notatka w sprawie sukcesywnego uruchamiania dzia∏alnoÊci organów samo-
rzàdu pracowniczego przedsi´biorstw oraz powo∏ania zak∏adowych komisji konsultacyjnych,
[luty 1982]; ibidem, XIC/21, k. 19–24, Koncepcja udzia∏u cz∏onków partii w dyskusji nad propo-
zycjà Komitetu Rady Ministrów ds. Zwiàzków Zawodowych w sprawie ruchu zwiàzkowego, 26 II
1982; AWL Filia nr 2, ZP ÂOW, 4585/88/8, k. 395, Informacja dzienna Sztabu Generalnego,
[sierpieƒ 1982]; AP Jelenia Góra, KW PZPR, 1/IV/35, k. 11–14, Informacja nt. realizacji
Ustawy o Zwiàzkach Zawodowych na terenie województwa jeleniogórskiego, [sierpieƒ 1983];
AP Wa∏brzych, KW PZPR, 1944, b.p., Informacja o stanie i rozwoju zwiàzków zawodowych.
AktywnoÊç cz∏onków PZPR w dzia∏alnoÊci zwiàzków zawodowych, [listopad 1983]; ibidem,
1944, b.p., Informacja o rozwoju ruchu zawodowego na dzieƒ 15 VI 1983 r.; AAN, KC PZPR,
Wydzia∏ Organizacyjny, sygn. tymcz. 933, b.p., Informacja o dzia∏aniach podj´tych przez instan-
cje i organizacje partyjne w województwie opolskim w zwiàzku z przygotowaniami do wdro˝enia
przygotowawczej ustawy o zwiàzkach zawodowych, 4 X 1982; AP Wroc∏aw, KW PZPR, 65, b.p.,
Wprowadzenie na naradzie 2 X 1982.
35 Zestaw przedsi´wzi´ç zmierzajàcych do utrwalania procesu stabilizacji spo∏eczno-politycznej
i gospodarczej w kraju, 24 X 1982 (w zbiorach OBEP IPN Wroc∏aw).



no-Obronne. Tworzono je przy wszystkich instancjach terenowych PZPR
(komitetach gminnych, miejsko-gminnych, dzielnicowych, miejskich i wo-
jewódzkich), przyjmujàc organizacj´ typu wojskowego (dru˝yny, plutony,
kompanie, bataliony). Du˝à rol´ odgrywali w nich emerytowani funkcjona-
riusze SB i MO oraz oficerowie WP. Oddzia∏y Polityczno-Obronne zajmo-
wa∏y si´ g∏ównie s∏u˝bà patrolowà i ochronà budynków partyjnych, poza
tym wspó∏dzia∏a∏y z wojskiem i milicjà w ró˝nych akcjach. Nie wykorzysty-
wano ich do t∏umienia protestów spo∏ecznych. G∏ównà rol´ OPO odegra∏y
w pierwszych miesiàcach stanu wojennego, póêniej brakowa∏o dla nich za-
j´cia. W Legnicy pe∏nomocnik-komisarz KOK uzna∏ je za nielegalnà struk-
tur´ paramilitarnà. Aby rozwiàzaç problem, próbowano w∏àczyç OPO
w struktur´ Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, spowodowa∏o to
jednak protesty cz∏onków oddzia∏ów i doprowadzi∏o do stopniowego zani-
ku ich aktywnoÊci36.

W stanie wojennym kontynuowa∏y dzia∏alnoÊç wojewódzkie i terenowe
komisje wspó∏dzia∏ania stronnictw politycznych, powo∏ane na prze∏omie
1980 i 1981 r. By∏y one jednak w du˝ej mierze cia∏em fikcyjnym, rzeczy-
wistà w∏adz´ sprawowa∏y struktury PZPR. Komisje podejmowa∏y wiele
uchwa∏, w tym nawet w takich sprawach, jak obsada stanowiska naczelni-
ka gminy, tak naprawd´ jednak zatwierdza∏y wczeÊniejsze decyzje instancji
PZPR. Bli˝szà wspó∏prac´ PZPR podejmowa∏a jedynie z ZSL, ogranicza-
jàc jà jednak ÊciÊle do kwestii zwi´kszenia produkcji rolnej. W 1982 r. za-
gadnieniu temu poÊwi´cono liczne wspólne zebrania, zarówno na szczeblu
wojewódzkim, jak i lokalnym.

3. Opozycja i opór spo∏eczny

We Wroc∏awiu ju˝ 13 grudnia 1981 r. ukonstytuowa∏ si´ Regionalny
Komitet Strajkowy NSZZ „SolidarnoÊç” Dolny Âlàsk. W jego sk∏ad weszli
mi´dzy innymi przewodniczàcy regionu W∏adys∏aw Frasyniuk, jego zast´p-
ca Piotr Bednarz i skarbnik Józef Pinior. RKS dysponowa∏ sporà kadrà
dzia∏aczy szczebla zak∏adowego („dublerzy” komisji zak∏adowych), kilkoma

47

36 AAN, KC PZPR, XIC/21, k. 144–147, Informacja specjalna (2), 6 XII 1981; ibidem, XI/234,
k. 67–69, Notatka w sprawie przekszta∏cenia oddzia∏ów samoobrony w jednostki specjalistyczne
ORMO pod nazwà oddzia∏ów polityczno-obronnych, 18 I 1982; AWL Filia nr 2, ZP ÂOW,
4585/88/7, k. 125, Notatka s∏u˝bowa z pobytu grupy z GZP w COSW¸ w Legnicy, 10 II 1982.



ukrytymi tu˝ przed wprowadzeniem stanu wojennego powielaczami
i 80 mln z∏ wycofanymi 3 grudnia 1981 r., dzi´ki czemu w ciàgu kilku mie-
si´cy sta∏ si´ najpot´˝niejszà strukturà podziemnà w kraju. Pierwsze dni
stanu wojennego liderzy RKS sp´dzili w najwi´kszych strajkujàcych zak∏a-
dach, przenoszàc si´ po pacyfikacji z jednego zak∏adu do drugiego. Decy-
zjà W∏adys∏awa Frasyniuka zak∏adów nie broniono, co umo˝liwi∏o w∏a-
dzom stopniowe opanowanie sytuacji. Od 16 grudnia Frasyniuk, Bednarz,
Pinior i inni dzia∏acze RKS zacz´li si´ ukrywaç. Wkrótce nastàpi∏ pierwszy
kryzys, spowodowany chwilowà utratà ∏àcznoÊci przez Frasyniuka oraz bra-
kiem wykszta∏conych struktur konspiracyjnych. Kryzys ten zosta∏ jednak
szybko prze∏amany, systematycznie poszerza∏ si´ kràg osób zaanga˝owa-
nych w dzia∏alnoÊç podziemnà. Zacz´∏y kszta∏towaç si´ wyspecjalizowane
struktury dolnoÊlàskiej konspiracji (druk, kolporta˝, finanse, kancelaria
RKS). Frasyniuk stara∏ si´ odbudowaç struktury zak∏adowe. Niestety,
mimo coraz wi´kszej stabilizacji, mi´dzy W∏adys∏awem Frasyniukiem
a Kornelem Morawieckim narasta∏ spór, przede wszystkim o metody i for-
my dalszego dzia∏ania. Konflikt ten doprowadzi∏ do wycofania si´ na po-
czàtku czerwca 1982 r. Morawieckiego z prac RKS oraz do powstania no-
wej, pr´˝nej organizacji – „SolidarnoÊci Walczàcej”. Mimo roz∏amu, nie
dosz∏o de facto do pe∏nego rozdzielenia struktur RKS i „SW”. Po sukce-
sie, jakim niewàtpliwie by∏y demonstracje 31 sierpnia 1982 r., nastàpi∏y
dwie kl´ski – 5 paêdziernika aresztowano Frasyniuka, a 7 listopada jego
nast´pc´ – Bednarza. Kierownictwo w RKS przejà∏ Pinior, lecz i on
w kwietniu 1983 r. zosta∏ aresztowany. Ostatnim szefem RKS podczas
stanu wojennego by∏ Marek Muszyƒski37.

Dzia∏alnoÊç podziemnà podj´∏y tak˝e inne organizacje. W Êrodowisku
Niezale˝nego Zrzeszenia Studentów powsta∏ Akademicki Ruch Oporu.
WÊród jego dzia∏aczy SB wymienia∏a mi´dzy innymi Jacka Garncarza,
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37 W. Sawicki, op. cit., passim; ASO Wroc∏aw, III K 186/82, Akta sprawy W[∏adys∏awa] Fra-
syniuka, materia∏y dowodowe t. 1–8; ibidem, III K 196/82, Akta sprawy P[iotra] Bednarza,
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ibidem, 053/2127, k. 18–29, Elementy formowania si´ podziemia „SolidarnoÊci” w woj. wroc∏aw-
skim, 19 I 1982.



Jacka LeÊkowa, J. Likarskiego, W. Rozwadowskiego, Macieja Wierciƒskiego
i Wies∏awa ˚ywickiego38. W województwie legnickim, g∏ównie w Zag∏´biu
Miedziowym, o˝ywionà dzia∏alnoÊç prowadzi∏ Mi´dzyzak∏adowy Komitet
Strajkowy (póêniej Organizacyjny), b´dàcy od lutego 1982 r. w Êcis∏ym kon-
takcie z RKS. Najsilniejsze struktury istnia∏y w Lubinie i Rudnej, znacznie
s∏absza w Legnicy. W poczàtkowym okresie podziemie legnickie dyspono-
wa∏o zaledwie jednym powielaczem39.

Struktury zak∏adowe najwa˝niejszych przedsi´biorstw Bielawy, Dzier-
˝oniowa i Âwidnicy skupia∏a Tymczasowa Mi´dzyzak∏adowa Komisja NSZZ
„SolidarnoÊç”. Na tym samym terenie dzia∏a∏a Tymczasowa Okr´gowa
Komisja OÊwiaty40.

W Wa∏brzychu nie wykszta∏ci∏y si´ sformalizowane struktury podziem-
ne. Dzia∏a∏o jedynie kilka grup, zajmujàcych si´ mi´dzy innymi drukiem
i kolporta˝em gazetek i ulotek, zbieraniem sk∏adek na pomoc uwi´zionym,
utrzymujàcych luêne kontakty z wroc∏awskim RKS. Liderem Êrodowiska
by∏ poczàtkowo Jacek Pilichowski, a nast´pnie Mieczys∏aw Tarnowski, który
wróci∏ do kraju41. Podobne, niesformalizowane grupy powsta∏y w wi´k-
szoÊci miast Dolnego Âlàska. Próbowano tak˝e tworzyç konspiracyjne
struktury zak∏adowe42.

Na Opolszczyênie nie powsta∏y zwarte struktury podziemia. W poszcze-
gólnych miastach dzia∏a∏o kilka nieformalnych grup, które podobnie jak
w Wa∏brzychu drukowa∏y i kolportowa∏y wydawnictwa, zbiera∏y Êrodki na
pomoc dla represjonowanych itp.43

Dzia∏alnoÊç podziemnà podejmowali tak˝e dzia∏acze NSZZ RI „Soli-
darnoÊç”. 18 sierpnia 1982 r. we Wroc∏awiu zatrzymano ukrywajàcego
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38 Ibidem, 053/2127, k. 36, Uzupe∏nienie charakterystyki kontrwywiadowczej województwa wro-
c∏awskiego za okres od dnia 1 II–28 II 1982, 28 II 1982.
39 Lubin..., s. 287; W. Sawicki, op. cit., s. 91–92; DD˚S ZniO, AKCh., 45, Proces za uczestnictwo
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40 Dzier˝oniów..., s. 382.
41 Wa∏brzych. Zarys monografii miasta na tle regionu, red. S. Michalkiewicz, Wroc∏aw 1993,
s. 190–191; 15 lat..., s. 25–29.
42 Lubin..., s. 282–283, 286–287; 15 lat..., s. 53, 68–69, 74; Stan wojenny w Polsce..., s. 296, 305,
330, 336–339; Boles∏awiec. Zarys monografii miasta, red. T. Bugaj i K. Matwijowski, Wro-
c∏aw–Boles∏awiec 2001, s. 251.
43 W stanie..., s. 305.



si´ od poczàtku stanu wojennego Jerzego Gnieciaka, przewodniczàcego
„SolidarnoÊci” RI w województwie opolskim. W 1983 r. na Dolnym Âlà-
sku funkcjonowa∏y struktury Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolni-
ków44.

W okresie stanu wojennego na ca∏ym badanym obszarze powsta∏y
liczne drobne m∏odzie˝owe grupy konspiracyjne. W poczàtkach 1982 r.
w Lubinie utworzono Mi´dzyszkolny Komitet Oporu oraz Niezale˝ny
Zwiàzek M∏odych Polaków „Przysz∏oÊç”. W tym samym okresie we Wro-
c∏awiu, bazujàc na strukturze Uczniowskiego Komitetu Odnowy Spo∏ecz-
nej, za∏o˝ono Konfederacj´ Niezale˝nej M∏odzie˝y Polskiej, która zosta∏a
rozbita 1 marca 1982 r. Uczniowie bielawskich szkó∏ utworzyli „Konfede-
racj´ Polski Niepodleg∏ej – okr´g bielawski”. Grupa ta mia∏a mi´dzy inny-
mi sztandar i legitymacje organizacyjne. W Opolu powo∏ano organizacj´
„WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç”, do której nale˝a∏o 25 osób, w tym doroÊli. Pro-
wadzi∏a ona dzia∏alnoÊç propagandowà i dysponowa∏a dwoma pistoletami,
co mo˝e Êwiadczyç o planowaniu akcji zbrojnych. Nieformalne grupy m∏o-
dzie˝owe, nieposiadajàce ani nazwy, ani sta∏ej struktury, dzia∏a∏y nawet
w szko∏ach podstawowych45.

Tu˝ po wprowadzeniu stanu wojennego we Wroc∏awiu ukaza∏o si´
pismo „Z dnia na dzieƒ”, biuletyn informacyjny Zarzàdu Regionu NSZZ
„SolidarnoÊç”, a nast´pnie serwis informacyjny RKS. Pierwsze nienumero-
wane wydanie wysz∏o z datà 14/15 grudnia 1981 r. To, ˝e tak szybko ukaza∏
si´ prawdopodobnie pierwszy w kraju niezale˝ny periodyk, jest zas∏ugà
Morawieckiego, który skupi∏ wokó∏ siebie grup´ zaanga˝owanych dzia∏aczy
i jeszcze przed 13 grudnia ukry∏ troch´ sprz´tu poligraficznego. Redakto-
rem naczelnym gazetki, wydawanej podobnie jak wi´kszoÊç pism wycho-
dzàcych w pierwszych miesiàcach 1982 r., na jednej karcie formatu A-4,
zosta∏ Romuald Lazarowicz. Poczàtkowo pismo ukazywa∏o si´ co dwa dni,
wkrótce jego nak∏ad przekroczy∏ 20 tys. egzemplarzy. Na poczàtku maja
1982 r. na skutek pog∏´biajàcego si´ konfliktu w gronie dzia∏aczy RKS
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Frasyniuk dokona∏ zmian w sk∏adzie redakcji, od tej pory jej trzon stano-
wili Krzysztof Turkowski i Henryk Zieliƒski.

Pod koniec 1981 r. zacz´∏a si´ ukazywaç „SolidarnoÊç DolnoÊlàska”,
równie˝ jako kontynuacja przedgrudniowego pisma „SolidarnoÊci”. W maju
1982 r. na skutek aresztowaƒ rozbito redakcj´ pisma. Wznowiono je w listo-
padzie, lecz ju˝ nie jako oficjalny organ RKS. Kolejne wydawnictwa RKS:
„DziÊ i Pojutrze” i „Prawda” mia∏y charakter publicystyczny. Efemerydà
okaza∏ si´ dwutygodnik „Przeglàd Prasy”.

Porozumienie „SolidarnoÊç Walczàca” wydawa∏o wysokonak∏adowe
pismo o tym samym tytule. Z „SW” zwiàzany by∏ tak˝e reaktywowany
„Biuletyn DolnoÊlàski”. Z pism niezwiàzanych z konkretnymi ugrupowa-
niami konspiracyjnymi najwi´ksze znaczenie mia∏y „WiadomoÊci Bie˝àce”,
które z czasem zbli˝y∏y si´ do „SW”.

Du˝e znaczenie mia∏y liczne gazetki zak∏adowe, osiàgajàce nak∏ady
nawet rz´du 1–2 tys. egzemplarzy. Najwa˝niejsze z nich to: „Informator
NSZZ SolidarnoÊç” („Mera-Elwro”), „Iskra WolnoÊci” (Zak∏ady Metalowe
„Pilmet”), „Hydralek” („Hydral”), „Odrodzenie” („Dolmel”), „Jutrzenka”
(„Pafawag”), „Âwit” (MPK), „Iskierka” (ZNTK), „Fama” („Fadroma”),
„Fatamorgana” („FAT”). Ukazywa∏y si´ tak˝e gazetki uczelniane – „Biule-
tyn Informacyjny” (Politechnika Wroc∏awska), „Komunikat” (AR) – oraz
Êrodowiskowe – „Aspekt” (pismo biur projektów), „Drogowskaz” (koleja-
rze), „Wolny G∏os Nauczycielski”. SpoÊród kilku efemerycznych pism stu-
denckich warto wspomnieç „CDN”, które jako jedyne wychodzi∏o w miar´
regularnie. Najwa˝niejsze pisma m∏odzie˝owe okresu stanu wojennego to
„Wolna Polska”, „M∏odzie˝” i „Wyrostek”46.

W Wa∏brzychu ju˝ w styczniu 1982 r. ukaza∏ si´ pierwszy „wojenny” numer
„Niezale˝nego S∏owa”, kontynuacji organu Oddzia∏u Regionu Dolny Âlàsk
NSZZ „SolidarnoÊç”. W tym samym czasie wydano „Biuletyn Informacyj-
ny”, który wychodzi∏ nieregularnie do aresztowaƒ wÊród cz∏onków redakcji
we wrzeÊniu 1982 r. W marcu zaczà∏ si´ ukazywaç „Informator Górniczy”,
przekszta∏cony nast´pnie w „Informator Wa∏brzyski”. W mieÊcie dzia∏a∏y
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46 S. Rudka, op. cit., s. 255–260, 269–272, 278–365; R. Lazarowicz, Relacja [w:] Studia i mate-
ria∏y z dziejów opozycji i oporu spo∏ecznego, red. ¸. Kamiƒski, t. 3, Wroc∏aw 2000, s. 141–144;
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Akta sprawy B[arbary] Sarapuk, t. 1, 3; ibidem, III K 213/82, Akta sprawy Z[bigniewa] Woê-
niaka; ibidem, III K 109/82, Akta sprawy M[arka] Muchy.



co najmniej trzy punkty powielania pism i siatka kolporta˝u, obejmujàca
poszczególne dzielnice i zak∏ady pracy. W Âwidnicy wydawano „Biuletyn
Informacyjny Ziemi Âwidnickiej”, „Z ràk do ràk” (pismo obejmowa∏o
zasi´giem tak˝e Bielaw´ i Dzier˝oniów) i „Nasz G∏os”. Wychodzi∏y te˝
pisma zak∏adowe – „Informator” (Âwidnicka Fabryka Urzàdzeƒ Prze-
mys∏owych), „Wagonowiec” (Fabryka Wagonów), „Zwapowiec” (Zak∏ady
Wytwórcze Aparatury Przemys∏owej). W K∏odzku ukazywa∏a si´ „Solidar-
noÊç Ziemi K∏odzkiej”, a w Nowej Rudzie sporadycznie „˚ó∏w – Niezale˝-
ne Pismo Ziemi K∏odzkiej”. W Zàbkowicach Âlàskich jesienià 1982 r. za-
cz´to wydawaç „Nasz G∏os”.

W województwie legnickim najwa˝niejszym pismem podziemnym by∏a
„SolidarnoÊç Zag∏´bia Miedziowego”, której pojedyncze numery osiàga∏y
nak∏ad nawet 10 tys. egzemplarzy. W G∏ogowie publikowano „SolidarnoÊç
G∏ogowskà”, a w Lubinie „˚àd∏o Robola”. Warto równie˝ wymieniç „Biu-
letyn Informacyjny Zag∏´bia Miedziowego”, „Na bie˝àco. Wojenny serwis
informacyjny MKS” oraz „Biuletyn Stanu Wojny”, ukazujàcy si´ ju˝ od
grudnia 1981 r. 

Na ca∏ym Dolnym Âlàsku kolportowano pras´ wroc∏awskà, przede
wszystkim „Z dnia na dzieƒ”, „Biuletyn DolnoÊlàski”, „SolidarnoÊç Dolno-
Êlàskà”, „SolidarnoÊç Walczàcà”, oraz centralnà – „Tygodnik Mazowsze”.
Poza tym poszczególne tytu∏y powielano z dostarczanych z Wroc∏awia ma-
tryc47. Na Opolszczyênie ukazywa∏y si´ takie tytu∏y, jak: „Przed jutrem”,
„SolidarnoÊç Opolszczyzny” (póêniej „Prawda”), „Sygna∏y”, „Opolitech-
nik” i „PraworzàdnoÊç”48.

Prasa niezale˝na z pewnoÊcià mia∏a du˝y zasi´g we Wroc∏awiu, ze
wzgl´du na mnogoÊç tytu∏ów i stosunkowo wysokie nak∏ady. W wypadku
du˝ych zak∏adów pracy mo˝na nawet mówiç o powszechnym dost´pie
do „bibu∏y”. Nieêle przedstawia∏a si´ sytuacja w Zag∏´biu Miedziowym.
Na pozosta∏ym obszarze prasa podziemna dociera∏a g∏ównie do mieszkaƒ-
ców wi´kszych miast.

Niezmiernie istotnà formà dzia∏alnoÊci propagandowej dolnoÊlàskiego
podziemia w obu jego g∏ównych nurtach by∏y audycje radiowe. Grupa „ra-
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Langera, 9 IV 2001 (w zbiorach autora); „Z ràk do ràk”, 9 X 1982.
48 AAN, KC PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, sygn. tymcz. 954, b.p., Teleks z KW PZPR Opole,
20 X 1982.



diowców”, która wy∏oni∏a si´ w RKS na prze∏omie 1981 i 1982 r., poczàt-
kowo zajmowa∏a si´ nas∏uchem rozmów SB i MO. Ponadto wczesnà wio-
snà 1982 r. zacz´∏a konstruowaç nadajnik umo˝liwiajàcy nawiàzanie kon-
taktu z Zachodem. Prace nad nadajnikiem zosta∏y jednak wstrzymane na
skutek ograniczenia Êrodków finansowych spowodowanego konfliktem
w ∏onie RKS. Pierwsza audycja, wyemitowana 27 czerwca 1982 r. przez gru-
p´ zwiàzanà z „SolidarnoÊcià Walczàcà”, dotar∏a do nielicznych odbiorców
ze wzgl´du na niewielki zasi´g nadajnika. KilkanaÊcie dalszych audycji
Radia „SW” równie˝ mia∏o ograniczony zasi´g. Najwi´kszym osiàgni´ciem
„radiowców” by∏a audycja „na ˝ywo”, nadana 31 sierpnia tr. w trakcie ma-
sowych demonstracji we Wroc∏awiu. We wrzeÊniu ze wzgl´dów bezpieczeƒ-
stwa zmieniono ekip´ radiowà „SW”. Znacznie szerszy zasi´g, dzi´ki silniej-
szym nadajnikom, mia∏y audycje Radia „SolidarnoÊç”, przygotowywane
przez utworzonà w czerwcu 1982 r. ekip´ RKS. Pierwsza audycja, nadana
5 sierpnia, z powodu przypadkowej usterki (roz∏àczenie kabla) by∏a nie-
udana – wyemitowano jedynie „pustà” fal´ noÊnà. Kolejna, puszczona
w eter 29 sierpnia, ju˝ doskonale s∏yszalna, sta∏a si´ wielkim sukcesem pro-
pagandowym RKS. Zawiera∏a mi´dzy innymi pi´ciominutowe przemówie-
nie Frasyniuka. Sukces by∏ tym wi´kszy, ˝e SB, mimo ogromnych wysi∏ków,
nie uda∏o si´ namierzyç ˝adnego z pi´ciu nadajników. ¸àcznie w 1982 r. we
Wroc∏awiu wyemitowano 34 audycje, z czego 28 nada∏o Radio „SW”,
a 6 Radio „SolidarnoÊç”. Audycje trwa∏y od 3 do 50 minut. 28 wrzeÊnia
1982 r. Radio „SolidarnoÊç” nada∏o program w Legnicy, 11 paêdziernika
w Jeleniej Górze, 24 paêdziernika w K∏odzku, 8 listopada w Âwidnicy,
14 grudnia w Bielawie, a 30 wrzeÊnia i 30 grudnia w G∏ogowie. Wiosnà
1983 r. z nadajników dostarczonych przez RKS audycje Radia „Solidar-
noÊç” wyemitowano w wielu miastach Dolnego Âlàska. W∏adze zaanga˝o-
wa∏y znaczne si∏y w próby zlokalizowania i przej´cia nadajników. Z czasem
zacz´to zag∏uszaç niezale˝ne audycje. Na Âlàsku Opolskim MSW odnoto-
wa∏o tylko jednà, dziewi´tnastominutowà audycj´ Radia „SolidarnoÊç”,
nadanà 12 paêdziernika 1982 r. w K´dzierzynie-Koêlu49.

Przez ca∏y okres stanu wojennego wyst´powa∏y, g∏ównie w miastach,
liczne formy oporu, podejmowane zarówno z inspiracji podziemia, jak
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49 W. Sawicki, SolidarnoÊç Wroc∏awska w eterze 1982–1989 [w:] Studia i materia∏y..., t. 3,
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i spontanicznie. Powszechnà formà protestu, stosowanà zarówno przez
zorganizowane grupy, jak i pojedyncze osoby, by∏o malowanie napisów na
murach, na przyk∏ad „Precz z komunà”, „Precz z PZPR”, „Precz z pacho∏-
kami Moskwy”, „Âmierç katom z ZOMO”, „Zabitych górników pomÊci-
my”, „Wrona or∏a nie pokona”, „SolidarnoÊç zwyci´˝y”, „Niech ˝yje Wa∏´sa”.
Na znak solidarnoÊci z uwi´zionymi zbierano sk∏adki na rzecz ich rodzin.
Szeroki zasi´g mia∏a na przyk∏ad og∏oszona w lipcu 1982 r. zbiórka na rzecz
represjonowanych w Âwidniku. Poza tym wysy∏ano petycje w sprawie prze-
Êladowania poszczególnych osób. Popularnym symbolem sprzeciwu sta∏ si´
wpi´ty w klap´ opornik bàdê znaczek „SolidarnoÊci”. W wielu miejscowo-
Êciach uk∏adano kwietne krzy˝e, kwiaty sk∏adano tak˝e w miejscach zwià-
zanych z „SolidarnoÊcià” (tablice pamiàtkowe itp.)50.

Brutalne dzia∏ania w∏adz prowokowa∏y mieszkaƒców regionu do dzia-
∏aƒ o charakterze wr´cz terrorystycznym. Najbardziej spektakularnà akcj´
tego typu przeprowadzi∏a grupa „bombowców” – górników z Lubina, któ-
rzy postanowili pomÊciç ofiary 31 sierpnia. Próbowali oni wysadziç w po-
wietrze mi´dzy innymi Komitet Wojewódzki PZPR w Legnicy, sto∏ówk´
ZOMO w Lubinie, Komend´ Miejskà MO w Polkowicach, g∏ogowskie
„Konsumy” oraz mieszkania kilku aktywistów partyjnych. Wi´kszoÊç ∏a-
dunków wybuchowych jednak nie eksplodowa∏a51.

Pierwszy po grudniu szerszy protest przeciwko wprowadzeniu stanu wo-
jennego proklamowano we Wroc∏awiu 13 stycznia 1982 r. W kilkuminuto-
wym strajku udzia∏ wzi´li pracownicy dziewi´ciu zak∏adów („Mera-Elwro”
– 543 osób, „Dolam” – 96, „Pafawag” – 250, „Archimedes” – 80, „Dolmel”
– 90, „Hydral” – 700, „Fadroma” – 80, „FAT” – 50, ZNTK). Zatrzyma-
no 33 osoby. Kolejny, pó∏godzinny protest przeciwko planowanej ogrom-
nej podwy˝ce cen odby∏ si´ 29 stycznia. W siedemnastu przedsi´biorstwach
strajkowa∏o od 5 do 138 pracowników. Wi´ksze grupy protestowa∏y
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51 DD˚S ZNiO, AKCh, 80a, Proces 18 oskar˝onych z Lubina o przygotowanie i spowodowanie
wybuchów w roku 1982 w Lubinie, b.d.



w „Hutmenie”, „Dolamie” i „Stolbudzie”. Aresztowano 39 osób. 12 marca
krótkie akcje protestacyjne zorganizowano w „Dolamie”, „Dolmelu”,
MPK i „Mera-Elwro”. 13 kwietnia na pi´ç minut przerwa∏o prac´ 25 za-
trudnionych w „Merze-Elwro” oraz po kilka–kilkanaÊcie osób z „Hydralu”,
„Polifarbu”, „Inco” i „Energomonta˝u Zachód”. W „Inco” i „Polifarbie”
uruchomiono tak˝e syreny alarmowe52.

W pierwszych dniach stanu wojennego protestowali wroc∏awscy studen-
ci. 31 stycznia 1982 r. w miasteczku akademickim Politechniki Wroc∏aw-
skiej studenci zgasili Êwiat∏a, zapalili Êwieczki i przez pó∏ godziny wznosili
okrzyki: „SolidarnoÊç”, „NZS”, „Frasyniuk”. Protest kontynuowano nast´p-
nego dnia. W wyniku interwencji ZOMO, które wylegitymowa∏o 512 stu-
dentów i przeprowadzi∏o rewizje w 216 pokojach, zatrzymano pi´ç osób.
Decyzjà WKO wymeldowano wszystkich mieszkaƒców domu studenckiego
T-19, dajàc im trzy dni na opuszczenie akademika53.

Du˝a fala strajków, obejmujàca swym zasi´giem ca∏y badany obszar,
przetoczy∏a si´ pó∏ roku po wprowadzeniu stanu wojennego – 13 maja
1982 r. Wi´kszoÊç protestów trwa∏a od kilku do kilkunastu minut, z regu∏y
uczestniczy∏a w nich tylko cz´Êç zatrudnionych w poszczególnych przedsi´-
biorstwach. Najwi´kszy zasi´g mia∏y strajki we Wroc∏awiu. Obj´∏y: „Pafa-
wag” (1270 osób), „Mer´-Elwro” (600 osób), „Dolmel” (310 osób), Zak∏ad
DoÊwiadczalny Automatyki Systemów Energetycznych (181 osób), Zak∏ad
DoÊwiadczalny Automatyki Przemys∏owej (91 osób), Zak∏ady Przemys∏o-
wych Urzàdzeƒ Automatyki (60 osób), „Presko” (92 osoby), Biuro Projektów
Budownictwa Komunalnego (30 osób), „Chemipol” (5 osób), „Hutmen”
(5 osób). Nie wiadomo, ilu by∏o uczestników strajków w „Fadromie”, „Pola-
rze” i ZNTK. Protestowa∏y równie˝ instytucje naukowe – Instytut Kompu-
terowych Systemów Automatyki i Pomiarów „Mera” (270 osób), Instytut
Niskich Temperatur PAN (50 osób), Instytut Geologiczny Uniwersytetu
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Wroc∏awskiego (17 osób), Akademia Rolnicza (200 studentów), Akademia
Ekonomiczna (250 studentów). Do akcji protestacyjnej przystàpili te˝ pra-
cownicy Instytutu Chemii Uniwersytetu Wroc∏awskiego i Instytutu Immu-
nologii i Terapii DoÊwiadczalnej PAN. Tego dnia w mieÊcie próbowano zor-
ganizowaç cztery demonstracje (pod pomnikiem profesorów lwowskich,
przed tablicà „SolidarnoÊci” na ul. Grabiszyƒskiej, przy przejÊciu podziem-
nym przy ul. Âwidnickiej oraz w okolicach katedry, po wieczornej mszy Êw.).
Poza tym 13 maja strajkowa∏o 194 pracowników Jelczaƒskich Zak∏adów
Samochodowych w Jelczu i cz´Êç za∏ogi ZNTK w OleÊnicy. W odpowiedzi
na strajki w ka˝dym z protestujàcych zak∏adów zwolniono z pracy od kilku
do kilkudziesi´ciu osób, a kilkanaÊcie aresztowano lub internowano. 14 maja
postawiono w stan likwidacji Zak∏ad DoÊwiadczalny Automatyki Systemów
Energetycznych, a 20 maja Instytut Komputerowych Systemów Automa-
tyki i Pomiarów „Mera”54.

Stosunkowo szeroki zasi´g mia∏y protesty w województwie wa∏brzy-
skim. W Bielawie prac´ przerwano w Bielawskich Zak∏adach Przemys∏u
Bawe∏nianego „Bielbaw” (40 osób) i DolnoÊlàskich Zak∏adach Przemys∏u
Skórzanego (te˝ 40 osób). W Wa∏brzychu strajkowa∏y Zak∏ady Przemys∏u
Lniarskiego (22 osoby) i Zak∏ady Mi´sne (9 osób). Ponadto protesty obj´∏y
Êwiebodzickà „Mer´-Pafal” (400 osób), dzier˝oniowskà „Dior´” (115 osób),
pieszyckie Zak∏ady Zmechanizowanego Sprz´tu Domowego „Predom-
-Premet” (9 osób) oraz Zak∏ady Artyku∏ów Technicznych i Elementów
Zamiennych w Jod∏owniku (100 osób), a tak˝e OÊrodek Remontowo-
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-Budowlany Lasów Paƒstwowych w Kamieƒcu Zàbkowickim (10 osób).
Strajkowano te˝ w Êwidnickim „Reniferze” i ZPB w G∏uszycy. Na znak pro-
testu na pi´tnaÊcie minut lekcje przerwali uczniowie liceum ogólnokszta∏-
càcego w Kudowie Zdroju. Do akcji protestacyjnej przystàpili Êwidniccy
taksówkarze55.

W województwie jeleniogórskim strajk podj´∏y grupy pracowników
Jeleniogórskich Zak∏adów Farmaceutycznych „Polfa” (50 osób), „Celwisko-
zy”, Zak∏adów Odlewniczych „Zremb” (160 osób), DZWME „Ema-Dol-
mel” w Piechowicach (24 osoby), Kombinatu Napraw Maszyn Budowlanych
„Zremb” w Zawidowie (25 osób) oraz Zak∏adów Przemys∏u Dziewiar-
skiego „Watra” w Che∏mku (12 osób)56. 

W województwie legnickim strajk podj´∏o jedynie dziesi´ciu pracowni-
ków Zak∏adów Kuzienniczych Maszyn Rolniczych „Agromet-Dolzamet”
w Jaworze i pi´ciu zatrudnionych w Wojewódzkim Przedsi´biorstwie Handlu
Wewn´trznego w Legnicy57. Na Opolszczyênie protesty obj´∏y Fabryk´ Samo-
chodów Dostawczych w Nysie (35 osób), „Agromet” w Strzelcach Opolskich
oraz brzeskie „Agromet” (80 osób) i „Meprozet” (21 osób). Krótkie strajki
og∏oszono w „Famadzie” w Paczkowie oraz w „Reniferze” i „Omeksie”
w G∏ucho∏azach. W Opolu oblano farbà pomnik Janka Krasickiego58.

Miesiàc póêniej, 13 czerwca, dosz∏o do demonstracji we Wroc∏awiu.
Pierwszà zorganizowano oko∏o godz. 12 przy tablicy pamiàtkowej przy
ul. Grabiszyƒskiej, uczestniczy∏o w niej oko∏o pi´ciuset osób. Od godz. 17
do 3 w nocy trwa∏y regularne walki w rejonie ulic Pereca, Grabiszyƒskiej,
Stalowej i ˚elaznej. T∏um, liczàcy ju˝ kilka tysi´cy osób, wznosi∏ baryka-
dy, obrzuca∏ ZOMO kamieniami i butelkami. Demonstrantów wspierali
mieszkaƒcy okolicznych domów, ciskajàc w zomowców doniczki z kwia-
tami. Raniono 21 funkcjonariuszy, uszkodzono 22 samochody milicyj-
ne. Zatrzymano 135 osób. Trzy dni póêniej demonstracyjny „spacer” po
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pl. Dzier˝yƒskiego zakoƒczy∏ si´ zatrzymaniem 79 osób. 28 czerwca po ko-
lejnych potyczkach demonstrantów z zomowcami przy ul. Grabiszyƒskiej
zatrzymano 257 osób. 13 lipca i 13 sierpnia po mszy Êw. w katedrze wro-
c∏awskiej dosz∏o do antykomunistycznych demonstracji: w pierwszej z nich
wzi´∏o udzia∏ oko∏o 2 tys. osób, a w drugiej 5 tys. 22 lipca oko∏o trzystu osób
protestowa∏o na pl. Grunwaldzkim59.

13 kwietnia, idàc za przyk∏adem mieszkaƒców Âwidnika, oko∏o stu osób
„spacerowa∏o” przez godzin´ po k∏odzkim rynku. Prób´ zorganizowania
manifestacji podj´to w K∏odzku trzy miesiàce póêniej. 9 maja dosz∏o do kil-
kusetosobowej demonstracji w Wa∏brzychu. 13 wrzeÊnia oko∏o trzystu osób
usi∏owa∏o zorganizowaç protest uliczny w Âwidnicy. Nieco liczniejsza by∏a
manifestacja przeprowadzona 24 paêdziernika w Zi´bicach60.

Na Dolnym Âlàsku, podobnie jak w ca∏ym kraju, najwi´ksze demonstracje
odby∏y si´ 31 sierpnia. Do powa˝nych starç dosz∏o we Wroc∏awiu. Demon-
stranci, w sumie oko∏o 50 tys. osób, grupowali si´ w kilku punktach miasta.
W walkach z si∏ami porzàdkowymi u˝ywano kamieni, butelek zapalajàcych,
wznoszono barykady. Starcia zakoƒczy∏y si´ w nocy z 31 sierpnia na 1 wrzeÊ-
nia. Zatrzymano 645 osób, z których 48 stan´∏o przed sàdem, 425 odpowia-
da∏o przed kolegiami do spraw wykroczeƒ, a 165 internowano. W wyniku
u˝ycia broni przez si∏y porzàdkowe rannych zosta∏o co najmniej dziewi´ç
osób, z których jedna (Kazimierz Michalczyk) zmar∏a. Pogrzeb Michalczy-
ka, który odby∏ si´ 7 wrzeÊnia, mia∏ manifestacyjny charakter. Do demon-
stracji na cmentarzu dosz∏o równie˝ 30 wrzeÊnia. Spontaniczne protesty
uliczne mia∏y miejsce 13 wrzeÊnia (po mszy Êw. w katedrze), 15 wrzeÊnia
(po meczu Âlàsk Wroc∏aw–Dynamo Moskwa) i 17 wrzeÊnia. 13 wrzeÊnia
zorganizowano dziesi´ciominutowy wiec w „Pafawagu”, a w „Dolmelu”
uczczono minutà ciszy pami´ç ofiar 31 sierpnia. 30 wrzeÊnia na minut´
przerwa∏o prac´ ponad tysiàc osób w szeÊciu zak∏adach61.
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W województwie jeleniogórskim 31 sierpnia protestowano w trzech
miastach. W Lubaniu na pl. 1 Maja MO rozproszy∏a demonstracj´, w któ-
rej uczestniczy∏o oko∏o szeÊciuset osób. W Boles∏awcu milicja rozp´dzi∏a
pi´ciuset manifestantów, trzynastu z nich zatrzyma∏a. W Zgorzelcu nato-
miast si∏y porzàdkowe okaza∏y si´ niewystarczajàce do rozproszenia oko∏o
oÊmiusetosobowego t∏umu protestujàcego d∏u˝szy czas w centrum miasta62.

W województwie legnickim demonstrowano w oÊmiu miastach. W sumie
zatrzymano 369 osób. W Legnicy kilkutysi´czny t∏um obrzuci∏ kamieniami
interweniujàce pododdzia∏y MO. W G∏ogowie ponadtysiàcosobowa grupa
demonstrantów podpali∏a budynek Komitetu Miejskiego PZPR. W Polko-
wicach niezbyt liczne si∏y porzàdkowe nie odwa˝y∏y si´ zaatakowaç ponad
3 tys. demonstrantów. Poza tym niewielkie manifestacje zorganizowano
w Chocianowie, Chojnowie, Jaworze i Z∏otoryi. Najtragiczniejszy przebieg
mia∏a liczàca oko∏o 2 tys. uczestników demonstracja w Lubinie. Funkcjona-
riusze ZOMO i SB ostrzelali protestujàcych, raniàc kilkanaÊcie osób.
Dwóch demonstrantów zgin´∏o na miejscu (Mieczys∏aw Poêniak, Andrzej
Trajkowski), a jeden zmar∏ w szpitalu (Micha∏ Adamowicz). Wielotysi´czne
demonstracje w Lubinie odby∏y si´ tak˝e 1 i 2 wrzeÊnia63.
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W województwie wa∏brzyskim do najwi´kszych starç z si∏ami porzàdko-
wymi dosz∏o w Dzier˝oniowie. Kilkutysi´czny t∏um, zaatakowany przez
ZOMO, stawi∏ opór. W wyniku kilkugodzinnych walk zniszczone zosta∏o
centrum miasta, straty materialne by∏y porównywalne tylko z wroc∏awski-
mi. W pobliskiej Bielawie pi´ciusetosobowy t∏um, który mi´dzy innymi
oblega∏ Komend´ Miejskà MO i spowodowa∏ wy∏àczenie pràdu w mieÊcie,
rozprasza∏y posi∏ki napr´dce Êciàgni´te z Wa∏brzycha, poniewa˝ w∏adze nie
spodziewa∏y si´ demonstracji (nie zosta∏a wczeÊniej og∏oszona) i wi´kszoÊç
si∏ MO skierowa∏y do Dzier˝oniowa. ZOMO interweniowa∏o w Âwidnicy,
gdzie manifestowa∏o – wed∏ug ró˝nych szacunków – od 2 do 8 tys. osób,
i w K∏odzku, gdzie protestowa∏o szeÊçset osób. Podobna grupa zebra∏a si´
na ulicach Nowej Rudy. Najpóêniej, bo dopiero oko∏o godz. 19, rozpocz´∏a
si´ dwutysi´czna demonstracja w Wa∏brzychu, równie˝ rozproszona przez
si∏y porzàdkowe. Tego dnia w ca∏ym województwie zatrzymano 259 osób64.

Najmniejszy zasi´g mia∏y demonstracje na Âlàsku Opolskim. W Nysie
po wieczornej mszy Êw. w katedrze zebra∏ si´ pi´ciotysi´czny t∏um, który
Êpiewa∏ pieÊni patriotyczne i religijne oraz wznosi∏ „wrogie okrzyki”.
W Brzegu, równie˝ po nabo˝eƒstwie, demonstrowa∏o pi´çset osób65.

13 paêdziernika w ca∏ym kraju dosz∏o do spontanicznych protestów spo-
wodowanych uchwaleniem przez Sejm nowej ustawy o zwiàzkach zawodo-
wych, co by∏o równoznaczne z likwidacjà NSZZ „SolidarnoÊç”. Na Dolnym
Âlàsku protesty by∏y stosunkowo s∏abe, zapewne dlatego, ˝e 5 paêdziernika
aresztowano przewodniczàcego RKS Frasyniuka. We wroc∏awskim „Hydra-
lu” strajkujàca za∏oga skandowa∏a: „Chcemy SolidarnoÊci”, „Uwolniç Lecha
– uwi´ziç Wojciecha”, „Precz z ustrojem”. Trzy godziny protestowa∏o sze-
Êciuset pracowników ZNTK. W „Dolmelu” 150 robotników przez pi´ç
minut sta∏o w milczeniu na placu fabrycznym. W „Fadromie” og∏oszono
wiec, w którym uczestniczy∏o trzysta osób. We Wroc∏awiu próbowano zor-
ganizowaç dwie demonstracje: przy ul. Grabiszyƒskiej i pod katedrà, za-
trzymano 241 osób. W Legnicy dwukrotnie przerwa∏a prac´ za∏oga Zak∏a-
dów Mechanicznych „Legmet”. 14 paêdziernika w zak∏adach „Predom-
-Polar” strajk podj´∏o 2 tys. osób, które wznosi∏y okrzyki: „Precz z juntà”,
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„Partia k∏amie”, „Uwolniç Lecha”. 15 paêdziernika w „Hydralu” blisko go-
dzin´ strajkowa∏o 26 pracowników, a nast´pnego dnia – 40. Kilkudziesi´-
ciu uczestników strajków zwolniono z pracy66.

10 listopada Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „SolidarnoÊç”
og∏osi∏a dniem protestów przeciwko likwidacji zwiàzku. Wbrew oczekiwa-
niom organizatorów strajki i demonstracje mia∏y ograniczony zasi´g, gdy˝
w∏adze si´ do nich dobrze przygotowa∏y. Masowe demonstracje zorgani-
zowano jedynie we Wroc∏awiu, uczestniczy∏o w nich oko∏o 10 tys. osób.
Podobnie jak 31 sierpnia dosz∏o do zaci´tych starç z si∏ami porzàdkowymi.
Krótkotrwa∏e strajki og∏oszono w „Dolmelu” (2 osoby), DolnoÊlàskiej
Spó∏dzielni Inwalidów „Dolsin” (10 osób), na budowie na Zakrzowie
(200 osób), w „Hydralu” (280 osób), „Hutmenie” (15 osób), Miejskim
Przedsi´biorstwie Transportu i Sprz´tu Budowlanego (110 osób – wszyst-
kie zwolniono z pracy), „Wrozamecie” (60 osób), Nadodrzaƒskich Zak∏a-
dach Przemys∏u Organicznego „Organika-Rokita” (12 osób). W „Pilme-
cie” i „Wel-teksie” grupy pracowników protestowa∏y, Êpiewajàc pieÊni
religijne i patriotyczne. Wiece zorganizowano na wroc∏awskich uczelniach
(politechnika, uniwersytet, akademie Ekonomiczna i Rolnicza), oko∏o sze-
Êciuset studentów Politechniki Wroc∏awskiej zbojkotowa∏o zaj´cia. W dzie-
wi´ciu szko∏ach Êrednich zorganizowano „ciche przerwy”. W Wo∏owie
nocà z 9 na 10 listopada na trasie prowadzàcej do Lubina rozstawiono kol-
czatki, aby uniemo˝liwiç dowóz górników do kopalni. W województwie
legnickim próbowano zorganizowaç trzy demonstracje. W Legnicy rozpro-
szono 260-osobowà grup´ protestujàcych, zatrzymujàc 60 osób. W Lubinie
demonstrantów wylegitymowano, a jedenastu z nich zatrzymano. W G∏o-
gowie na 150 uczestników protestów ulicznych zatrzymano tylko dwóch.
W Dzier˝oniowie podj´to dwie próby zorganizowania demonstracji, obie
udaremni∏a MO, zatrzymujàc w sumie 31 osób. Jednà prób´ protestu ulicz-
nego odnotowano tak˝e w Âwidnicy. W wa∏brzyskim II Liceum Ogólno-
kszta∏càcym ponad stu uczniów zorganizowa∏o „cichà przerw´”. W woje-
wództwie jeleniogórskim strajkowa∏o 120 pracowników wroc∏awskiego
przedsi´biorstwa „Megabud”, zatrudnionych w Bogatyni. Na pi´ç minut
zaj´cia przerwa∏o czterdziestu studentów Filii Uniwersytetu Wroc∏awskiego
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w Jeleniej Górze. Raczej symboliczny wymiar mia∏ protest jednego pra-
cownika Zak∏adów Urzàdzeƒ Przemys∏owych w Nysie67.

Do ostatnich wi´kszych demonstracji w okresie stanu wojennego dosz∏o
1 maja 1983 r. W kontrmanifestacji we Wroc∏awiu wzi´∏o udzia∏ kilkanaÊcie
tysi´cy osób. Jedna z kolumn dotar∏a nawet pod trybun´ honorowà, gdzie
zosta∏a zaatakowana przez ZOMO gazem ∏zawiàcym, co doprowadzi∏o
do pospiesznej ewakuacji oficjeli. Niezale˝ne manifestacje odby∏y si´
w województwie wa∏brzyskim. W Âwidnicy demonstrowa∏o oko∏o tysiàca
osób, podobnie w Bielawie, w Dzier˝oniowie o po∏ow´ mniej. W czasie
przemarszu wznoszono okrzyki: „SolidarnoÊç”, „Chodêcie z nami”, „Niech
˝yje Wa∏´sa”. Milicja nie interweniowa∏a. W Wa∏brzychu trzydziestu dzia-
∏aczy NSZZ „SolidarnoÊç” z∏o˝y∏o wieƒce pod tablicà pamiàtkowà przy
KWK „Thorez”68.

W okresie stanu wojennego organizowano tak˝e pojedyncze strajki, na
przyk∏ad w obronie osób zwalnianych z pracy lub z przyczyn ekonomicz-
nych. Takie protesty odby∏y si´ 6 stycznia 1982 r. w opolskim Przedsi´bior-
stwie Budownictwa Hydrotechnicznego (6 osób), 3 maja tego roku w ZPD
„Milana” w Legnicy (242 osoby), 8 lipca i 6 sierpnia w Zak∏adach Metalur-
gicznych w Przemkowie (200 i 35 osób). 16 kwietnia czterdziestu pracow-
ników Zak∏adów Przemys∏u Dziewiarskiego „Hanka” w Legnicy na minu-
t´ przerwa∏o prac´ celem uczczenia pami´ci górników kopalni „Wujek”.
29 wrzeÊnia przerywajàc prac´ protestowa∏o blisko tysiàc pracowników pi´-
ciu wroc∏awskich zak∏adów („Pafawagu”, „Mery-Elwro”, Zak∏adów Przemy-
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s∏owych Urzàdzeƒ Automatyki, Remontowej Stoczni Rzecznej). 30 wrzeÊ-
nia szeÊçdziesiàt osób zatrudnionych w dzier˝oniowskiej „Diorze” prze-
rwa∏o prac´ dla uczczenia ofiar demonstracji 31 sierpnia w Lubinie69.

W Êrodowiskach artystycznych popularnà formà protestu by∏ bojkot.
Aktorzy powszechnie odmawiali wyst´powania w telewizji. W 1982 r. orkie-
stra Filharmonii Wroc∏awskiej nie bra∏a udzia∏u w imprezach, w których
uczestniczy∏ dyrygent Chóru Polskiego Radia Edward Kajdasz, co by∏o
reakcjà na jego wystàpienie w telewizji. Na festiwalu Vratislavia Cantans ta
sama orkiestra odmówi∏a ekipie Polskiego Radia prawa do nagrywania
koncertu. Z kolei orkiestra Filharmonii Opolskiej 6 listopada 1982 r. opóê-
ni∏a koncert o blisko godzin´, bojkotujàc w ten sposób akademi´ z okazji
65. rocznicy rewolucji paêdziernikowej70.

Powszechnie bojkotowano pochody pierwszomajowe. Na przyk∏ad
w Opolu 1 maja 1982 r. w manifestacji wzi´∏o udzia∏ zaledwie trzech studen-
tów z pocztu sztandarowego Wy˝szej Szko∏y In˝ynierskiej, siedmiu – równie˝
z pocztu – Wy˝szej Szko∏y Pedagogicznej oraz 15 proc. kadry naukowej71.

4. Represje

Dolny Âlàsk nale˝a∏ do najliczniejszych i najpr´˝niejszych regionów
NSZZ „SolidarnoÊç”, dlatego nasilenie represji w okresie stanu wojenne-
go by∏o tu bardzo du˝e. Opracowanie RKS poÊwi´cone osobom represjo-
nowanym od 13 grudnia 1981 do 31 grudnia 1989 r. zawiera 3309 nazwisk.
Wi´kszoÊç wymienionych osób by∏a represjonowana w∏aÊnie w okresie sta-
nu wojennego72.

Przygotowania do akcji internowania rozpocz´∏y si´ na Dolnym Âlàsku,
podobnie jak w ca∏ym kraju, jesienià 1980 r. W grudniu tr. w województwie
wroc∏awskim przewidywano do „izolacji” 378 osób, w tym 191 mia∏a „zajàç
si´” SB73.
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69 Stan wojenny w Polsce..., s. 114–115, 143, 208, 256.
70 AWL Filia nr 2, ZP ÂOW, 4585/88/9, k. 7, Informacja dzienna Sztabu Generalnego, 18 VIII
1982; ibidem, 4585/88/9, k. 152, Informacja dzienna Sztabu Generalnego, 3 IX 1982.
71 Ibidem, 4585/88/7, k. 559, Sytuacja w szkolnictwie na terenie ÂOW, 6 V 1982; AAN, KC
PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, sygn. tymcz. 982, b.p., Teleks z KW PZPR Opole, 18 XI 1982.
72 Raport dotyczàcy represji na Dolnym Âlàsku w okresie 13 XII 1981–31 XII 1989 r., Wroc∏aw
1993.
73 AIPN Wroc∏aw, 053/2126, k. 4, Charakterystyka kontrwywiadowcza województwa wroc∏aw-
skiego, 15 XII 1980.



Ju˝ w pierwszych dniach stanu wojennego na Dolnym Âlàsku i Opol-
szczyênie, podleg∏ych Okr´gowemu Zarzàdowi Zak∏adów Karnych we Wro-
c∏awiu, internowano 1018 osób, w tym 62 kobiety, wi´kszoÊç w nocy i nad
ranem 13 grudnia, najwi´cej w województwie wroc∏awskim – 441 osób.
W regionie jeleniogórskim NSZZ „SolidarnoÊç” od 13 do 30 grudnia
1981 r. internowano 68 dzia∏aczy, w województwie legnickim 13 grudnia
– 82 osoby, a w wa∏brzyskim – 80 osób74. 1 stycznia 1982 r. w obozach inter-
nowania przebywa∏o 921 osób, w tym 54 kobiety. Co najmniej do wrzeÊnia
1982 r. wystawiano nowe decyzje o internowaniu. Ogó∏em w samym woje-
wództwie wroc∏awskim do grudnia 1982 r. internowano 1557 osób75.

Zatrzymanych przewo˝ono do komend wojewódzkich MO, gdzie wr´-
czano im decyzje o internowaniu. We Wroc∏awiu po wr´czeniu decyzji
internowanych osadzano w areszcie przy ul. ¸àkowej, a nast´pnie przewo-
˝ono do wi´zienia przy ul. Kleczkowskiej. Na prze∏omie 1981 i 1982 r. wi´-
zienie to zacz´to stopniowo opró˝niaç, kierujàc internowanych do Nysy
i Grodkowa. Cz´Êç internowanych z województwa wroc∏awskiego osadzono
w Strzelinie. Wi´kszoÊç internowanych z województwa legnickiego skiero-
wano do G∏ogowa, z jeleniogórskiego do Kamiennej Góry, z opolskiego do
Strzelec Opolskich, Jastrz´bia i Kamiennej Góry, z wa∏brzyskiego do Wa∏-
brzycha, Âwidnicy, Dzier˝oniowa i Kamiennej Góry. Kobiety przewieziono
do obozu w Go∏dapi, a osoby starsze (zarówno m´˝czyzn, jak i kobiety) do
Dar∏ówka. W 1982 r. kilkadziesiàt osób z Dolnego Âlàska przeniesiono do
obozu w Uhercach. 

W poczàtkowym okresie w obozach internowania panowa∏y ci´˝kie wa-
runki. Internowani byli szykanowani przez s∏u˝b´ wi´ziennà, ciàgle indagowa-
ni przez funkcjonariuszy SB, uniemo˝liwiano im kontakt z rodzinami. Prowa-
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74 Arcybiskupi Komitet Charytatywny we Wroc∏awiu „Pod Czwórkà”, red. Z. Dillenius, Wroc∏aw
1997, s. 271; M. Ochocki, op. cit., s. 136; „Monitor DolnoÊlàski”, nr 12, 29 XII 1981; AIPN,
MSW II, 17/IX/231, t. 14, k. 110–112, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej po wprowadzeniu
stanu wojennego [w województwie jeleniogórskim], 2 II 1982 (J.R. Sielezin podaje – op. cit.,
s. 84 – ˝e w pierwszych dwóch dniach internowano 47 dzia∏aczy); AP Legnica, KW PZPR,
mat. uporzàdkowane, 568, Protokó∏ narady aktywu polityczno-gospodarczego, 12 III 1982;
AIPN Wroc∏aw, 053/2126, k. 198, Informacja o osobach internowanych, 2 I 1982; AIPN,
MSW II, 17/IX/231, t. 55, k. 382, Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w woj. wa∏brzyskim za
okres 1982 r., b.d. Do koƒca 1982 r. w województwie wa∏brzyskim internowano 159 osób,
w tym 27 z motywów kryminalnych.
75 AIPN Wroc∏aw, 053/2127, k. 277, Uzupe∏nienie charakterystyki kontrwywiadowczej woje-
wództwa wroc∏awskiego za okres od dnia 13 XII 1983–31 XII 1982, 10 I 1983.



dzi∏o to do buntów i przejawów niesubordynacji wobec w∏adz wi´ziennych, na
przyk∏ad 21 grudnia 1981 r. we Wroc∏awiu przy ul. Kleczkowskiej, 31 grudnia
tr. w Grodkowie i 14 lutego 1982 r. w Nysie76. Poza tym uwi´zieni stosowali
zbiorowe g∏odówki: na Dolnym Âlàsku w Kamiennej Górze (76 osadzonych),
Grodkowie (89 internowanych) i G∏ogowie (35 osadzonych)77.

Najbardziej widocznym przejawem represyjnoÊci w okresie stanu wojen-
nego by∏y procesy polityczne. W trakcie prac badawczych ustalono nazwi-
ska 646 osób sàdzonych z przyczyn politycznych na badanym obszarze
w latach 1981 (po 13 grudnia) – 1988. Informacje o procesach uporzàdko-
wano w komputerowej bazie danych, z niej pochodzà (o ile nie zaznaczono
inaczej) prezentowane poni˝ej dane statystyczne. Liczb´ osób sàdzonych
z przyczyn politycznych w poszczególnych województwach przedstawia
tabela nr 3. Jak si´ wydaje, dane te Êwiadczà nie tylko o stopniu represyj-
noÊci struktur sàdowniczych w poszczególnych województwach, lecz tak˝e
o skali oporu. Najwi´cej procesów wytoczono w województwie wroc∏aw-
skim (52,57 proc. ogó∏u spraw), co wynika z tego, ˝e Wroc∏aw by∏ jednym
z wiodàcych oÊrodków opozycji zarówno w regionie, jak i w kraju. Na dru-
gim miejscu uplasowa∏o si´ województwo legnickie (22 proc.), natomiast
dane z pozosta∏ych województw sà zbli˝one (jeleniogórskie – 8,74 proc.,
opolskie – 7,02 proc., wa∏brzyskie – 9,67 proc.).

Tabela nr 3. Liczba sàdzonych z przyczyn politycznych w poszczególnych woje-
wództwach w latach 1981–198878

a Pomini´to pozycj´ „brak danych” w polu „rok”.
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76 AAN, KC PZPR, XIC/40, k. 1–7, Notatka s∏u˝bowa w sprawie sytuacji w oÊrodkach dla inter-
nowanych, 4 III 1982.
77 Ibidem, k. 8.
78 Tabele nr 3–6 opracowano na podstawie ca∏oÊci materia∏u êród∏owego.

Województwo 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 Razem

jeleniogórskie 2 40 5 5 4 - - - 56
legnickie 1 72 36 6 16 10 - - 141a

opolskie - 18 24 3 - - - - 45
wa∏brzyskie 3 43 4 2 4 6 - - 62
wroc∏awskie 1 181 62 28 30 31 2 2 337a

Razem 7 354 131 44 54 47 2 2 641a



Tabela nr 3 informuje te˝ o stopniu nasilenia represji w poszczególnych
latach. Co zrozumia∏e, w grudniu 1981 r. sàdy zdà˝y∏y skazaç niewiele osób
(1,09 proc.). Zdecydowana wi´kszoÊç represji sàdowych przypada na 1982
(55,23 proc.) i 1983 r. (20,44 proc.). Liczba sàdzonych ustabilizowa∏a si´ mi´-
dzy amnestiami (1984 r. – 6,87 proc., 1985 r. – 8,42 proc., 1986 r. – 7,33 proc.).
Znikomà liczb´ procesów odnotowano w 1987 i 1988 r. (po 0,31 proc.),
co wynika zapewne z tego, ˝e po 1986 r. wi´kszoÊç dzia∏aƒ represyjnych
przesz∏a w gesti´ kolegiów do spraw wykroczeƒ.

Tylko co do 52,55 proc. sàdzonych uda∏o si´ ustaliç, przed jakim sàdem
toczy∏y si´ ich procesy, dlatego nale˝y ostro˝nie traktowaç przedstawione
poni˝ej szacunki. 38,74 proc. sàdzonych stan´∏o przed Sàdem Âlàskiego
Okr´gu Wojskowego, 35,43 proc. przed sàdami wojewódzkimi, a 25,83 proc.
przed sàdami rejonowymi. Odsetek osób uniewinnionych przed poszcze-
gólnymi sàdami jest zbli˝ony, natomiast liczba osób skazanych na kary
w zawieszeniu znacznie si´ ró˝ni. Naj∏agodniej traktowa∏y oskar˝onych sàdy
najni˝szej instancji – rejonowe: 68,6 proc. podsàdnych otrzyma∏o wyroki
w zawieszeniu, a 15,12 proc. uniewinniono. Surowiej kara∏y sàdy woje-
wódzkie – 27,12 proc. wyroków w zawieszeniu i 17,8 proc. uniewinnieƒ
– i Sàd ÂOW – odpowiednio 33,33 proc. i 14,73 proc. Sàdy rejonowe orze-
ka∏y Êrednio 13 miesi´cy pozbawienia wolnoÊci, a sàdy wojewódzkie – po-
nad 26. Mniej surowy okaza∏ si´ Sàd ÂOW – przeci´tny wyrok 20 miesi´cy
pozbawienia wolnoÊci.

Przed sàdami wojewódzkimi stan´∏o 89 proc. sàdzonych za udzia∏ w de-
monstracjach, reszta przed rejonowymi. Wszyscy oskar˝eni o udzia∏ w nie-
legalnych organizacjach odpowiadali przed Sàdem ÂOW, podobnie jak
wi´kszoÊç osób kolportujàcych pras´ podziemnà i ulotki (60,44 proc.) – po-
zostali stan´li przed sàdami rejonowymi (28,57 proc.) i wojewódzkimi
(10,99 proc.). 47,76 proc. oskar˝onych o kontynuowanie dzia∏alnoÊci zwiàz-
kowej odpowiada∏o przed Sàdem ÂOW, 31,34 proc. przed sàdem rejono-
wym, a 20,9 proc. przed sàdem wojewódzkim. Sàdy wojewódzkie rozpatry-
wa∏y najwi´cej spraw o strajki – 58,46 proc., po∏ow´ mniej – 29,23 proc.
– sàdy rejonowe, a jedynie 12,31 proc. Sàd ÂOW. Przed sàdami rejonowymi
stan´∏o 45,46 proc. oskar˝onych o redagowanie i druk wydawnictw podziem-
nych, przed sàdami wojewódzkimi 36 proc., a Sàdem ÂOW 18,18 proc.

Najsurowsze wyroki ferowano w województwie legnickim i wa∏brzyskim
– przeci´tnie blisko 22 miesiàce pozbawienia wolnoÊci, co wynika prawdo-
podobnie z tego, ˝e w tych województwach wykryto najwi´cej dzia∏aƒ rady-
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kalnych, niemal˝e terrorystycznych. Ni˝sze wyroki (Êrednio 18 miesi´cy)
zapada∏y w województwie wroc∏awskim, a jeszcze ∏agodniej traktowano
podsàdnych w jeleniogórskim (przeci´tnie 15 miesi´cy) i opolskim (Êred-
nio 13 miesi´cy).

Dane dotyczàce skazanych za poszczególne rodzaje przest´pstw poli-
tycznych, przede wszystkim za kolporta˝ wydawnictw podziemnych i ulo-
tek, przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4. Liczba skazanych za przest´pstwa polityczne w latach 1981–1988

a Pomini´to pozycj´ „brak danych” w polu „rok”.

W tabeli nr 5 zestawiono informacje o Êredniej wysokoÊci wyroków za
poszczególne przest´pstwa polityczne, odsetku osób uniewinnionych i ska-
zanych na kary w zawieszeniu.

Sàdy uniewinni∏y jedynie 11 proc. oskar˝onych, w tym zaledwie 2,86 proc.
sàdzonych za druk i redagowanie wydawnictw podziemnych. Nie uniewin-
niono jednak ani jednego z oskar˝onych o udzia∏ w nielegalnej organiza-
cji, zapewne dlatego, ˝e by∏o to stosunkowo nietrudne do udowodnienia.
Na kruchych podstawach opiera∏y si´ najwyraêniej akty oskar˝enia o udzia∏
w demonstracji, skoro a˝ w 23,76 proc. przypadków zapad∏y wyroki unie-
winniajàce. W odniesieniu do pozosta∏ych kategorii przest´pstw politycz-
nych odsetek uniewinnionych wynosi: dzia∏alnoÊç zwiàzkowa – 8,94 proc.,
kolporta˝ – 10,11 proc., strajk – 14,21 proc.

Znacznie wi´cej osób otrzyma∏o wyroki w zawieszeniu – 45,51 proc.
Zaledwie 23,77 proc. oskar˝onych o udzia∏ w demonstracjach zawieszono
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Czyn 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 Razem

udzia∏ w demonstracji - 77 13 3 6 - 1 1 101

kolporta˝ 1 85 16 18 37 36 - - 193a

udzia∏ w organizacji - 11 1 1 - 1 - - 14

druk i redakcja - 12 12 - 5 5 1 - 35

strajki 5 69 6 - - - - 1 81

dzia∏alnoÊç zwiàzkowa - 71 46 4 1 1 - - 123

inne 1 8 30 13 3 - - - 55

nie ustalono - 21 7 5 2 4 - - 39a



kary, podczas gdy w wypadku oskar˝onych o inne przest´pstwa polityczne
odsetek ten waha∏ si´ mi´dzy 43,09 a 58,16 proc. (por. tabela nr 5).

Tabela nr 5. Ârednia wysokoÊç wyroków za poszczególne przest´pstwa polityczne,
odsetek uniewinnionych i skazanych na kary w zawieszeniu w latach 1981–1988

Drakoƒskie wyroki orzekano w grudniu 1981 r. – Êrednio ponad 38 mie-
si´cy pozbawienia wolnoÊci, mi´dzy innymi dlatego, ˝e w tym okresie sàdzo-
no wy∏àcznie osoby oskar˝one o najci´˝sze przest´pstwa polityczne – strajki
i kontynuowanie dzia∏alnoÊci zwiàzkowej. Za to w nast´pnych latach Êrednia
wysokoÊç wyroków znacznie si´ obni˝y∏a i w 1982 r. wynios∏a nieco ponad
20 miesi´cy pozbawienia wolnoÊci, w 1983 i 1984 r. niewiele ponad 17, a w ko-
lejnych latach 12–13. O wyraênej tendencji do ∏agodzenia wyroków w miar´
up∏ywu czasu Êwiadczà dane (zw∏aszcza zsumowane) zawarte w tabeli nr 6.

Tabela nr 6. Odsetek uniewinnionych i skazanych na kary w zawieszeniu w latach
1981–1988
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Ârednia wysokoÊç
Odsetek

Odsetek skazanych
Czyn wyroku

uniewinnionych
na kary

(w miesiàcach) w zawieszeniu
udzia∏ w demonstracji 19,8 23,76 22,77
kolporta˝ 14 10,11 58,16
udzia∏ w organizacji 25,8 0,0 50,0
druk i redakcja 20,3 2,86 45,71
strajki 21,6 14,21 43,2
dzia∏alnoÊç zwiàzkowa 18,5 8,94 43,09

Rok, w którym zosta∏ Odsetek Odsetek skazanych
orzeczony wyrok uniewinnionych na kary w zawieszeniu

1981 28,57 0,0
1982 11,3 38,13
1983 13,74 56,46
1984 9,09 45,45
1985 9,26 48,14
1986 2,13 65,96
1987 50,0 50,0
1988 0,0 100,0



Najwi´cej spraw o kierowanie strajkiem rozpatrywano na prze∏omie
1981 i 1982 r. Dotyczy∏y one protestów zwiàzanych z wprowadzeniem sta-
nu wojennego. 17 grudnia 1981 r. do Sàdu Rejonowego w Lubinie skiero-
wano akty oskar˝enia w sprawach o zorganizowanie 14 i 15 grudnia straj-
ków w Zak∏adach Naprawczych Maszyn Górniczych w Polkowicach
(dziesi´ç osób) i DolnoÊlàskiej Fabryce Instrumentów Lutniczych w Lubi-
nie (dwie osoby). 18 i 20 grudnia aresztowano pi´ç osób i wszcz´to prze-
ciwko nim Êledztwo w sprawie strajków z 14 grudnia w kopalni „Thorez”
w Wa∏brzychu (cztery osoby) i kopalni „Nowa Ruda” (jedna osoba). 12 stycz-
nia 1982 r. Sàd ÂOW skaza∏ Kazimierza Markowskiego na 1,5 roku pozba-
wienia wolnoÊci za zorganizowanie 14 grudnia strajku w Zak∏adach Kon-
centratów Spo˝ywczych w Opolu, a Sàd Najwy˝szy podwy˝szy∏ mu wyrok
do 4 lat. 13 stycznia tr. Sàd ÂOW orzek∏ wobec pi´ciu osób, które od 13 do
15 grudnia 1981 r. kierowa∏y strajkami w Dzier˝oniowie, kary 2 lat
i 2,5 roku pozbawienia wolnoÊci. 23 stycznia 1982 r. ten sam sàd skaza∏
czterech pracowników DolnoÊlàskich Zak∏adów Przemys∏u Lniarskiego
„Orze∏” w Mys∏akowicach (województwo jeleniogórskie) protestujàcych
przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego na kary od roku do 2 lat pozba-
wienia wolnoÊci. 20 i 21 stycznia Sàd Wojewódzki w Legnicy skaza∏ dwie
osoby za kierowanie strajkiem w Przedsi´biorstwie Budowlano-Monta˝o-
wym Hutnictwa na 1 rok pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu, dziesi´ciu
oskar˝onych o kierowanie strajkiem w ZNMG w Polkowicach na kary od
1 roku do 3 lat pozbawienia wolnoÊci, szeÊç osób za kierowanie strajkiem
w Hucie Miedzi „G∏ogów” na kary od 1 roku do 3 lat, cztery osoby za kie-
rowanie strajkiem w Zak∏adach Górniczych „Lubin” na kary po 2 i 3 mie-
siàce aresztu. Wobec dwóch osób z ZG „Polkowice” sàd odstàpi∏ od wy-
mierzenia kary, poniewa˝ dobrowolnie zrezygnowa∏y z kontynuowania
strajku. 29 stycznia Sàd Wojewódzki we Wroc∏awiu po rozpatrzeniu w try-
bie doraênym sprawy zorganizowania 14 grudnia strajku w Spó∏dzielni Pra-
cy Us∏ug Motoryzacyjnych i Komunikacyjnych „Spolmot” we Wroc∏awiu
skaza∏ dwie osoby na 3 lata pozbawienia wolnoÊci, a jednà na 4 lata. W g∏o-
Ênym procesie organizatorów strajku na Politechnice Wroc∏awskiej Sàd
Wojewódzki we Wroc∏awiu wyrokiem z 27 marca 1982 r. skaza∏ Andrzeja
Wiszniewskiego, Andrzeja Olszewskiego i Bernarda Afeltowicza na kary
od 1 roku do 2 lat pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu, wy∏àczy∏ natomiast
z procesu Tadeusza Huskowskiego i Zdzis∏awa Przywoênego, ze wzgl´du na
stan zdrowia. Wyrok ten zosta∏ negatywnie przyj´ty przez w∏adze, naciski
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s∏u˝b MSW oraz Zarzàdu Politycznego ÂOW na prezesa Sàdu Wojewódz-
kiego nie przynios∏y jednak rezultatu. Sàd Najwy˝szy uchyli∏ wyrok w ca∏o-
Êci i skierowa∏ spraw´ do ponownego rozpatrzenia. Na proÊb´ prezesa
Sàdu Wojewódzkiego we Wroc∏awiu, ze wzgl´du na groêb´ „wybuchu
niepokojów spo∏ecznych”, spraw´ przekazano Sàdowi Wojewódzkiemu
w Opolu, który wyrokiem z 28 kwietnia 1983 r. oskar˝onych uniewinni∏.
14 maja 1984 r. Sàd Najwy˝szy ponownie nakaza∏ zwróciç spraw´ do Opola,
a tam umorzono jà na mocy amnestii z 1984 r. W procesie o kierowanie
13–15 grudnia 1981 r. strajkiem na Uniwersytecie Wroc∏awskim Sàd Rejo-
nowy Wroc∏aw-ÂródmieÊcie wyrokiem z 19 listopada 1982 r. skaza∏ Roma-
na Chalimoniuka, Alicj´ Jakubiszyn, Wojciecha Konczala i Piotra Krukow-
skiego na kary od 1 roku do 2 lat pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu.
Wobec Boles∏awa Gleichgewichta 22 kwietnia 1983 r. sàd orzek∏ kar´ 1 roku
pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu, natomiast Ludwik Turko, dwukrotnie
internowany, zosta∏ uniewinniony na mocy amnestii z 1983 r.79

Najwi´cej spraw dotyczy∏o kontynuowania dzia∏alnoÊci zwiàzkowej
oraz sporzàdzania i kolportowania nielegalnych wydawnictw (odpowiednio
19,04 proc. i 30,34 proc.). Ju˝ 28 grudnia 1981 r. zapad∏ pierwszy wyrok za
nielegalnà dzia∏alnoÊç zwiàzkowà: Sàd ÂOW skaza∏ Andrzeja Pawlika na
5 lat pozbawienia wolnoÊci, w wyniku rewizji Sàd Najwy˝szy z∏agodzi∏ jed-
nak kar´ do 1,5 roku w zawieszeniu. Wyrokiem Sàdu ÂOW z 30 grudnia
jednà osob´ skazano za sporzàdzanie i przewo˝enie ulotek na 5 lat pozba-
wienia wolnoÊci i przepadek samochodu fiat 125p. 30 stycznia 1982 r. ten
sam sàd orzek∏ wobec dwóch kobiet zatrudnionych w Zak∏adach Przemy-
s∏u Dziewiarskiego w G∏ubczycach kar´ 3 lat pozbawienia wolnoÊci za
sporzàdzanie ulotek i odezw nawo∏ujàcych do strajków. 24 lutego tr. Sàd
Wojewódzki we Wroc∏awiu rozpozna∏ w trybie doraênym spraw´ prze-
ciwko W∏adys∏awowi O˝arowskiemu, Czes∏awowi Stawickiemu i Hubertowi
Hanusiakowi, oskar˝onym o kontynuowanie dzia∏alnoÊci zwiàzkowej, i ska-
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za∏ ich na 3 lata pozbawienia wolnoÊci. Tego samego dnia w procesie przed
Sàdem Rejonowym w Zgorzelcu skazano cztery osoby na kary po 1,5 roku
pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu za kontynuowanie dzia∏alnoÊci zwiàz-
kowej i wydawanie pisma „Opornik”. 28 lutego studentowi Papieskiego
Fakultetu Teologicznego wyrokiem Sàdu ÂOW wymierzono kar´ 3 lat po-
zbawienia wolnoÊci za rozpowszechnianie ulotek. 14 marca Sàd Wojewódzki
w Opolu skaza∏ cztery osoby za sporzàdzanie i kolporta˝ ulotek w Prudni-
ku na kary od 1,5 roku do 2 lat pozbawienia wolnoÊci z warunkowym za-
wieszeniem. 30 marca Sàd Wojewódzki w Jeleniej Górze wymierzy∏ trzem
osobom kary od 1,5 do 3,5 roku za dzia∏alnoÊç zwiàzkowà.

Wysokie wyroki zapad∏y w wyniku rewizji od orzeczenia Sàdu ÂOW
w sprawie oÊmiu osób, które wykonywa∏y plakaty „l˝àce i wyszydzajàce
naczelne organy PRL” oraz ulotki nawo∏ujàce do strajków w Wa∏brzychu
i Dzier˝oniowie. Sàd ÂOW orzek∏ kary od 1 do 2,5 roku pozbawienia
wolnoÊci, a Sàd Najwy˝szy je podwy˝szy∏, wymierzajàc kary od 2 do 4 lat.
Podobnie zakoƒczy∏ si´ proces trzech osób oskar˝onych o malowanie napi-
sów na murze Huty Miedzi „G∏ogów”: Sàd ÂOW skaza∏ je na kary od 1 do
2 lat pozbawienia wolnoÊci, a Sàd Najwy˝szy podwy˝szy∏ je do 2 i 3 lat.
Wysokim wyrokiem ukarano równie˝ dwóch braci rolników z Opolskiego
za „wykonywanie napisów l˝àcych i wyszydzajàcych PZPR”. Sàd ÂOW ska-
za∏ ich na 1,5 roku pozbawienia wolnoÊci, w wyniku rewizji Sàd Najwy˝szy
podwy˝szy∏ ten wyrok do 3 lat.

W maju 1982 r. rozbito kierownictwo regionu NSZZ „SolidarnoÊç”
Ziemi Opolskiej i postawiono zarzuty dziewi´tnastu osobom, w tym uj´te-
mu 14 maja przewodniczàcemu regionu, Stanis∏awowi Ja∏owieckiemu.
24 stycznia 1983 r. Sàd ÂOW skaza∏ w tej sprawie siedemnaÊcie osób na
kary od 5 miesi´cy do 1 roku pozbawienia wolnoÊci, jednà osob´ skazano
na 1 rok ograniczenia wolnoÊci, a jednà osob´ uniewinniono. Równie˝
w maju 1982 r. wszcz´to Êledztwo w sprawie druku i kolporta˝u „Solidar-
noÊci DolnoÊlàskiej”; aresztowano dziewi´ç osób. W procesie tej grupy
3 lipca 1982 r. Sàd Wojewódzki we Wroc∏awiu wobec oÊmiu oskar˝onych
orzek∏ kary po 3 lata pozbawienia wolnoÊci. Za prób´ zorganizowania
13 maja 1982 r. strajku w Zak∏adach Kuzienniczych w Jaworze areszto-
wano cztery osoby. 

W sierpniu 1982 r. nastàpi∏y dwie du˝e wpadki struktur zak∏adowych
„SolidarnoÊci”: w ZNTK w OleÊnicy zatrzymano cztery osoby, a we wro-
c∏awskim „Archimedesie” aresztowano pi´ç osób. Tak˝e w sierpniu Sàd
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ÂOW skaza∏ trzech kierowców wroc∏awskiego oddzia∏u PKS za sporzàdza-
nie i rozpowszechnianie ulotek na kary od 1,5 roku do 3 lat pozbawienia
wolnoÊci. 15 paêdziernika Sàd Wojewódzki w Legnicy orzek∏ wobec trzech
dzia∏aczy MKS w Legnicy, Stefana Beme, Mariana Byziewicza i Heleny
Kossowskiej, kary po 3 i 4 lata pozbawienia wolnoÊci. W listopadzie 1982 r.
w Wa∏brzychu w wyniku Êledztwa dotyczàcego ukrywania Janiny Szrejter
aresztowano trzy osoby. 

Jeden z najg∏oÊniejszych procesów politycznych – przeciwko W∏adys∏a-
wowi Frasyniukowi – toczy∏ si´ od 15 do 24 listopada 1982 r. przed Sàdem
Wojewódzkim we Wroc∏awiu i zakoƒczy∏ si´ wyrokiem 6 lat pozbawienia
wolnoÊci. Akt oskar˝enia obejmowa∏ dzia∏alnoÊç zwiàzkowà, kierowanie
strajkami, inspirowanie ulicznych demonstracji. Piotr Bednarz 27 grudnia
1982 r. zosta∏ skazany przez Sàd Wojewódzki we Wroc∏awiu na 4 lata po-
zbawienia wolnoÊci. Równie˝ w grudniu wszcz´to Êledztwo przeciw 26 pra-
cownikom Zak∏adu Robót Budowlanych Przemys∏u W´gla Brunatnego
w Bogatyni za zorganizowanie 10 listopada strajku. 22 z nich ukarano
grzywnami w wysokoÊci od 4 do 16 tys. z∏. W lutym 1983 r. szeÊciu osobom
postawiono zarzuty dzia∏alnoÊci w Tymczasowej Komisji Zak∏adowej
„SolidarnoÊç” w Fabryce Wagonów w Âwidnicy i wydawania pisma „Wolny
Wagonowiec”. W tym samym okresie w wyniku Êledztwa dotyczàcego dzia-
∏alnoÊci w „SolidarnoÊci Walczàcej” i wydawania „WiadomoÊci Bie˝àcych”
zarzuty postawiono czternastu osobom, z których pi´ç aresztowano. 26 kwiet-
nia tr. Sàd Rejonowy Wroc∏aw-Fabryczna skaza∏ trzech dzia∏aczy zwiàzko-
wych z „PZL-Hydral” na 1,5 roku pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu.

Aresztowanie Józefa Piniora zapoczàtkowa∏o najwi´kszà fal´ areszto-
waƒ wÊród dzia∏aczy RKS. Do 1 maja 1983 r. w tej sprawie zatrzymano,
∏àcznie z Piniorem, dziesi´ç osób. Proces Piniora odby∏ si´ jednak dopiero
rok po jego aresztowaniu. 24 maja 1984 r. wyrokiem Sàdu Wojewódzkiego
we Wroc∏awiu zosta∏ on skazany na 4 lata pozbawienia wolnoÊci. W proce-
sie, który toczy∏ si´ przed Wojskowym Sàdem Garnizonowym w Opolu,
a dotyczy∏ sporzàdzania i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw,
kary od 6 miesi´cy do 1 roku pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu orzeczo-
no wobec czterech pracowników Fabryki Silników Elektrycznych „Besel”
w Brzegu. 29 kwietnia 1983 r. Sàd Rejonowy Wroc∏aw-ÂródmieÊcie skaza∏
Barbar´ Labud´ za kontynuowanie dzia∏alnoÊci zwiàzkowej i kierowanie
strukturami konspiracyjnymi na kar´ 1,5 roku pozbawienia wolnoÊci w za-
wieszeniu. 17 czerwca Sàd Rejonowy Wroc∏aw-ÂródmieÊcie w procesie do-
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tyczàcym wydawania pisma „WiadomoÊci Bie˝àce” wymierzy∏ oÊmiu oso-
bom kary od 10 miesi´cy do 2 lat pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu,
a cztery osoby uniewinni∏. Za zorganizowanie 16 kwietnia 1982 r. akcji pro-
testacyjnej, polegajàcej na przerwaniu pracy w celu uczczenia minutà ciszy
pami´ci poleg∏ych górników z kopalni „Wujek”, Sàd Rejonowy w Legnicy
11 lipca 1983 r. skaza∏ dwóch pracowników Zak∏adów Przemys∏u Dziewiar-
skiego „Hanka” w Legnicy na kary po 1 roku pozbawienia wolnoÊci w za-
wieszeniu oraz po 20 tys. z∏ grzywny. Âledztwo w sprawie dzia∏alnoÊci
w NSZZ „SolidarnoÊç” i wydawania pisma „Iskierka” zakoƒczy∏o si´ skie-
rowaniem 19 lipca 1983 r. do sàdu aktu oskar˝enia przeciwko oÊmiu oso-
bom, z których szeÊç zosta∏o aresztowanych80.

Du˝à grup´ sàdzonych (15,63 proc.) stanowi∏y osoby oskar˝one o udzia∏
w manifestacjach. W zwiàzku z demonstracjà 13 czerwca 1982 r. we Wroc∏a-
wiu Sàd Wojewódzki skaza∏ jednà osob´ na 3 lata pozbawienia wolnoÊci,
a 16 wrzeÊnia Sàd Rejonowy Wroc∏aw-Fabryczna kolejnà osob´ na 1,5 roku
w zawieszeniu – obie oskar˝ono o czynnà napaÊç na funkcjonariusza MO.
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O uczestnictwo w demonstracji 31 sierpnia we Wroc∏awiu oskar˝ono szeÊç-
dziesiàt osób. Odby∏o si´ kilkanaÊcie procesów, zarówno przed sàdem wo-
jewódzkim, jak i przed sàdami rejonowymi. Wyroki bezwzgl´dnego pozba-
wienia wolnoÊci orzeka∏ Sàd Wojewódzki, natomiast w procesach przed
sàdami rejonowymi zapada∏y wyroki z warunkowym zawieszeniem. Przed
Sàdem Rejonowym Wroc∏aw-ÂródmieÊcie toczy∏ si´ proces dotyczàcy
podpalenia Komendy Dzielnicowej MO przy ul. Rydygiera; sàdzono
cztery osoby, zanim jednak og∏oszono wyrok, oskar˝onych obj´∏a amnestia.
Za udzia∏ w demonstracjach 31 sierpnia w Legnicy, Lubinie i G∏ogowie
sàdy skaza∏y dwadzieÊcia osób, a pierwsze wyroki zapad∏y ju˝ 2 wrzeÊnia
1982 r. W województwach wa∏brzyskim i jeleniogórskim za uczestnictwo
w protestach ulicznych skazano po cztery osoby. Sàd Rejonowy Wroc∏aw-
-ÂródmieÊcie orzek∏ wobec trzech pracowników Instytutu Telekomunikacji
i Akustyki Politechniki Wroc∏awskiej kary po 6 miesi´cy pozbawienia wol-
noÊci z warunkowym zawieszeniem za pods∏uchiwanie radiostacji MO
w czasie demonstracji 31 sierpnia. W uzasadnieniu s´dzia stwierdzi∏, „˝e
rozumie oskar˝onych, sà m∏odzi i s∏uchali, bo to by∏o po prostu ciekawe”.
Kolejna fala aresztowaƒ nastàpi∏a po 1 maja 1983 r.: za nawo∏ywanie do
bojkotu oficjalnych uroczystoÊci lub próby zorganizowania kontrmanifesta-
cji aresztowano osiem osób we Wroc∏awiu, w Zgorzelcu i Legnicy. Âledz-
twa dotyczàce zorganizowania demonstracji pierwszomajowych prowa-
dzono równie˝ w Âwidnicy i Bielawie. We Wroc∏awiu o kierowanie
demonstracjà oskar˝ono Jerzego Gudejk´, aktora Teatru Wspó∏czesnego.
22 czerwca tr. Sàd Rejonowy Wroc∏aw-ÂródmieÊcie skaza∏ go na 1 rok
pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu81.

W okresie stanu wojennego du˝à aktywnoÊç politycznà wykazywa∏a
m∏odzie˝, tworzàc wiele organizacji o charakterze narodowym, czasami
okreÊlajàcych si´ wr´cz jako faszystowskie. W lutym 1982 r. w Wa∏brzychu
aresztowano czterech cz∏onków grupy Tajna Organizacja Faszystowska.
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Spraw´ t´ rozpozna∏ 4 czerwca 1982 r. Sàd ÂOW i skaza∏ oskar˝onych na
kary od 5 do 6 lat pozbawienia wolnoÊci. W Wa∏brzychu internowano
dwóch cz∏onków organizacji „NeofaszyÊci”, liczàcej oko∏o dwudziestu osób
w wieku 16–21 lat. 11 lutego tr. Sàd ÂOW skaza∏ uczennic´ trzeciej klasy
liceum ogólnokszta∏càcego we Wroc∏awiu na 1 rok pozbawienia wolnoÊci
w zawieszeniu za kolportowanie w∏asnor´cznie sporzàdzanych ulotek.
11 marca wszcz´to Êledztwo przeciwko trzem uczniom technikum w G∏ogo-
wie za sporzàdzanie napisów antypaƒstwowych. 13 marca w Wa∏brzychu
zatrzymano trzech uczniów szkó∏ Êrednich rozpowszechniajàcych ulotki
RKS. 20 marca w Opolu wszcz´to Êledztwo w trybie doraênym przeciwko
pi´tnastu osobom, w wi´kszoÊci uczniom szkó∏ Êrednich, i aresztowano je
pod zarzutem za∏o˝enia zwiàzku „WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç” i uczestnictwa
w nim od stycznia do marca 1982 r. 14 lipca Sàd ÂOW skaza∏ w tej sprawie
Les∏awa Poecka na 1 rok pozbawienia wolnoÊci, uznajàc go za inicjatora tej
organizacji (by∏ cz∏onkiem Konfederacji Polski Niepodleg∏ej), a wobec po-
zosta∏ych oskar˝onych umorzy∏ post´powanie ze wzgl´du na niewielkà spo-
∏ecznà szkodliwoÊç czynów oraz ich m∏ody wiek. 25 marca wszcz´to Êledz-
two przeciwko czterem uczniom szkó∏ Êrednich za rozpowszechnianie
ulotek w Lubinie. 23 paêdziernika Sàd ÂOW skaza∏ trzech uczniów liceum
ogólnokszta∏càcego w Lubinie i Zespo∏u Szkó∏ Samochodowych w Legnicy
na kary po 6 i 9 miesi´cy pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu za udzia∏
w nielegalnej organizacji Niezale˝ny Zwiàzek M∏odych Polaków-Przy-
sz∏oÊç. W lipcu 1983 r. do sàdu opiekuƒczego skierowano spraw´ dwóch
szesnastoletnich uczniów Zespo∏u Szkó∏ Zawodowych w Bolkowie, których
oskar˝ono o zerwanie 2 maja dziesi´ciu flag bia∏o-czerwonych i przygoto-
wania do utworzenia nielegalnego zwiàzku m∏odzie˝owego82. 

Okres stanu wojennego sprzyja∏ powstawaniu grup i organizowaniu wy-
stàpieƒ terrorystycznych. 24 marca 1982 r. wszcz´to Êledztwo w sprawie
studenta Akademii Medycznej we Wroc∏awiu, który mia∏ pod∏o˝yç ∏adunek
wybuchowy pod pomnikiem Ku Chwale Poleg∏ych Funkcjonariuszy MO,
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zamierzajàc go wysadziç na znak protestu przeciwko wprowadzeniu stanu
wojennego. Prowadzono szerokie Êledztwo w sprawie grup „terrorystycz-
nych” dzia∏ajàcych w województwie legnickim; do kwietnia 1983 r. aresz-
towano w tej sprawie 24 osoby, a 26 postawiono zarzuty. Proces grupy
18 „bombowców” by∏ najd∏u˝szym procesem toczàcym si´ przed Sàdem
ÂOW, trwa∏ od 1 paêdziernika do 21 listopada 1983 r., w tym czasie odby∏o
si´ dziesi´ç rozpraw. Oskar˝onych skazano na kary od 1,5 do 5,5 roku
pozbawienia wolnoÊci, przy czym wobec trzech oskar˝onych orzeczono
kary w zawieszeniu. W listopadzie 1982 r. w Wo∏owie aresztowano szeÊç
osób pod zarzutem rozrzucania przed pojazdami si∏ porzàdkowych kolców
do przebijania opon83. 

Ogromnà rol´ w procesach odgrywali obroƒcy. Najbardziej zas∏u˝y∏a
si´ grupa wroc∏awskich adwokatów z Arankà Kiszynà, Stanis∏awem Afendà,
Henrykiem Rossà na czele. 

RepresyjnoÊç stanu wojennego przejawia∏a si´ mi´dzy innymi w znacz-
nym zwi´kszeniu i zaostrzeniu orzecznictwa kolegiów do spraw wykroczeƒ.
Do kolegiów trafia∏y g∏ównie sprawy dotyczàce naruszania godziny milicyj-
nej. Przyk∏adowo w ciàgu pierwszych dwóch tygodni 1982 r. w wojewódz-
twie wroc∏awskim kolegia orzeka∏y w 974 takich sprawach, 76 osób karzàc
aresztem, a na 893 nak∏adajàc grzywny w wysokoÊci od 1 do 5 tys. z∏84.
Kolegia rozpatrywa∏y du˝o spraw politycznych; szacuje si´, ˝e w samym
Wroc∏awiu co najmniej 85085. Wi´kszoÊç z nich dotyczy∏a udzia∏u w mani-
festacjach. We Wroc∏awiu po demonstracjach ukarano: 13 czerwca 1982 r.
– 47 osób, 16 czerwca – 48, 28 czerwca – 76, 13 sierpnia – 24, 31 sierpnia
– 425 (w tym 23 ukarano aresztem), 1 maja 1983 r. – 8986. W województwie
legnickim w zwiàzku z demonstracjami 31 sierpnia przed kolegiami sta-
n´∏o 228 osób, w tym 31 ukarano aresztem, a 191 grzywnà87.

Wiele osób stan´∏o przed kolegiami pod zarzutem ∏amania „prawa do
strajku”, zw∏aszcza w poczàtkowym okresie stanu wojennego. Od 15 do
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83 Ibidem, 185n/38, k. 7, Informacja dzienna MSW, 26 III 1982; ibidem, 185n/61, b.p., Infor-
macja dzienna MSW, 4 XII 1982; ibidem, 185n/62, b.p., Informacja dzienna MSW, 11 XI 1982;
ibidem, 185n/71, b.p., Informacja dzienna MSW, 19 IV 1983; DD˚S, ZNiO, AKCh, Teczki
procesowe, 80a.
84 „Gazeta Robotnicza”, nr 11, 15–17 I 1982.
85 P. Gomu∏kiewicz, op. cit., s. 145.
86 Ibidem, s. 146–147.
87 AP Legnica, KW PZPR, materia∏y nieuporzàdkowane, 412, b.p., Informacja o dzia∏al-
noÊci Sàdów i Kolegiów ds. Wykroczeƒ za okres 31 VIII–7 IX br., 5 IX 1982.



17 grudnia 1981 r. wroc∏awskie kolegia do spraw wykroczeƒ ukara∏y grzyw-
nami trzydzieÊci osób, mi´dzy innymi pracowników „Dolmelu” i „Pafa-
wagu” oraz studentów uniwersytetu88.

Szczególnie dotkliwà formà represji by∏y zwolnienia z pracy, cz´sto
z tak zwanym wilczym biletem. Powszechnie karano w ten sposób osoby
uczestniczàce w strajkach trzynastego dnia ka˝dego miesiàca, w koƒcu
RKS wycofa∏ si´ z tych protestów.

5. KoÊció∏ katolicki

W okresie „polskiego karnawa∏u” dolnoÊlàski KoÊció∏ katolicki by∏ bar-
dzo mocno zaanga˝owany w dzia∏ania wspierajàce „SolidarnoÊç”. Ksi´˝a
uczestniczyli w strajku w sierpniu 1980 r., a podczas masowych spotkaƒ
rocznicowych m∏ody zwiàzek korzysta∏ z doÊwiadczeƒ i autorytetu KoÊcio-
∏a. Podczas stanu wojennego dolnoÊlàski KoÊció∏ bez wahania udziela∏
schronienia poszukiwanym przez SB, niós∏ pomoc i dodawa∏ otuchy repre-
sjonowanym i ich rodzinom, twardo wyst´powa∏ w obronie godnoÊci i praw
ludzkich. Ogromna w tym zas∏uga ordynariusza archidiecezji wroc∏awskiej,
abp. Henryka Gulbinowicza, który by∏ wzorem dla wielu ksi´˝y, wspiera∏
ich i chroni∏. Dlatego w kr´gach w∏adzy uwa˝ano, ˝e stanowi on najwi´ksze
zagro˝enie dla „procesu normalizacji”89.

Wprowadzenie stanu wojennego nie uderzy∏o bezpoÊrednio w KoÊció∏.
Dla zaskoczonych sytuacjà, zagro˝onych represjami dzia∏aczy „Solidarno-
Êci” oraz dla ogromnej rzeszy wiernych KoÊció∏ sta∏ si´ jedynà podporà,
podtrzymywa∏ w nich nadziej´. Ksi´˝a wyra˝ali w kazaniach wspó∏czucie
dla internowanych i ich rodzin oraz ubolewanie z powodu naruszania swo-
bód obywatelskich i zawieszenia dzia∏alnoÊci NSZZ „SolidarnoÊç”. Poczy-
nania kleru oczywiÊcie bacznie obserwowano, a wypowiedzi analizowano.
Odnotowano na przyk∏ad, ˝e 15 grudnia podczas rekolekcji w Miliczu abp

77

88 „Monitor DolnoÊlàski”, nr 5, 18 XII 1981. W grudniu 1981 r. we Wroc∏awiu za udzia∏
w strajkach ukarano 99 osób.
89 AWL Filia nr 2, ZP ÂOW, 4585/88/6, k. 11, Informacja o postawach kleru katolickiego na
obszarze ÂOW w sytuacji zaistnia∏ej po 13 XII 1981 r., 4 I 1982. „Cz´Êç duchowieƒstwa realnie
ocenia sytuacj´ i dzia∏a na rzecz uspokojenia nastrojów spo∏ecznych. Znaczna jednak cz´Êç
zajmuje negatywne stanowisko i w swych kazaniach podsyca nienawiÊç wiernych do w∏adzy.
WÊród wysokich dostojników koÊcielnych prym w tej dzia∏alnoÊci wiedzie abp Gulbinowicz”
(ibidem). Autorem tego opracowania by∏ szef Zarzàdu Politycznego ÂOW gen. bryg. Ryszard
Milczarek.



Gulbinowicz „negatywnie wypowiada∏ si´ o podejmowanych przez WRON
dzia∏aniach oraz o si∏ach porzàdkowych, porównujàc je do dzia∏aƒ stoso-
wanych w czasie okupacji hitlerowskiej”90.

17 i 18 grudnia 1981 r. pe∏nomocnicy KOK i wojewodowie przeprowa-
dzili rozmowy z ordynariuszami diecezji, usi∏ujàc ich nak∏oniç, by zaniecha-
li przesy∏ania do parafii i odczytywania podczas nabo˝eƒstw komunikatu
Rady G∏ównej Episkopatu Polski z 15 grudnia. W ÂOW ordynariusze
z Wroc∏awia, Opola oraz Gorzowa odmówili spe∏nienia tych zaleceƒ (zde-
cydowanie negatywne stanowisko zajà∏ abp Gulbinowicz)91. 18 i 19 grudnia
pe∏nomocnicy KOK – dowódcy terenowych i miejskich grup operacyjnych
– podj´li zatem podobne rozmowy z proboszczami wi´kszoÊci parafii na
terenie diecezji wroc∏awskiej, opolskiej i gorzowskiej92. W odpowiedzi na
te dzia∏ania 28 grudnia abp Gulbinowicz poleci∏ duchowieƒstwu archidie-
cezji nie podpisywaç ˝adnych oÊwiadczeƒ czy zobowiàzaƒ wobec w∏adz.

3 grudnia Józef Pinior podjà∏ z konta zwiàzku 80 mln z∏ i przekaza∏
je w depozyt abp. Gulbinowiczowi, z przeznaczeniem do wykorzystania
w sytuacji kryzysowej. (WczeÊniej, 9 kwietnia 1981 r., w zwiàzku z kryzysem
bydgoskim MKZ zdeponowa∏ w kasie kurii arcybiskupiej 10 mln z∏)93. Aby
uniknàç dewaluacji, Êrodki te wymieniono na dolary, korzystajàc z mo˝li-
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90 AWL Filia nr 2, ZP ÂOW, 4585/88/7, k. 22, Rola wojska w procesie stabilizacji ˝ycia spo∏ecz-
no-politycznego i gospodarczego na obszarze ÂOW, 25 I 1982.
91 Ibidem, 4585/88/6, k. 2–4, Informacja o postawach kleru katolickiego na obszarze ÂOW w sy-
tuacji zaistnia∏ej po 13 XII 1981 r., 4 I 1982. „W sposób kunktatorski zachowali si´ biskupi:
Socha (z[ast´p]ca ordynariusza diecezji gorzowskiej), który unika∏ rozmów z pe∏nomocni-
kiem, czekajàc na powrót ordynariusza – bp. Pluty, sam biskup Pluta, który wprawdzie ze zro-
zumieniem odniós∏ si´ do sugestii pe∏nomocnika KOK, ale oÊwiadczy∏, ˝e musi si´ podpo-
rzàdkowaç swoim prze∏o˝onym i nie mo˝e zabroniç czytania komunikatu przez podleg∏y kler,
oraz bp Nossol (Opole), który oÊwiadczy∏, ˝e komunikat musi byç odczytany, bo ich te˝ obo-
wiàzuje dyscyplina, ale zaleci podleg∏ym ksi´˝om komentowanie dra˝liwych fragmentów ko-
munikatu zgodnie z intencjà prezentowanà w Êrodkach masowego przekazu. Zdecydowanie
negatywne stanowisko zajà∏ abp Gulbinowicz, wysuwajàc przy tym nie do spe∏nienia siedem
próÊb, m.in. zezwolenie na msze i spowiedê z internowanymi i odwiedziny rodzin, zezwolenie
na przesy∏anie paczek, przepustki dla ksi´˝y po godzinie policyjnej oraz zezwolenie na wyjazd
dzieci na ferie zimowe do Szwajcarii. OÊwiadczy∏, ˝e nie widzi w komunikacie nic, co by go-
dzi∏o w spokój i byt narodowy” (ibidem, k. 2). 
92 „Tylko w jednym przypadku – parafia Serby k. G∏ogowa – proboszcz nie chcia∏ z oficerami
rozmawiaç. Jednak w znacznej cz´Êci przypadków, zas∏aniajàc si´ odgórnymi poleceniami, nie
wyra˝ono zgody na rezygnacj´ z odczytania komunikatu” (ibidem, k. 4).
93 ASO Wroc∏aw, III K 17/84, t. 9, k. 145, Akta sprawy J[ózefa] Piniora, pokwitowanie przy-
j´cia w depozyt 10 mln z∏. 



woÊci KoÊcio∏a. Z pieni´dzy zdeponowanych w kurii odbudowano pod-
ziemne struktury zwiàzku, pomagano rodzinom internowanych i represjo-
nowanych. 

Poparcie KoÊcio∏a dla dzia∏aczy zwiàzkowych mia∏o dla „SolidarnoÊci”
fundamentalne znaczenie. Ju˝ w czasie grudniowych strajków ksi´˝a udzie-
lali pos∏ugi kap∏aƒskiej za∏ogom strajkujàcych zak∏adów pracy, na przy-
k∏ad dwaj ksi´˝a towarzyszyli strajkujàcym w ZG „Rudna” w Polkowicach.
We Wroc∏awiu podczas strajków w wielu zak∏adach (mi´dzy innymi w „Pre-
dom-Polar”) odprawiano msze Êw. Po rozbiciu strajków w mieÊcie grupa
dzia∏aczy Zarzàdu Regionu (Lech Adamczyk, Piotr Bednarz, W∏adys∏aw
Frasyniuk, Barbara Labuda, Józef Pinior, Jerzy Przystawa, Mieczys∏aw
Zlat) ukry∏a si´ we wroc∏awskich klasztorach94. W koÊcio∏ach przed nabo-
˝eƒstwami i po nich kolportowano podziemne wydawnictwa. W Êwiàty-
niach mogli si´ bezpiecznie spotykaç dzia∏acze podziemia, a po z∏amaniu
strajków grudniowych jedynie tam móg∏ zabrzmieç g∏os protestu. 

Ju˝ 17 grudnia w niektórych dolnoÊlàskich koÊcio∏ach odprawiono msze
Êw. w intencji ofiar Grudnia 1970 oraz stanu wojennego95. Aby dodaç
ludziom otuchy i przywróciç im nadziej´ na zwyci´stwo idei wolnoÊci, we
Wroc∏awiu zainicjowano msze Êw. za ojczyzn´. Ten zwyczaj przyjà∏ si´
wkrótce na Dolnym Âlàsku, a nast´pnie w ca∏ym kraju. Pomys∏odawcà od-
prawiania mszy Êw. trzynastego dnia ka˝dego miesiàca by∏ W∏adys∏aw Fra-
syniuk; pierwsza odby∏a si´ 13 stycznia 1982 r. w katedrze, a celebrowali
jà ksi´˝a Marian Biskup, Miros∏aw Drzewiecki i Andrzej Dzie∏ak96. „Przez
ca∏à polskà krain´ przeszli uzbrojeni w pistolety i przepisy prawa wojenne-
go siepacze Heroda – powiedzia∏ w kazaniu ks. Drzewiecki – aby wybieraç,
niby piskl´ta z gniazd – najlepszych synów Narodu z ich rodzinnych miesz-
kaƒ. A ci, którzy zdo∏ali ujÊç ca∏o z tej branki, do dzisiaj ukrywajà si´
i tu∏ajà, Êcigani listami goƒczymi jak bandyci, jak zbrodniarze...”97. T́  p∏o-
miennà homili´ przedrukowywa∏a póêniej prasa podziemna, krà˝y∏a ona
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94 Relacja Lecha Adamczyka, k. 4 (w zbiorach OBEP IPN Wroc∏aw); Relacja Mieczys∏awa
Zlata, k. 8 (w zbiorach OBEP IPN Wroc∏aw).
95 W. Suleja, KoÊció∏ na Dolnym Âlàsku wobec stanu wojennego [w:] KoÊció∏ katolicki na Dol-
nym Âlàsku w powojennym 50-leciu, red. ks. I. Dec, K. Matwijowski, Wroc∏aw 1996, s. 179.
96 Arcybiskupi Komitet Charytatywny..., s. 21.
97 Cyt. za Kazania wojenne, Warszawa 1983, s. 2–5. Tekst kazania, ró˝niàcy si´ w szczegó∏ach,
opublikowano te˝ w: Jan Pawe∏ II, Prymas i Episkopat Polski o stanie wojennym, oprac. P. Raina,
Londyn 1982, s. 137–143.



w odpisach i na kasetach, odtwarza∏o jà Radio Wolna Europa, a we frag-
mentach Radio Watykan. Komenda Wojewódzka MO wszcz´∏a przeciwko
ks. Drzewieckiemu Êledztwo w trybie doraênym za „rozpowszechnianie fa∏-
szywych wiadomoÊci mogàcych os∏abiç gotowoÊç obronnà PRL, dotyczà-
cych sytuacji w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego i dzia∏alnoÊci
WRON”98. Sporzàdzono przeciwko niemu akt oskar˝enia. W 1983 r. Êledz-
two zosta∏o umorzone na mocy amnestii. Przez ca∏y okres stanu wojenne-
go trzynastego dnia ka˝dego miesiàca odprawiano msze Êw. w koÊciele
pw. Êw. Stanis∏awa i Êw. Wac∏awa w Âwidnicy99.

W grudniu 1981 r. przy kurii na Ostrowie Tumskim skupi∏a si´ grupa
osób zamierzajàcych nieÊç pomoc internowanym i ich rodzinom. Dzi´ki
biskupowi pomocniczemu Adamowi Dyczkowskiemu na poczàtku 1982 r.
utworzono Arcybiskupi Komitet Charytatywny. Jego przewodniczàcym ze
strony Êwieckiej zosta∏ prof. Roman Duda, a moderatorem ze strony ko-
Êcielnej duszpasterz akademicki ks. Andrzej Dzie∏ak. W komitecie dzia∏a∏y
nast´pujàce sekcje: pomocy b∏yskawicznej (mia∏a za zadanie szybko docie-
raç z informacjà i pomocà do rodzin represjonowanych), opieki nad inter-
nowanymi i ich rodzinami, opieki nad wi´êniami politycznymi i ich rodzi-
nami, ∏àczników, dy˝urów, pomocy prawnej, procesowa (dokumentowa∏a
procesy polityczne i niektóre posiedzenia kolegiów do spraw wykroczeƒ),
pomocy medycznej, finansowa, magazynowa, transportowa, wakacyjna
(organizowa∏a wypoczynek dla dzieci i cz∏onków rodzin represjonowanych),
pomocy osobom pozbawionym pracy, nauczycielska (zbiera∏a informacje
o represjach w Êrodowiskach nauczycielskich i m∏odzie˝y), rodzin bliênia-
czych (pomaga∏a rodzinom represjonowanych nawiàzaç kontakt z rodzina-
mi opiekuƒczymi). Po nawiàzaniu wspó∏pracy z powstajàcymi spontanicz-
nie przy parafiach komitetami charytatywnymi komitet objà∏ zasi´giem
ca∏y Dolny Âlàsk. Wspó∏dzia∏a∏ równie˝ z Prymasowskim Komitetem
Pomocy, od którego uzyska∏, zw∏aszcza w poczàtkowym okresie dzia∏alno-
Êci, du˝à pomoc organizacyjnà100.

Od samego poczàtku KoÊció∏ zabiega∏ o zapewnienie aresztowanym
i internowanym pos∏ugi kap∏aƒskiej. W koƒcu wyjedna∏ u w∏adz zgod´ na
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98 AIPN, MSW II, 185n/33, k. 4, Informacja dzienna MSW, 21 I 1982; AIPN Wroc∏aw,
053/2127, k. 7, Uzupe∏nienie charakterystyki kontrwywiadowczej województwa wroc∏awskiego za
okres od dnia 1 I–31 I 1982 r., 31 I 1982.
99 W. Modzelewski, op. cit., s. 88–103.
100 Arcybiskupi Komitet Charytatywny..., s. 34–36.



pos∏ug´ duszpasterskà w oÊrodkach internowania. Przyk∏adowo w Grodko-
wie internowanymi opiekowali si´ ksi´˝a marianie, w G∏ogowie redempto-
ryÊci, a w innych oÊrodkach miejscowi ksi´˝a parafialni. Nie tylko nieÊli
pos∏ug´ kap∏aƒskà, lecz tak˝e przekazywali korespondencj´ i informacje
o sytuacji w kraju. Od marca 1982 r. internowanych odwiedzali równie˝
biskupi diecezjalni, aby dodaç im otuchy i poznaç ich warunki bytowe.
Na szczeblu Episkopatu Polski zgod´ na odwiedziny w zak∏adach dla inter-
nowanych uzyska∏ w lutym 1982 r. o. Józef Âliwiƒski. Od 10 do 13 marca
wraz z prof. Romualdem Kuku∏owiczem wizytowa∏ oÊrodki dla internowa-
nych w Grodkowie, Jastrz´biu ko∏o Namys∏owa, Kamiennej Górze i Nysie
(póêniej odwiedzi∏ jeszcze oÊrodek w G∏ogowie). W obszernym sprawozda-
niu z wizyty zwróci∏ uwag´ na ci´˝kie warunki bytowe internowanych, szy-
kany administracji wi´ziennej oraz udr´k´ przes∏uchaƒ101. O popraw´ wa-
runków w obozach dla internowanych walczy∏ równie˝ abp Gulbinowicz.
Po wizycie w obozie dla internowanych w Kamiennej Górze hierarcha
zwróci∏ uwag´, ˝e jest to niestosowne miejsce odosobnienia dla obywateli
polskich, gdy˝ w czasie drugiej wojny Êwiatowej mieÊci∏ si´ tam podobóz
obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Rozmawia∏ na ten temat z wojewo-
dami jeleniogórskim i legnickim. Dzi´ki jego staraniom obóz w Kamiennej
Górze zosta∏ zlikwidowany102.

KoÊcio∏y by∏y oazami wolnoÊci, tu prowadzono dzia∏alnoÊç niezale˝nà.
Najsilniejszym oÊrodkiem opozycji w regionie by∏ niewàtpliwie Wroc∏aw,
gdzie trzynastego dnia ka˝dego miesiàca wokó∏ Êwiàtyƒ dochodzi∏o do
starç ze s∏u˝bami porzàdkowymi. Punktem centralnym by∏a tego dnia ka-
tedra na Ostrowie Tumskim. Oddzia∏y ZOMO blokowa∏y przejÊcia i ata-
kowa∏y wychodzàcych z katedry wiernych, którzy próbowali odÊpiewaç
patriotyczne czy religijne pieÊni. Szczególnie „opiekowano si´” koÊcio∏em
pw. Êw. Klemensa Dworzaka przy al. Pracy, b´dàcym oÊrodkiem duszpa-
sterstwa zdelegalizowanego zwiàzku (drugim takim oÊrodkiem by∏ koÊció∏
pw. Êw. Augustyna przy ul. Sudeckiej)103. Na rzecz „SolidarnoÊci” dzia-
∏a∏o wielu wroc∏awskich ksi´˝y, mi´dzy innymi Franciszek G∏ód, Stani-
s∏aw Orzechowski i Adam Wiktor, oraz o. Ludwik WiÊniewski. Duchowni
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101 P. Raina, Troska o internowanych. Interwencje abp. Dàbrowskiego u gen. Kiszczaka 1982–1989,
Warszawa 1999, s. 17–26.
102 Idem, KoÊció∏ w PRL. KoÊció∏ katolicki a paƒstwo w Êwietle dokumentów 1945–1989, t. 3:
Lata 1975–89, Poznaƒ–Pelplin 1996, s. 288.
103 W. Suleja, op. cit., s. 181.



katoliccy aktywnie pomagali dzia∏aczom „SolidarnoÊci” równie˝ w innych
miejscowoÊciach Dolnego Âlàska i Âlàska Opolskiego, na przyk∏ad w Biela-
wie wikary z parafii Chrystusa Króla, ks. Marian Kopka, a w Nowej Rudzie
ks. Marian Âliwka.

KoÊció∏ anga˝owa∏ si´ w obchody rocznicowe. 1 i 3 maja 1982 r. w wie-
lu Êwiàtyniach odprawiono msze Êw., akcentujàc w nich treÊci patriotyczne.
Zosta∏o to nieprzychylnie odebrane przez w∏adze lokalne. W maju odby∏y
si´ spotkania wojewodów wroc∏awskiego, wa∏brzyskiego i opolskiego z abp.
Gulbinowiczem oraz bp. Nossolem. Przedstawiciele w∏adz nalegali, by hie-
rarchowie koÊcio∏a powstrzymali podleg∏ych im ksi´˝y od g∏oszenia treÊci
„nie sprzyjajàcych uspokojeniu spo∏eczeƒstwa”. „Dyscyplinujàce” rozmo-
wy z ksi´˝mi na niewiele si´ jednak zda∏y. 31 sierpnia 1982 r. w wielu mia-
stach, mimo nacisków ze strony w∏adz, znowu odprawiono msze Êw., po
których dosz∏o do demonstracji. Interweniowa∏o ZOMO, cz´sto jeszcze na
terenie koÊcielnym. Przyk∏adowo w Âwidnicy oddzia∏ ZOMO obrzuci∏
koÊció∏ pw. Êw. Stanis∏awa petardami z gazem ∏zawiàcym. Proboszcz tej
parafii w skardze przes∏anej 2 wrzeÊnia do Komendy Wojewódzkiej MO
w Wa∏brzychu napisa∏ mi´dzy innymi: „by∏a to bardzo przykra i uràgajàca
wszelkim zasadom dydaktycznym lekcja pokazowa dla dzieci i m∏odzie˝y,
które dra˝nione gazem musia∏y p∏akaç jeszcze nast´pnego dnia podczas
swoich mszy Êw. inaugurujàcych rok szkolny”104. W G∏ogowie dyrektor
Wydzia∏u do spraw Wyznaƒ z Legnicy wraz z funkcjonariuszem SB doma-
ga∏ si´ od proboszcza parafii Êw. Klemensa Dworzaka, ks. Zygmunta So∏ka,
odwo∏ania zaplanowanej na 31 sierpnia mszy Êw. w intencji zawarcia „ugody
spo∏ecznej”, a gdy kap∏an mimo to jà odprawi∏, oskar˝ono go w prasie
o wywo∏anie rozruchów w mieÊcie105. 

W po∏owie 1983 r., w trakcie pielgrzymki do ojczyzny, papie˝ Jan Pawe∏ II
odwiedzi∏ Dolny Âlàsk i Âlàsk Opolski. O ile w∏adze zaakceptowa∏y w pla-
nach wizyty papieskiej Gór´ Âwi´tej Anny, o tyle na Wroc∏aw strona rzà-
dowa wyrazi∏a zgod´ z du˝ymi oporami106. Ojciec Âwi´ty przyby∏ do Wro-
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104 P. Raina, Troska o internowanych..., s. 146.
105 Ibidem, s. 147.
106 „Gdy idzie o kwesti´ Ziem Zachodnich, to przywiàzujemy wielkà wag´ do idei zwiàzanych
z Górà Âw. Anny. Ale jeÊliby to mia∏o stanowiç problem dla wizyty, mo˝na widzieç tak˝e Wro-
c∏aw. Wyra˝amy zgod´ z pewnymi obawami na to miejsce. Mo˝na si´ spieraç, który z oÊrodków
by∏ bardziej zrewoltowany: Gdaƒsk–Wroc∏aw” (Stenogram z posiedzenia Komisji Wspólnej 22 II
1983 r. [w:] Tajne dokumenty. Paƒstwo–KoÊció∏ 1980–1989, Londyn–Warszawa 1993, s. 233).



c∏awia 21 czerwca. Wbrew obawom w∏adz wizyta przebiega∏a w spokojnej
i ˝yczliwej atmosferze, choç na trasie przejazdu papie˝a i w poszczególnych
sektorach na Partynicach pojawi∏y si´ flagi i symbole „SolidarnoÊci”107.
Homilia Jana Paw∏a II by∏a poÊwi´cona g∏ównie patronce Âlàska, Êw. Jadwi-
dze, zawiera∏a jednak liczne odniesienia do aktualnej sytuacji. Szerokim
echem odbi∏y si´ s∏owa Ojca Âwi´tego: „B∏ogos∏awieni, którzy ∏aknà i pra-
gnà sprawiedliwoÊci. Jest tutaj we Wroc∏awiu – tutaj: na Dolnym Âlàsku
– jest w ca∏ej Polsce wielu ludzi, ogromnie wielu ludzi, którzy ∏aknà i pra-
gnà sprawiedliwoÊci. To ∏aknienie i pragnienie sprawiedliwoÊci ujawni∏o si´
w sposób szczególny w ciàgu ostatnich lat”108. 

6. Nastroje spo∏eczne

Pierwszà reakcjà na wprowadzenie stanu wojennego by∏ przewa˝nie szok
i niedowierzanie. Nadziej´ podtrzymywa∏y strajki. Ich uczestnicy sàdzili, ˝e
wkrótce sytuacja rozwinie si´ korzystnie dla „SolidarnoÊci”. W pierwszych
dniach stanu wojennego w regionie, zw∏aszcza w du˝ych oÊrodkach straj-
kowych (Wroc∏aw, Zag∏´bie Miedziowe), krà˝y∏y pog∏oski o masowych pro-
testach w ca∏ym kraju i za∏amywaniu si´ struktur w∏adzy. Po pacyfikacji
kolejnych protestujàcych zak∏adów, a szczególnie po informacji o losach
górników z „Wujka”, nastroje si´ zmieni∏y. Narasta∏o przekonanie, ˝e w∏a-
dza nie cofnie si´ przed niczym i dalszy opór jest bezcelowy. Nawet po z∏a-
maniu wszystkich protestów do koƒca grudnia kontynuowano jednak bier-
ny opór, pozorujàc prac´, obni˝ajàc jej wydajnoÊç itp. Powszechnie, tak˝e
wÊród cz∏onków partii, wyra˝ano opinie, ˝e wprowadzenie stanu wojen-
nego by∏o niecelowe oraz ˝e w∏adza w ostatecznoÊci mog∏a aresztowaç
„ekstremistów” zwiàzkowych, zamiast rozbijaç wielki ruch spo∏eczny. Przez
wiele miesi´cy utrzymywa∏o si´ przekonanie, ̋ e „SolidarnoÊç”, mo˝e w zmie-
nionym kszta∏cie, wznowi legalnà dzia∏alnoÊç109.

Brakowa∏o rzetelnej informacji. Rozpowszechniano przeró˝ne plotki:
o przetrzymywaniu aresztowanych na stadionach, rzekomych roz∏amach
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107 W. Suleja, op. cit., s. 186.
108 Pokój tobie, Polsko! Ojczyzno moja! Jan Pawe∏ II znów na polskiej ziemi, oprac. A. Szafraƒ-
ska, Watykan 1983, s. 157.
109 AP Wroc∏aw, KD PZPR Fabryczna, 116/VIII/1, passim, Meldunki z zak∏adów, 13–31 XII
1981; AAN, KC PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, sygn. tymcz. 745, b.p., Teleks z KW PZPR
Opole, 14 I 1982; ibidem, sygn. tymcz. 904, b.p., Teleks z KW PZPR Opole, 8 VII 1982.



w Komitecie Centralnym PZPR, rzekomej ucieczce na Zachód dzieci wy-
sokich funkcjonariuszy partyjnych (na przyk∏ad Mieczys∏awa F. Rakowskie-
go), z∏ym stanie zdrowia Lecha Wa∏´sy itd.110 Sporo komentarzy wywo∏a∏o
styczniowe posiedzenie Sejmu, nazywano go wr´cz kolejnym w dziejach
„Sejmem niemym”. Z oburzeniem przyj´to og∏oszonà pod koniec stycznia
du˝à podwy˝k´ cen. Uwa˝ano bowiem, ˝e proponowane przez w∏adze re-
kompensaty nie zrównowa˝à wzrostu kosztów utrzymania111.

Przez ca∏y okres stanu wojennego demonstracyjnie okazywano niech´ç
wobec „kolaborantów”, przede wszystkim funkcjonariuszy partyjnych, inicja-
torów „neozwiàzków”, cz∏onków OKON. Wyra˝ano jà w ró˝ny sposób – od
agresji s∏ownej, poprzez wysy∏anie anonimów z pogró˝kami lub „dyplomów
uznania” sygnowanych przez Moskw´, malowanie napisów w rodzaju „Âmierç
PZPR-owcom”, kolporta˝ „list zdrajców” a˝ po incydentalne przypadki agre-
sji fizycznej (uszkadzanie samochodów, próby pobicia itd.)112. Nieustannie po-
wraca∏o ˝àdanie, formu∏owane tak˝e przez wielu cz∏onków partii, ostateczne-
go rozliczenia by∏ych prominentów i postawienia ich przed sàdem113.
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110 Ibidem, sygn. tymcz. 790, b.p., Teleks z KW PZPR Opole, 5 III 1982; ibidem, sygn. tymcz.
935, b.p., Teleks z KW PZPR Opole, 5 X 1982; AIPN Wroc∏aw, 053/2126, k. 172, Uzupe∏nie-
nie charakterystyki kontrwywiadowczej województwa wroc∏awskiego za okres od dnia 1 XII–31 XII
1981 r., 1 I 1982.
111 AP Wroc∏aw, KD PZPR Fabryczna, 116/X/7, b.p., Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej
w zak∏adach pracy w dzielnicy Wroc∏aw-Fabryczna na dzieƒ 29 stycznia 1982 r.; AAN, KC PZPR,
Wydzia∏ Organizacyjny, sygn. tymcz. 756, b.p., Teleks z KW PZPR Opole, 28 I 1982; ibidem, sygn.
tymcz. 756, Teleks z KW PZPR Jelenia Góra, 28 I 1982; ibidem, sygn. tymcz. 762, b.p., Teleks
z KW PZPR Opole, 3 II 1982; ibidem, sygn. tymcz. 746, b.p., Teleks z KW PZPR Legnica,
15 I 1982; ibidem, sygn. tymcz. 745, b.p., Teleks z KW PZPR Legnica, 14 I 1982; ibidem, sygn.
tymcz. 751, b.p., Teleks z KW PZPR Legnica, 21 I 1982; ibidem, sygn. tymcz. 757, b.p., Teleks
z KW PZPR Legnica, 29 I 1982; AIPN Wroc∏aw, 053/2127, k. 32, Uzupe∏nienie charakterystyki
kontrwywiadowczej województwa wroc∏awskiego za okres od dnia 1 II–28 II 1982 r., 28 II 1982.
112 AP Wroc∏aw, KD PZPR Fabryczna, 116/X/7, b.p., Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycz-
nej w zak∏adach pracy w dzielnicy Wroc∏aw-Fabryczna, b.d.; ibidem, 116/X/7, Informacja o sytua-
cji spo∏eczno-politycznej w zak∏adach pracy w dzielnicy Wroc∏aw-Fabryczna w dniu 16 II 1982;
ibidem, 116/X/7, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej w zak∏adach pracy w dzielnicy Wro-
c∏aw-Fabryczna, 19 II 1982; AAN, KC PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, sygn. tymcz. 743, b.p.,
Teleks z KW PZPR Opole, 12 I 1982; ibidem, sygn. tymcz. 881, b.p., Teleks z KW PZPR
Opole, 14 VI 1982; ibidem, sygn. tymcz. 853, b.p., Teleks z KW PZPR Jelenia Góra, 1 V 1982;
ibidem, sygn. tymcz. 759, b.p., Teleks z KW PZPR Legnica, 1 II 1982; ibidem, sygn. tymcz. 812,
b.p., Teleks z KW PZPR Legnica, 23 III 1982; ibidem, sygn. tymcz. 934, b.p., Teleks z KW PZPR
Legnica, 6 X 1982.
113 Ibidem, sygn. tymcz. 743, b.p., Teleks z KW PZPR Opole, 12 I 1982; ibidem, sygn. tymcz.
851, b.p., Ankieta z KW PZPR Opole, [maj 1982]; ibidem, sygn. tymcz. 757, b.p., Teleks



Krwawe st∏umienie manifestacji w Lubinie 31 sierpnia 1982 r. wywo∏a∏o
oburzenie w ca∏ym regionie. Na uchwalenie ustawy o zwiàzkach zawodo-
wych w paêdzierniku tr. reagowano spontanicznymi akcjami protestacyjny-
mi. Pracownicy mówili: „my swoje zwiàzki ju˝ mamy”, „mamy swoje zwiàz-
ki i przy nich pozostaniemy”. Silne tendencje do bojkotu „neozwiàzków”
utrzymywa∏y si´ co najmniej do po∏owy 1983 r. Niech´ç do nich wynika∏a
mi´dzy innymi z tego, ˝e tworzy∏y je bezpoÊrednio struktury partyjne114.

W pierwszych tygodniach stanu wojennego w Êrodowisku wiejskim po-
wszechnie obawiano si´ wprowadzenia dostaw obowiàzkowych. Poza tym
sta∏à bolàczkà by∏o fatalne zaopatrzenie w Êrodki i narz´dzia do produkcji
rolnej115.

Trudno jest okreÊliç stopieƒ poparcia dla w∏adzy i opozycji. W prowa-
dzonych podczas stanu wojennego badaniach ankietowych (ze wzgl´du na
okolicznoÊci nie do koƒca wiarygodnych) odsetek osób deklarujàcych po-
parcie dla ustroju socjalistycznego wynosi∏ 30–40 proc., a osób pragnàcych
jego zmiany 20–25 proc.116

Istotnà rol´ w ˝yciu codziennym odgrywa∏a wszechobecna propaganda
w∏adzy. Kolportowano ulotki z apelami o spokój, materia∏y dyskredytujàce
dzia∏aczy „SolidarnoÊci”, ulice oplakatowywano rozmaitymi afiszami, któ-
re stawa∏y si´ obiektami agresji przechodniów. Z czasem wznowiono prze-
rwanà 13 grudnia „wojn´ plakatowà”. Tym razem, jak si´ wydaje, szala zwy-
ci´stwa przechyla∏a si´ na korzyÊç PZPR117.
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z KW PZPR Legnica, 29 I 1982; AIPN Wroc∏aw, 053/2126, k. 172, Uzupe∏nienie charaktery-
styki kontrwywiadowczej województwa wroc∏awskiego za okres od dnia 1 XII–31 XII 1981 r.,
1 I 1982.
114 AAN, KC PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, sygn. tymcz. 939, b.p., Teleks z KW PZPR Opo-
le, 9 X 1982; ibidem, sygn. tymcz. 939, b.p., Teleks z KW PZPR Legnica, 9 X 1982; ibidem,
sygn. tymcz. 941, b.p., Teleks z KW PZPR Opole, 11 X 1982; ibidem, sygn. tymcz. 942, b.p.,
Teleks z KW PZPR Opole, 12 X 1982; ibidem, sygn. tymcz. 943, b.p., Teleks z KW PZPR Opo-
le, 12 X 1982; ibidem, sygn. tymcz. 932, b.p., Teleks z KW PZPR Legnica, 4 X 1982; ibidem,
sygn. tymcz. 938, b.p., Teleks z KW PZPR Legnica, 8 X 1982; ibidem, sygn. tymcz. 940, b.p.,
Teleks z KW PZPR Legnica, [paêdziernik 1982].
115 AIPN Wroc∏aw, 053/2126, k. 172, Uzupe∏nienie charakterystyki kontrwywiadowczej woje-
wództwa wroc∏awskiego za okres od dnia 1 XII–31 XII 1981 r., 1 I 1982.
116 AAN, KC PZPR, Wydzia∏ Nauki i OÊwiaty, sygn. tymcz. 549, b.p., Zmiany w ÊwiadomoÊci
politycznej spo∏eczeƒstwa polskiego w latach 1982–1984 oraz wnioski wynikajàce stàd dla dzia-
∏alnoÊci partii w sferze ideologicznej i propagandowej, [wrzesieƒ 1984].
117 AP Wroc∏aw, KW PZPR, 114, b.p., Sprawozdanie Wydzia∏u Pracy Ideowo-Politycznej z dzia-
∏alnoÊci w okresie od 13 XII do 10 II 1982 r., b.d.



W∏adze stara∏y si´ stwarzaç pozory szybkiej „normalizacji” ˝ycia spo-
∏ecznego. Ju˝ 12 stycznia 1982 r. wznowi∏ dzia∏alnoÊç wroc∏awski Teatr
Lalek, 15 stycznia filharmonia, a 23 stycznia Teatr Polski. W tym samym
czasie powrócono do zaj´ç na wy˝szych uczelniach, na przyk∏ad 18 stycznia
we wroc∏awskiej Akademii Medycznej, a 20 stycznia – w opolskiej Wy˝szej
Szkole In˝ynierskiej i na Politechnice Wroc∏awskiej. Zgod´ na rozpocz´cie
nauki wydawa∏ lokalny WKO118.

W miar´ up∏ywu czasu coraz bardziej dotkliwe dla spo∏eczeƒstwa sta-
wa∏y si´ problemy natury ekonomicznej, chocia˝by z∏e zaopatrzenie. Rygory
stanu wojennego (godzina milicyjna) nie przystawa∏y do realiów ˝ycia
codziennego (koniecznoÊç wczesnego ustawiania si´ w kolejkach). Tylko
w pierwszych dwu tygodniach 1982 r. w województwie wroc∏awskim za z∏a-
manie godziny milicyjnej zatrzymano 1405 osób, z których 974 stan´∏y
przed kolegium (76 skazano na kary aresztu, a 893 na grzywny). Poniewa˝
wi´kszoÊç z nich stanowili „kolejkowicze”, w prasie ukaza∏ si´ apel Komendy
Wojewódzkiej MO, aby oczekiwanie w kolejkach na otwarcie sklepów roz-
poczynaç po godz. 6119.

Kulminacja oporu spo∏ecznego nastàpi∏a 31 sierpnia 1982 r., a zdecydo-
wane jego za∏amanie po uchwaleniu ustawy zwiàzkowej. Potencja∏ oporu
niejako wyczerpa∏ si´, topnia∏a nadzieja na zmian´ sytuacji. Spo∏eczeƒstwo
regionu na d∏ugie lata opanowa∏y apatia, rezygnacja i przygn´bienie. Nawet
zmiany, które dokona∏y si´ w 1989 r., nie wróci∏y entuzjazmu i zaanga˝o-
wania sprzed 13 grudnia 1981 r.
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118 „Gazeta Robotnicza”, nr 9, 13 I 1982; ibidem, nr 12, 18 I 1982; ibidem, nr 17, 25 I 1982;
AUWoj. Wroc∏aw, WKO, 5S/82, k. 247, Pismo do Ministerstwa Kultury i Sztuki, 30 I 1982.
119 „Gazeta Robotnicza”, nr 11, 15–17 I 1982.



GÓRNY ÂLÑSK, PODBESKIDZIE, ZIEMIA CZ¢STOCHOWSKA

1. Operacja wprowadzenia stanu wojennego

W województwach katowickim, bielskim i cz´stochowskim dzia∏ania
MO i SB rozpocz´∏y si´ jeszcze przed pó∏nocà 12 grudnia 1981 r. Zabloko-
wano drogi, zabezpieczono budynki partii i administracji paƒstwowej.
W trakcie operacji „Azalia” wy∏àczono centrale automatyczne, zaj´to
obiekty telekomunikacyjne, radiowe i telewizyjne. Sparali˝owano system
ostrzegania dzia∏aczy „SolidarnoÊci” przewidzianych do internowania oraz
uniemo˝liwiono poszczególnym ogniwom zwiàzkowym kontaktowanie si´
mi´dzy sobà1. Podczas akcji „Jod∏a” internowano wi´kszoÊç czo∏owych
dzia∏aczy Regionu Âlàsko-Dàbrowskiego NSZZ „SolidarnoÊç”. Przewodni-
czàcego Zarzàdu Regionu Âlàsko-Dàbrowskiego NSZZ „SolidarnoÊç”
Leszka Waliszewskiego i delegatów powracajàcych z obrad Komisji Krajo-
wej NSZZ „SolidarnoÊç” w Gdaƒsku uj´to na dworcu PKP w Katowicach,
kiedy wysiadali z pociàgu. Zatrzymywano równie˝ etatowych pracowników
Zarzàdu Regionu, jego delegatur, miejskich komisji koordynacyjnych oraz
aktywnych cz∏onków „SolidarnoÊci”, redaktorów prasy zwiàzkowej, dzia∏aczy
i cz∏onków Niezale˝nego Zrzeszenia Studentów, a tak˝e dzia∏aczy spo∏ecz-
nych. WÊród internowanych byli mi´dzy innymi rektorzy i pracownicy nauko-
wi wy˝szych uczelni oraz artyÊci. Represjami obj´to nawet uczestników nie-
podleg∏oÊciowego podziemia po drugiej wojnie Êwiatowej2. Zajmowano
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1 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 1, k. 138, Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w woj. biel-
skim w okresie 1–31 XII 1981 r., 2 I 1982; ibidem, 17/IX/231, t. 7, k. 281, Ocena stanu bezpie-
czeƒstwa i porzàdku publicznego w woj. cz´stochowskim w okresie 1–31 XII 1981 r., 3 I 1982;
ibidem, 17/IX/231, t. 17, k. 324–325, Analiza dotyczàca stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicz-
nego w woj. katowickim w okresie 1 XII 1981–1 I 1982 r., 1 I 1982.
2 AAKat., ARz., Protoko∏y rozmów z w∏adzami. Korespondencja, memoria∏y, VA X, t. 2,
1971–1985 (dalej: Protoko∏y…), k. 467, List Biskupa Katowickiego Herberta Bednorza do
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regionalne miejskie i zak∏adowe siedziby „SolidarnoÊci”, niejednokrotnie
demolujàc je i rekwirujàc sprz´t drukarski i dokumenty. Przebywajàcy
w siedzibie Zarzàdu Regionu w Katowicach pracownicy i dzia∏acze zwiàzku
próbowali stawiaç opór, u˝ywajàc mi´dzy innymi gaÊnic. Kiedy milicjanci
po wybiciu wyrwy w zablokowanych drzwiach wrzucili do budynku petardy
z gazem, zwiàzkowcy wycofali si´ do pomieszczeƒ na pi´trze i zrezygno-
wali z dalszego oporu. Zatrzymano oko∏o trzydziestu osób i przewieziono
je do aresztu Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach przy ul. Lompy3.

W Cz´stochowie, wed∏ug ocen tamtejszej SB, zarówno zajmowanie sie-
dzib „SolidarnoÊci”, jak i internowania przebiega∏y na ogó∏ sprawnie. Nie
uda∏o si´ jednak od razu zatrzymaç szeÊciu dzia∏aczy Zarzàdu Regionu Cz´-
stochowa NSZZ „SolidarnoÊç”, w tym wiceprzewodniczàcego Zarzàdu Re-
gionu Krzysztofa Bia∏o. Schronili si´ oni w klasztorze jasnogórskim. 14 grud-
nia SB przeprowadzi∏a niemajàcà precedensu w historii Jasnej Góry ob∏aw´
w tamtejszej bazylice, aresztujàc nie tylko owych szeÊciu dzia∏aczy, lecz tak˝e
wiele osób zwiàzanych z cz´stochowskimi Êrodowiskami opozycyjnymi4.

13 grudnia do godzin popo∏udniowych na Górnym Âlàsku i w Zag∏´biu
funkcjonariusze SB i MO zatrzymali 472 osoby. Ju˝ w trakcie operacji
„Jod∏a” podj´to decyzj´ o internowaniu kolejnych osób, nieuj´tych w pier-
wotnym wykazie. 1 stycznia 1982 r. w siedmiu oÊrodkach odosobnienia
przebywa∏o 1041 osób z województwa katowickiego, w tym 10 cz∏onków
KK NSZZ „SolidarnoÊç” i 35 cz∏onków Zarzàdu Regionu Âlàsko-Dàbrow-
skiego NSZZ „SolidarnoÊç”. Do 18 grudnia podczas operacji „Klon” funk-
cjonariusze przeprowadzili 687 rozmów ostrzegawczych z osobami podej-
rzanymi o to, ˝e mogà podjàç wrogà dzia∏alnoÊç. Do koƒca miesiàca
katowicka SB pozyska∏a 136 tajnych wspó∏pracowników5.
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wojewody katowickiego Gen. Dywizji Romana Paszkowskiego z dnia 16 grudnia 1981 r.; XX lat
„SolidarnoÊci” Âlàsko-Dàbrowskiej, red. T. P∏u˝aƒski, Katowice–Warszawa 2000, s. 88; Z. Zwoê-
niak, Pierwsze uderzenie. 13–31 XII 1981, „Zeszyty Historyczne SolidarnoÊci Âlàsko-Dàbrow-
skiej” 1995, z. 1, s. 19; idem, 19 wojennych dni. Stan wojenny na Âlàsku i w Zag∏´biu (13–31 XII
1981), „Âlàsk” 1997, nr 12.
3 Archiwum Stowarzyszenia Represjonowanych w Stanie Wojennym Zarzàdu Regionu Âlàsko-
-Dàbrowskiego NSZZ „SolidarnoÊç” w Katowicach, Pami´tnik Józefa Bociana, b.d.
4 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 7, k. 281, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
w woj. cz´stochowskim w okresie 1–31 XII 1981 r., 3 I 1982; Cz´stochowa: Atak na Jasnà Gór´ [w:]
Od trzynastego do trzynastego. Analizy. Dokumenty. Relacje, oprac. P. Spiski, Londyn 1983, s. 23.
5 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 17, k. 324, 327, Analiza dotyczàca stanu bezpieczeƒstwa i po-
rzàdku publicznego w woj. katowickim za okres 1 XII 1981–1 I 1982 r., 1 I 1982; ibidem, 2572,



Do koƒca grudnia 1981 r. w województwie cz´stochowskim zatrzymano
133 osoby, z których 128 internowano. W trakcie operacji „Klon” przepro-
wadzono 367 rozmów ostrzegawczych, w wyniku których 359 osób podpi-
sa∏o oÊwiadczenia lojalnoÊci, a 87 zosta∏o tajnymi wspó∏pracownikami SB6.

Na Podbeskidziu w pierwszym dniu stanu wojennego internowano
99 osób, a do koƒca grudnia liczba ta wzros∏a do 129, w tym 13 kobiet.
Represje na Podbeskidziu w pierwszych tygodniach stanu wojennego obj´∏y
ponad 150 osób ∏àcznie z aresztowanymi. W wyniku rozmów ostrzegaw-
czych 116 osób podpisa∏o oÊwiadczenia lojalnoÊci, a 58 podj´∏o wspó∏-
prac´ z SB7. 

Internowani z województwa katowickiego kierowani byli przede wszyst-
kim do oÊrodków odosobnienia w Bytomiu-Miechowicach, Jastrz´biu-
-Szerokiej, Sosnowcu-Radosze, Strzelcach Opolskich i Zabrzu-Zaborzu,
a z Podbeskidzia do Jastrz´bia-Szerokiej i zak∏adu karnego w Cieszynie.
W póêniejszym okresie wielu internowanych trafi∏o do zak∏adu karnego
w Nowym ¸upkowie. Cz´stochowian umieszczano w Zabrzu-Zaborzu,
Lubliƒcu i Strzelcach Opolskich. Wymienione oÊrodki przygotowywano do
przyj´cia „pensjonariuszy” jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego
oraz ustalono, ile osób mogà przyjàç. Przyk∏adowo w Strzelcach Opolskich
planowano umieÊciç 400 osób, w Jastrz´biu-Szerokiej 750, a w Zabrzu-
-Zaborzu a˝ 8508.

W województwach katowickim, bielskim i cz´stochowskim, podobnie
jak w innych regionach kraju, odpowiedzià na posuni´cia Wojskowej Rady
Ocalenia Narodowego by∏y strajki w zak∏adach pracy oraz inne formy
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k. 6, Informacja dotyczàca stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w woj. katowickim
z 18 XII 1981 r. 
6 Ibidem, 17/IX/231, t. 7, k. 281, 284, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
w woj. cz´stochowskim w okresie 1–31 XII 1981 r., 3 I 1982.
7 Ibidem, 17/IX/231, t. 1, k. 137–138, Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w woj. bielskim
w okresie 1–31 XII 1981 r., 2 I 1982; ibidem, 17/IX/231, t. 1, k. 322, Analiza sytuacji polityczno-
-operacyjnej w woj. bielskim w okresie 13 XII 1981–31 XII 1982 r., 7 I 1983; A. Grajewski,
Pami´ç i zadanie. XX lat „SolidarnoÊci” na Podbeskidziu, „SolidarnoÊç Podbeskidzia”, 24 VIII
2000. 
8 Plan zatrzymania i internowania osób niebezpiecznych w okresie powa˝nego zagro˝enia bez-
pieczeƒstwa wewn´trznego PRL na terenie województwa katowickiego [w:] J. Dziadul, Rozstrze-
lana kopalnia. 13–16 grudnia 1981 roku. Stan wojenny – tragedia „Wujka”, Warszawa 1991,
s. 183. Zob. te˝ Zarzàdzenie nr 50/81/CZZK ministra sprawiedliwoÊci z 13 grudnia 1981 r.
w sprawie utworzenia oÊrodków odosobnienia [w:] Stan wojenny w dokumentach w∏adz PRL
(1980–1983), wybór, wst´p i oprac. B. Kopka, G. Majchrzak, Warszawa 2001, s. 65–66.



protestu. Najwi´ksze i najd∏u˝sze protesty, i to w skali ca∏ego kraju, odnoto-
wano na Górnym Âlàsku i w Zag∏´biu Dàbrowskim. Na Podbeskidziu i w wo-
jewództwie cz´stochowskim akcje protestacyjne by∏y znacznie mniejsze.

W województwie katowickim akcje strajkowe lub próby ich organizacji
podejmowano w prawie pi´çdziesi´ciu zak∏adach i przedsi´biorstwach9.
Obj´toÊç niniejszego opracowania nie pozwala na odtworzenie, nawet
w zarysie, ich przebiegu. Zosta∏o to zresztà doÊç szczegó∏owo omówione
w literaturze przedmiotu10. 

Strajki na Górnym Âlàsku i w Zag∏´biu Dàbrowskim trwa∏y od 13 do
28 grudnia 1981 r. Najwi´ksze ich nat´˝enie nastàpi∏o 14 i 15 grudnia. Naj-
liczniej protestowa∏y za∏ogi kopalƒ w´gla kamiennego: na 66 kopalƒ istnie-
jàcych wówczas w kraju akcje strajkowe podj´to w 25, dzia∏ajàcych na
Górnym Âlàsku i w Zag∏´biu, a mianowicie: „Brzeszcze” w Brzeszczu
(14–16 grudnia), „Boles∏aw Âmia∏y” w ¸aziskach Górnych (14–15 grud-
nia), „Piast” w Bieruniu Nowym (14–28 grudnia), „Ziemowit” w L´dzinach
(15–23 grudnia), „Julian” (13–17 grudnia) i „Andaluzja” (14–17 grudnia)
w Piekarach Âlàskich, „Komuna Paryska” w Jaworznie (14 grudnia), „Wie-
czorek” (14 grudnia), „Wujek” (13–16 grudnia) i „Staszic” (14–15 grudnia)
w Katowicach, „Mys∏owice” (14 grudnia) i „Lenin” (13–14 grudnia) w Mys∏o-
wicach, „Halemba” (14 grudnia) i „Âlàsk” (14 grudnia) w Rudzie Âlàskiej,
„Rozbark” (14 grudnia) i „Powstaƒców Âlàskich” (14 grudnia) w Bytomiu,
„Anna” (14–20 grudnia) w Pszowie, „Jankowice” w Jankowicach ko∏o
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9 Z. Zwoêniak, 19 wojennych dni..., s. 15.
10 Zob. idem, Pierwsze uderzenie..., s. 18–55; idem, 19 wojennych dni..., s. 12–15; XX lat „Soli-
darnoÊci” Âlàsko-Dàbrowskiej..., s. 89–128; Uparci z „Piasta”. Relacje i g∏osy strajkujàcych
górników na kopalni „Piast” w Starym Bieruniu w dniach 14–28 grudnia 1981 roku (po wprowa-
dzeniu w Polsce stanu wojennego), zebra∏ i oprac. J. Cieszewski, Bieruƒ 2001, passim; M. Bed-
narz, Huta „Katowice”. Stan obl´˝enia, Dàbrowa Górnicza 1991, passim; U˝yto broni: relacja
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nia 1981 r.), Warszawa 1986, passim; J. Dziadul, op. cit., passim; Krzy˝ Górników: Kopalnia
„Wujek” w Katowicach, grudzieƒ 1981–grudzieƒ 1996, koncepcja i oprac. A. Burzyƒski, Kato-
wice 1996, passim; Pomnik Krzy˝ Górników Kopalni „Wujek” upami´tniajàcy górniczy protest
i górników poleg∏ych w grudniu 1981 roku, Katowice 2001, s. 11–15; M. SzczeÊniak, Idê i zabij.
Pacyfikacja strajku w kopalni Wujek – zbrodnia nieukarana, Warszawa 1999, passim; K. Zuzanna,
Czterech z „Andaluzji”, Warszawa 1985, passim; P. Lisiewicz, CzternaÊcie dni i nocy „Piasta”,
„Tak i Nie”, 5–7 I 1990; W. Bertman, H. Gaudyn, Kopalnia „Wujek”, 16 grudnia 1981. Biblio-
grafia, Katowice 2001, passim; Zapis rozmów prowadzonych przez dowódców jednostek wojsko-
wych szturmujàcych kopalni´ „Wujek” 16 grudnia 1981 r. (fragment) [w:] Stan wojenny w doku-
mentach..., s. 80–87. 



Rybnika (14 grudnia), „1 Maja” w Wodzis∏awiu Âlàskim (14–15 grudnia),
„Jastrz´bie” (13/14–15 grudnia), „Moszczenica” (13–15 grudnia), „Mani-
fest Lipcowy” (13–15 grudnia) i „Borynia” (14–18 grudnia) w Jastrz´biu,
„XXX-lecia PRL” w Paw∏owicach (13–15 grudnia) i „ZMP” w ˚orach
(13–15 grudnia). Wi´kszoÊç akcji strajkowych w kopalniach odby∏a si´ na
powierzchni, tylko w kilku górnicy protestowali pod ziemià, na przyk∏ad
„Anna”, „Boles∏aw Âmia∏y”, „Brzeszcze”, „Jankowice”, „Piast”, „1 Maja”
i „Ziemowit”11. Strajk za∏ogi tej ostatniej kopalni okaza∏ si´ najd∏u˝szà akcjà
protestacyjnà w kraju, a zwa˝ywszy na warunki, w jakich zosta∏a przepro-
wadzona, niemajàcà precedensu w skali Êwiatowej. 

Prócz kopalƒ akcje protestacyjne podj´to mi´dzy innymi w hutach „Bail-
don” w Katowicach (14 grudnia) i „Katowice” (13–23 grudnia) w Dàbrowie
Górniczej, Przedsi´biorstwie Transportu Sprz´tu Budowlanego „Transbud”
w Dàbrowie Górniczej (13–17 grudnia), Centralnym OÊrodku Informatyki
Górnictwa w Katowicach (14–15 grudnia), Kombinacie Budownictwa
Ogólnego w Sosnowcu (13–14 grudnia), Bazie Transportowej Kombinatu
Budownictwa Ogólnego w Sosnowcu przy Elektrowni „¸agisza” w B´dzinie
(13–14 grudnia), Zak∏adach Naprawczych Przemys∏u W´glowego w Bytomiu
(14–15 grudnia), Zak∏adach Mechanizacji Budownictwa ZREMB w Tychach
(14–15 grudnia), Fabryce Samochodów Ma∏olitra˝owych „Polmo” w Tychach
(15 grudnia), Fabryce Kot∏ów „Rafako” w Raciborzu (14–15 grudnia), Zak∏a-
dach „Elwro” w Pszczynie (14–15 grudnia), Fabryce Zmechanizowanych
Obudów Âciennych „Fazos” w Tarnowskich Górach (14–17 grudnia), Zak∏a-
dzie nr 4 Hutniczego Przedsi´biorstwa Remontowego w Zàbkowicach
(14 grudnia), Zak∏adach Remontowo-Monta˝owych Przemys∏u Metali Nie-
˝elaznych „Montomet” w Piekarach Âlàskich (14–16 grudnia)12.
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11 AIPN, MSW II, 185n/30, b.p. Informacja dzienna MSW, 14–19 XII 1981; ibidem, 185n/31, b.p.
Informacja dzienna MSW, 20–29 XII 1981; ibidem, 2572, k. 2–37, Informacje dotyczàce stanu bez-
pieczeƒstwa i porzàdku publicznego w województwie katowickim w okresie 17–24 XII 1981 r.; AP
Katowice, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/166, Informacja o sytuacji spo∏eczno-poli-
tycznej w województwie katowickim z 16 grudnia 1981 r.; Raport zespo∏u mi´dzyresortowego o uwa-
runkowaniach, przebiegu i skutkach akcji strajkowych w kopalniach w´gla kamiennego po wpro-
wadzeniu stanu wojennego, Katowice – styczeƒ 1982, k. 3, 16 (w zbiorach Teresy Brodzkiej); Stan
wojenny w Polsce. Kalendaria wydarzeƒ 13 XII 1981–31 XII 1982, red. W. Chudzik. R. Cywiƒski,
I. Kielmel, I. Marczak, Warszawa 1999, s. 78–82; XX lat „SolidarnoÊci” Âlàsko-Dàbrowskiej...,
s. 90 i passim; Z. Zwoêniak, 19 wojennych dni..., s. 12–15.
12 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 17, k. 336, Za∏àcznik do analizy dot. stanu bezpieczeƒstwa i po-
rzàdku publicznego w województwie katowickim w okresie 1 XII 1981–1 I 1982 r., 1 I 1982; Stan 



Najcz´Êciej protesty koƒczy∏y si´ dopiero po zastosowaniu si∏y. Cz´sto
powtarza∏ si´ taki scenariusz, ˝e wojsko „obstawia∏o” dany zak∏ad, bloku-
jàc drogi dojazdowe, i manewrujàc sprz´tem pancernym, demonstrowa∏o
si∏´, po czym rozpoczyna∏a si´ w∏aÊciwa pacyfikacja przeprowadzana przez
oddzia∏y ZOMO. Czo∏gi lub bojowe wozy piechoty u∏atwia∏y milicjantom
forsowanie zabarykadowanych bram. Przeciwko strajkujàcym u˝ywano
armatek wodnych, petard i gazów ∏zawiàcych. Te ostatnie zrzucano mi´dzy
innymi ze Êmig∏owców. Nieod∏àcznym elementem wi´kszoÊci akcji „odblo-
kowywania” zak∏adów by∏o brutalne pa∏owanie. Zdarza∏o si´, na przyk∏ad
w kopalni „Jastrz´bie”, ˝e strajkujàcych przep´dzano przez tak zwane
Êcie˝ki zdrowia. W kopalniach „Manifest Lipcowy” i „Wujek” pluton spe-
cjalny ZOMO – jednostka przeznaczona do zadaƒ antyterrorystycznych
– u˝y∏ przeciwko strajkujàcym broni palnej, w wyniku czego Êmierç ponios∏o
dziewi´ç osób: Józef Czekalski, Krzysztof Giza, Joachim Gnida, Ryszard
Gzik, Bogus∏aw Kopczak, Andrzej Pe∏ka, Jan Stawisiƒski, Zbigniew Wilk
i Zenon Zajàc, a 25 zosta∏o rannych.

Nie we wszystkich zak∏adach uda∏o si´ zorganizowaç strajki. Podj´tà
13 grudnia prób´ strajku w hucie „1 Maja” w Gliwicach udaremni∏o ZOMO
i aktyw partyjny zak∏adu. Równie˝ w chrzanowskim PKS aktywiÊci pod kie-
runkiem I sekretarza POP nie dopuÊcili do protestu. Nie powiod∏a si´
zainspirowana przez przewodniczàcego zak∏adowej „SolidarnoÊci” próba
strajku w kopalni „Janina” w Libià˝u. Fiaskiem zakoƒczy∏y si´ te˝ próby
protestów w Fabryce Maszyn Górniczych w Sosnowcu, kopalni „Marcel”
w Wodzis∏awiu Âlàskim oraz oddziale PKS w Chorzowie13. 15 grudnia w ko-
palni „Czerwone Zag∏´bie” w Sosnowcu nieudanà prób´ zorganizowania
strajku podjà∏ indywidualnie Grzegorz Maderski14. 

Spo∏eczeƒstwo województwa katowickiego wyra˝a∏o swój sprzeciw wo-
bec WRON i podejmowanych przez nià dzia∏aƒ równie˝ nie tylko przez
strajki w kopalniach, hutach i innych zak∏adach pracy. 18 grudnia w Przed-
si´biorstwie Us∏ug Socjalnych „Budostal”-11 w Dàbrowie Górniczej zorga-
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wojenny w Polsce..., s. 78–82; XX lat „SolidarnoÊci” Âlàsko-Dàbrowskiej..., s. 90 i passim;
Z. Zwoêniak, 19 wojennych dni..., s. 12–15.
13 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/166, Informacja o aktualnej sytuacji
spo∏eczno-politycznej w województwie katowickim z 17 grudnia 1981 r.; K. Gosiewski, W hucie
„1 Maja”. Zagadkowy epizod, „Zeszyty Historyczne SolidarnoÊci Âlàsko-Dàbrowskiej” 1995,
z. 1, s. 132–135.
14 XX lat „SolidarnoÊci” Âlàsko-Dàbrowskiej..., s. 124.



nizowano zbiórk´ ˝ywnoÊci dla strajkujàcych w Hucie „Katowice”. Zbiórk´
pieni´dzy i kartek ˝ywnoÊciowych prowadzono przed kopalniami „Piast”
i „Ziemowit”. W Spó∏dzielni Inwalidów „Czerwone Zag∏´bie” w Czeladzi
zbierano podpisy pod petycjà o uwolnienie przewodniczàcego tamtejszej
Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç”15. Podobne dzia∏ania podj´to
w kopalni „Jowisz” w Wojkowicach16. W B´dzinie prywatni taksówkarze
umieszczali na samochodach czarne choràgiewki17. M∏odzi ludzie, je˝d˝àc
tam i z powrotem autobusami linii Katowice–Piekary Âlàskie, skandowali
has∏a: „Ju˝ czas r˝nàç czerwonych, b´dà oni piç w∏asnà krew” i „Czerwoni
ju˝ jedzà legitymacje i b´dà je jeÊç”18. 

W grudniu 1981 r. bielska SB odnotowa∏a „przypadki zak∏óceƒ i prze-
rwy w produkcji” w czternastu zak∏adach przemys∏owych województwa19.
Pierwsze próby zorganizowania akcji strajkowych w zak∏adach pracy Pod-
beskidzia podj´to ju˝ 14 grudnia. Rano dzia∏a∏y wprawdzie wszystkie za-
k∏ady i przedsi´biorstwa, ale ju˝ po kilku godzinach sytuacja zacz´∏a si´
zmieniaç. W samym Bielsku kierowcy Wojewódzkiego Przedsi´biorstwa
Komunikacyjnego zapowiedzieli, ˝e nast´pnego dnia na znak protestu
przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego opóênià wyjazd na trasy. Strajk
rozpocz´li natomiast robotnicy Fabryki Samochodów Ma∏olitra˝owych;
do po∏udnia protestowa∏a ju˝ narz´dziownia, g∏ówny monta˝ i warsztat
remontowy. W godzinach póêniejszych okaza∏o si´, ˝e pracy nie podj´∏o
30 proc. pracowników pierwszej i drugiej zmiany, czyli oko∏o 2,5 tys. ludzi.
Do akcji strajkowej przystàpi∏a tak˝e znaczna cz´Êç pracowników pierwszej
zmiany Fabryki Maszyn W∏ókienniczych „Befama”, jednak˝e w godzinach
popo∏udniowych protest wygas∏. Napi´ta sytuacja panowa∏a w Fabryce
Aparatów Elektrycznych „Apena”, gdzie poszczególne wydzia∏y przery-
wa∏y prac´ – ∏àcznie 400 osób na 1700 zatrudnionych. Za∏oga by∏a obu-
rzona zatrzymaniem szeÊciu cz∏onków tamtejszej „SolidarnoÊci” oraz
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15 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/166, b.p., Informacja o sytuacji spo-
∏eczno-politycznej w województwie katowickim z 18 grudnia 1981 r.
16 Ibidem, II/166, b.p., Informacja o aktualnej sytuacji, nastrojach i komentarzach spo∏ecznych
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17 Ibidem, II/166, b.p., Informacja o aktualnej sytuacji spo∏eczno-politycznej w województwie
katowickim z 17 grudnia 1981 r.
18 Ibidem, II/166, b.p., Informacja o aktualnej sytuacji spo∏eczno-politycznej w województwie
katowickim z 16 grudnia 1981 r.
19 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 1, k. 323, Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w woj. biel-
skim w okresie 13 XII 1981–31 XII 1982 r. z 7 I 1983 r.



rozporzàdzeniami wykonawczymi dotyczàcymi stanu wojennego. Podobnie
w Wytwórni Silników Wysokopr´˝nych w Andrychowie pracownicy drugiej
zmiany kilkakrotnie przerywali i wznawiali prac´. Prób´ strajku podj´to
tak˝e w Andrychowskiej Fabryce Maszyn, gdzie do koƒca samotnie straj-
kowa∏ Wies∏aw Pyzio.

Do protestu zamierza∏a przystàpiç cz´Êç za∏ogi Zak∏adu nr 4 FSM
w Cieszynie, po rozmowach z dyrektorem i prokuratorem rejonowym zre-
zygnowano jednak z protestu. Nastroje strajkowe panowa∏y w Zak∏adach
Chemicznych w OÊwi´cimiu. Rozmowy z za∏ogà prowadzi∏a tam dyrekcja,
I sekretarz Komitetu Zak∏adowego PZPR i komendant MO. W po∏udnie
w ˚ywcu strajk generalny og∏osi∏a za∏oga Fabryki Wtryskarek „Ponar-
-˚ywiec”. Kiedy po kilku godzinach pierwsza zmiana przerwa∏a protest
i wychodzi∏a z zak∏adu, milicja zatrzymywa∏a udajàcych si´ do domu uczest-
ników strajku. Protest kontynuowa∏a wi´kszoÊç pracowników drugiej zmia-
ny z wyjàtkiem Wydzia∏u B. Rozmowy ze strajkujàcymi prowadzili dyrekcja
i komisarz wojskowy zak∏adu, który obieca∏ im, ˝e jeÊli protest zostanie
przerwany, jego uczestnicy nie b´dà ju˝ zatrzymywani. Akcj´ strajkowà kon-
tynuowano jednak nast´pnego dnia. Strajk og∏oszono równie˝ w ˝ywieckiej
Fabryce Ârub. Nie powiod∏y si´ natomiast próby zorganizowania protestu
w tamtejszej Fabryce Sprz´tu Szpitalnego „Famed”. Eugeniusz Wierci-
groch, pracownik Fabryki Pi∏ i Narz´dzi w Wapiennicy, bezskutecznie pró-
bowa∏ przekonaç do akcji protestacyjnej za∏og´ swojego zak∏adu20.

15 grudnia akcj´ strajkowà próbowa∏a podtrzymaç cz´Êç za∏óg bielskich
zak∏adów: FSM, „Apeny” i „Befamy”. Strajkowali równie˝ pracownicy
Zak∏adów Maszyn Elektrycznych „Indukta” i Bielskiej Fabryki Armatur
„Befa”. W tej ostatniej za∏oga domaga∏a si´ uwolnienia przewodniczàcego
Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” Wies∏awa Wróbla. We wszyst-
kich wymienionych zak∏adach strajki zosta∏y jednak spacyfikowane przez
aktyw partyjny i kierownictwo zak∏adów. W „Befie” odpowiedzialnoÊç za
zorganizowanie strajku wzià∏ na siebie Julian Pichur, jeden z pierwszych
dzia∏aczy z Podbeskidzia skazanych w stanie wojennym. W andrychowskiej
WSW aktywiÊci i kierownictwo z∏amali opór protestujàcej od rana ca∏ej,
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20 AP Katowice, KW PZPR Bielsko-Bia∏a, 189, b.p., Meldunek o sytuacji spo∏eczno-politycznej
w woj. bielskim w dniu 14 grudnia 1981 r. na godz. 12; ibidem, 189, b.p., Meldunek o sytuacji
spo∏eczno-politycznej w woj. bielskim w dniu 14 grudnia 1981 r. na godz. 18; Stan wojenny w Pol-
sce..., s. 28; A. Grajewski, op. cit.



liczàcej oko∏o trzystu osób za∏ogi pierwszej zmiany odlewni. W∏adzom uda∏o
si´ równie˝ zlikwidowaç strajki w Fabryce Ârub oraz Fabryce Wtryskarek
w ˚ywcu. Z kolei w OÊwi´cimskiej Fabryce Maszyn Górniczych „Omag” na
znak protestu do pracy nie przystàpi∏o kilku by∏ych pracowników etatowych
zak∏adowej „SolidarnoÊci”. Protestujàcy próbowali zajàç pomieszczenie
komisji zak∏adowej, lecz bez powodzenia. Napi´ta sytuacja by∏a w cieszyƒ-
skich zak∏adach „Elektrometal”, gdzie ktoÊ z pracowników rozpowszechni∏
fa∏szywà pog∏osk´ o Êmierci przewodniczàcego zak∏adowej „SolidarnoÊci”.
Cz´Êç za∏ogi postanowi∏a podjàç strajk, nie doszed∏ on jednak do skutku,
poniewa˝ do zak∏adu przyby∏a Wojskowa Grupa Operacyjna21. 

W nast´pnych dniach w wielu zak∏adach pracy województwa bielskiego
podejmowano kolejne próby strajków i protestów. 16 grudnia o godz. 15
strajk próbowa∏a zorganizowaç za∏oga drugiej zmiany Narz´dziowni FSM
w Bielsku. W fabryce OMAG w OÊwi´cimiu po zakoƒczeniu pracy na
pierwszej zmianie w zak∏adzie pozosta∏o 28 osób. Nast´pnego dnia dzia∏a-
cze tamtejszej „SolidarnoÊci” podj´li nieudanà prób´ zorganizowania
strajku z udzia∏em 500–600 osób. 17 grudnia w Bielsku akcje protestacyjne
próbowano podjàç w FSM, Zak∏adach Przemys∏u We∏nianego im. S. Bula-
rza „Krepol” i Zak∏adach Przemys∏u We∏nianego im. J. Kluski „Merilana”.
Atmosfera strajkowa utrzymywa∏a si´ nadal w Fabryce Ârub, „Famedzie”
i „Ponarze” w ˚ywcu. Dzieƒ póêniej cz´Êç pracowników tych zak∏adów na
znak protestu demonstracyjnie opuszcza∏a stanowiska pracy. W∏adze by∏y
zaniepokojone sytuacjà w Centrali Produktów Naftowych w Wapiennicy,
gdzie pracownicy przygotowywali butelki z benzynà. 17 grudnia w godzi-
nach rannych w Fabryce Papieru „Solali” w ˚ywcu na drzwiach pomiesz-
czeƒ Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” wywieszono plakat przed-
stawiajàcy pomnik Ofiar Grudnia 1970 w Gdaƒsku. Przed plakatem
ustawiono kwiaty i zapalono Êwiece. W godzinach po∏udniowych przed
drzwiami siedziby komisji zak∏adowej zebra∏o si´ kilkadziesiàt osób, któ-
re zacz´∏y odmawiaç modlitw´. Rozesz∏y si´ jednak, kiedy na teren zak∏a-
du wesz∏o wojsko. Rocznic´ wydarzeƒ grudniowych uczci∏a cz´Êç za∏ogi
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21 AP Katowice, KW PZPR Bielsko-Bia∏a, 189, b.p., Meldunek o sytuacji spo∏eczno-politycznej
w woj. bielskim w dniu 15 grudnia 1981 r. na godz. 8; ibidem, 189, b.p., Meldunek o sytuacji spo-
∏eczno-politycznej w woj. bielskim w dniu 15 grudnia 1981 r. na godz. 12; ibidem, 189, b.p., Mel-
dunek o sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. bielskim w dniu 15 XII 1981 r. na godz. 18; ibidem,
189, b.p., Ocena sytuacji spo∏eczno-politycznej w województwie bielskim w okresie stanu wojen-
nego do dnia 22 grudnia 1981 r., 22 XII 1981; Stan wojenny w Polsce..., s. 28.



andrychowskiej WSW, gdzie o godz. 10 na kilka minut przerwano prac´.
Planowano równie˝ na minut´ przerwaç produkcj´ w dniu nast´pnym na
znak protestu przeciw pacyfikacji Êlàskich kopalƒ. Próby zorganizowania
masówki podj´to w Zak∏adach Chemicznych w OÊwi´cimiu. Nie powiod∏y
si´ jednak, na co du˝y wp∏yw mia∏o demonstrowanie si∏y przez wojsko
wokó∏ terenu zak∏adów22. 

W województwie cz´stochowskim, podobnie jak na Podbeskidziu,
pierwsze strajki rozpocz´∏y si´ 14 grudnia. W Cz´stochowie akcj´ strajko-
wà podj´li pracownicy czterech wydzia∏ów Huty im. B. Bieruta (820 osób),
Fabryki Pras Automatycznych „Wykromet” (oko∏o 400 osób), Zak∏adów
Tworzyw Sztucznych „Nitron-Erg” w Krupskim M∏ynie Oddzia∏ Cz´sto-
chowa (cz´Êç za∏ogi), Zak∏adów Artyku∏ów Technicznych i Galanteryjnych
„Polgal” (300 osób), Spó∏dzielni Pracy „Anka” (300 osób) i „Dzianilana”
(140 osób) oraz Spó∏dzielni Pracy Inwalidów „Cz´stochowianka” (300 osób).
Protestowa∏a tak˝e cz´Êç za∏ogi cz´stochowskiego PKS. Strajki zorganizo-
wano na dwóch wydzia∏ach Kombinatu Budowy Maszyn „Cz´stochowa”
(150 osób) w Sabinowie oraz w Zak∏adzie Remontowo-Sprz´towym Ener-
getyki „Energoprem” (1000 osób) i PKS w Lubliƒcu. Wszystkie protesty
zakoƒczy∏y si´ tego samego dnia, z wyjàtkiem „Energopremu”, gdzie na-
st´pnego dnia strajk kontynuowa∏o 600 pracowników. 15 grudnia przerwa-
∏o prac´ oko∏o 100 pracowników Zak∏adu nr 6 FSM „Polmo” w Cz´stocho-
wie-Anio∏owie. Tego samego dnia w Cz´stochowie proboszcz parafii
Êw. Stanis∏awa Kostki, Stanis∏aw G´bka, wraz z grupà wiernych przemasze-
rowa∏ g∏ównà ulicà miasta, za co zosta∏ zatrzymany przez MO, a nast´pnie
internowany23.
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22 AP Katowice, KW PZPR Bielsko-Bia∏a, 189, b.p., Meldunek o sytuacji spo∏eczno-politycznej
w woj. bielskim w dniu 16 grudnia 1981 r. na godz. 8; ibidem, 189, b.p., Meldunek o sytuacji spo-
∏eczno-politycznej w woj. bielskim w dniu 16 grudnia 1981 r. na godz. 15; ibidem, 189, b.p., Mel-
dunek o sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. bielskim w dniu 16 grudnia 1981 r. na godz. 18;
ibidem, 189, b.p., Meldunek o sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. bielskim w dniu 17 grudnia
1981 r. na godz. 8; ibidem, 189, b.p., Meldunek o sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. bielskim
w dniu 17 grudnia 1981 r. na godz. 18; ibidem, 189, b.p., Meldunek o sytuacji spo∏eczno-politycz-
nej w woj. bielskim w dniu 18 grudnia 1981 r. na godz. 8.
23 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 7, k. 277, 282–283, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku pu-
blicznego w woj. cz´stochowskim w okresie 1–31 grudnia 1981 r., 3 I 1982; AP Cz´stochowa,
KW PZPR w Cz´stochowie, 161, b.p., Kronika wydarzeƒ oraz dzia∏aƒ polityczno-organizator-
skich po 13 grudnia 1981 r. w woj. cz´stochowskim, 5 I 1982; ibidem, 1/VII/16, t. 20, k. 53–54,
Informacja KW PZPR w Cz´stochowie o sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. cz´stochowskim
z 14 grudnia 1981 r.; ibidem, 1/VII/16, t. 20, k. 55, Informacja KW PZPR w Cz´stochowie



2. Aparat w∏adzy

Na krótko przed wprowadzeniem stanu wojennego, liczàc si´ z mo˝li-
wym oporem spo∏eczeƒstwa, w PZPR zacz´to tworzyç oddzia∏y samoobro-
ny. Pod koniec grudnia 1981 r. w dzia∏alnoÊç tego typu jednostek funkcjo-
nujàcych przy wi´kszoÊci instancji terenowych PZPR w województwie
katowickim zaanga˝owanych by∏o blisko 10 tys. osób24. W tym samym cza-
sie w sàsiednim województwie cz´stochowskim dzia∏a∏o pi´ç grup samo-
obrony, które liczy∏y 355 cz∏onków25. Cz∏onkowie samoobrony zajmowali
si´ ochronà budynków partyjnych, organizowali patrole i wype∏niali inne
funkcje. Od 17 grudnia 1981 r. w sk∏ad poszczególnych kompanii dzia∏ajà-
cych na Górnym Âlàsku i w Zag∏´biu Dàbrowskim wesz∏y samodzielne dru-
˝yny do pracy polityczno-propagandowej26. Status prawny oddzia∏ów samo-
obrony uregulowany zosta∏ dopiero 3 lutego 1982 r., kiedy to w∏àczono je
w struktury ORMO jako specjalne „oddzia∏y polityczno-obronne”. Kie-
rownictwo polityczne i bezpoÊredni nadzór nad poszczególnymi jednostka-
mi sprawowa∏y komitety PZPR. 

W∏adze wysoko ocenia∏y dzia∏alnoÊç oddzia∏ów samoobrony/OPO,
podkreÊla∏y, ˝e przyczyni∏y si´ one do konsolidacji aktywu partyjnego,
„tworzàc dodatkowo mo˝liwoÊci polityczno-propagandowego oddzia∏ywa-
nia na spo∏eczeƒstwo”27. Tak by∏o jednak˝e przede wszystkim w pierwszych
miesiàcach stanu wojennego. Przyk∏adowo w województwie cz´stochow-
skim cz∏onkowie oddzia∏ów przeprowadzali kontrol´ dzia∏alnoÊci placó-
wek handlowych i funkcjonowania komunikacji28. W okresie póêniejszym
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o sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. cz´stochowskim z 15 grudnia 1981 r.; Stan wojenny w Pol-
sce..., s. 42; K. Miroszewski, Z. Woêniczka, „SolidarnoÊç” w Cz´stochowie jako g∏ówna si∏a opo-
zycyjna w latach osiemdziesiàtych [w:] Cz´stochowy drogi ku Niepodleg∏oÊci, red. R. Szwed,
W. Palus, Cz´stochowa 1998, s. 259.
24 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/165, b.p., Informacja z dnia 21 grud-
nia 1981 r. o kierunkach pracy partyjnej podejmowanych w województwie katowickim. 
25 AP Cz´stochowa, KW PZPR w Cz´stochowie, 1/VII/16, t. 20, k. 83, Ocena aktualnego sta-
nu pracy partyjnej po 13 grudnia 1981 r., 19 XII 1981.
26 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., I/366, b.p., Rozkaz nr 1 Dowódcy
Batalionu Samoobrony w Katowicach Sekretarza KW PZPR Andrzeja Jurczaka z dnia 17 grud-
nia 1981 r.
27 Ibidem, I/366, b.p., Zarzàdzenie nr 4 Dowódcy 1 Batalionu Oddzia∏ów Polityczno-Obronnych
w Katowicach p∏k. Piotra G´bki z dnia 12 lutego 1982 r. w sprawie przekwalifikowania jednostek
samoobrony aktywu partyjnego w województwie katowickim.
28 AP Cz´stochowa, KW PZPR w Cz´stochowie, 1/VII/16, t. 21, k. 46, Informacja KW PZPR
w Cz´stochowie o sytuacji spo∏eczno-politycznej z 15 stycznia 1982 r.



znaczenie jednostek OPO stopniowo mala∏o, g∏ównie z uwagi na brak kon-
kretnych zadaƒ.

Wprowadzenie stanu wojennego pociàgn´∏o za sobà zmiany w dotych-
czasowym aparacie w∏adzy trzech omawianych regionów. Odpowiedzial-
noÊç za prawid∏owe wprowadzanie w ˝ycie postanowieƒ WRON spocz´∏a
g∏ównie na armii. Do zak∏adów pracy obj´tych militaryzacjà skierowano
pe∏nomocników-komisarzy Komitetu Obrony Kraju, a w miastach i gmi-
nach dzia∏a∏y wojskowe grupy operacyjne. Komisarze pe∏nili faktyczny
nadzór nad administracjà i gospodarkà województw, mieli równie˝ istotny
wp∏yw na rozwiàzywanie spraw spo∏eczno-socjalnych w regionach. 

Na Górnym Âlàsku i w Zag∏´biu Dàbrowskim potrójnà funkcj´: komi-
sarza wojskowego województwa, szefa Wojewódzkiego Komitetu Obrony
i wojewody, pe∏ni∏ genera∏ dywizji, pilot Roman Paszkowski. Na stanowisku
wojewody zastàpi∏ on Henryka Lichosia, który 15 grudnia 1981 r. zosta∏ od-
wo∏any za, jak to okreÊla∏a prasa, „niew∏aÊciwe wykonywanie obowiàzków
s∏u˝bowych”29. Jednà z pierwszych decyzji nowego wojewody by∏o zawie-
szenie i odwo∏anie dyrektorów przedsi´biorstw (Fabryki Zmechanizowa-
nych Obudów Âciennych „Fazos” i Huty Cynku w Tarnowskich Górach
oraz elektrowni „Rybnik”) oraz naczelników wydzia∏ów w urz´dzie woje-
wódzkim. Zawieszono mi´dzy innymi w czynnoÊciach s∏u˝bowych prezy-
denta Âwi´toch∏owic i odwo∏ano prezydenta Zabrza. Równie˝ wiele zmian
kadrowych dokonanych przez wojewodów bielskiego i cz´stochowskiego
w administracji i przedsi´biorstwach odby∏o si´ na wniosek komisarzy woj-
skowych. Przyk∏adowo, w grudniu 1981 r. za „brak inicjatywy i nieumiej´t-
noÊç kierowania administracjà gmin w okresie stanu wojennego” wojewo-
da bielski Stanis∏aw ¸uczkiewicz odwo∏a∏ naczelników gmin Goleszów
i Brzeênica30. W czynnoÊciach s∏u˝bowych zawieszono dyrektorów siedem-
nastu przedsi´biorstw i zak∏adów pracy Podbeskidzia31. W województwie
cz´stochowskim do po∏owy stycznia 1982 r. odwo∏ano mi´dzy innymi czte-
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29 Kilka miesi´cy przed wprowadzeniem stanu wojennego gen. Paszkowski powróci∏ z pla-
cówki dyplomatycznej w Angoli, gdzie by∏ ambasadorem. Od chwili powrotu do 15 XII 1981 r.
pozostawa∏ bez przydzia∏u w dyspozycji ministra obrony narodowej („Trybuna Robotnicza”,
16 XII 1981; Totalna niekompetencja. Rozmowa Jana Dziadula z genera∏em pilotem Romanem
Paszkowskim [w:] J. Dziadul, op. cit., s. 155–156).
30 „Trybuna Robotnicza”, 18 XII 1981; ibidem, 28 XII 1981; ibidem, 7 I 1982.
31 AP Katowice, KW PZPR Bielsko-Bia∏a, Wydz. Org., 232, k. 3, Informacja o sytuacji spo-
∏eczno-politycznej w woj. bielskim, [grudzieƒ 1981].



rech urz´dników administracji paƒstwowej: wiceprezydenta Cz´stochowy,
naczelnika jednego z miast i trzech naczelników gmin. Do 27 stycznia zdy-
misjonowano 21 dyrektorów i 21 zast´pców dyrektorów przedsi´biorstw
i zak∏adów województwa32. 

Zdaniem gen. Paszkowskiego wojsko by∏o jedynà si∏à „mogàcà w sto-
sunkowo krótkim czasie zdyscyplinowaç spo∏eczeƒstwo, wyeliminowaç nie-
robów, pijaków, spekulacje, paso˝ytnictwo i inne niekorzystne zjawiska”.
ObecnoÊç wojskowych mia∏a tak˝e „stworzyç szanse uporzàdkowania
spraw kadrowych w wielu zak∏adach, przedsi´biorstwach i instytucjach”
oraz umo˝liwiç rozbicie „wszelkich uk∏adów, klik, koterii”33. Nie zawsze
jednak rzeczywistoÊç wyglàda∏a tak, jak przedstawiali jà w oficjalnych wy-
powiedziach reprezentanci w∏adz. W marcu 1982 r. w Êrodowiskach ch∏op-
skich województwa cz´stochowskiego pojawi∏y si´ opinie, ˝e dzia∏ajàce
w terenie wojskowe grupy operacyjne zacz´∏y stopniowo zatracaç pierwot-
ny charakter, „wchodzàc w uk∏ady z gminnymi urz´dnikami”34. Nie do koƒ-
ca sprawdza∏y si´ lansowane przez media has∏a o wspó∏dzia∏aniu i harmo-
nijnej wspó∏pracy wojskowych z urz´dnikami administracji i sekretarzami
instancji partyjnych w terenie. Urz´dnicy i sekretarze czuli si´ cz´sto zagro-
˝eni i pozbawieni mo˝liwoÊci podejmowania decyzji w sprawach, które
przed 13 grudnia nale˝a∏y do ich kompetencji. Przyk∏adowo w pierwszych
dniach stanu wojennego dosz∏o do konfliktu mi´dzy I sekretarzem Komi-
tetu Gminnego w Budzowie (województwo bielskie) a szefem dzia∏ajàcej
na tym terenie Wojskowej Grupy Operacyjnej. Zdaniem sekretarza komi-
sarz dyskryminowa∏ kierownictwo partyjne gminy i nie dopuszcza∏ go do
wspólnych dzia∏aƒ35. 

W styczniu 1982 r. WGO dzia∏a∏y w 46 gminach i 27 miastach wojewódz-
twa katowickiego. Wi´kszoÊç rozpoznawanych przez nie spraw i problemów
po rozpatrzeniu przekazywana by∏a do realizacji odpowiednim organom 
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32 AP Cz´stochowa, KW PZPR w Cz´stochowie, 1/VII/16, t. 21, k. 38, Informacja o sytuacji
spo∏eczno-politycznej w woj. cz´stochowskim z 14 stycznia 1982 r.; ibidem, 1/VII/16, t. 21, k. 89,
Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. cz´stochowskim z 27 stycznia 1982 r.
33 Wywiad wojewody katowickiego, genera∏a dywizji, pilota Romana Paszkowskiego dla „Trybu-
ny Robotniczej”, rozmawia∏a M. Kujawa-Szymonowicz, „Trybuna Robotnicza”, 8–10 I 1982.
34 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 7, k. 352, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
w woj. cz´stochowskim za okres 1–31 III 1982 r., 3 IV 1982.
35 AP Katowice, KW PZPR Bielsko-Bia∏a, Wydz. Org., 230, k. 254, Meldunek o sytuacji
w województwie bielskim z 15 grudnia 1981 r.



bàdê instytucjom na miejscu. Cz´Êç spraw wykraczajàcych poza kompeten-
cje terytorialne danej grupy przekazywano Kierownictwu Grup Operacyj-
nych w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Katowicach. Od 19 grudnia
1981 do 8 stycznia 1982 r. do KGO wp∏yn´∏o 149 spraw z terenu, dotyczà-
cych najcz´Êciej zaopatrzenia zak∏adów produkcyjnych regionu36. 

Oficjalna propaganda przedstawia∏a komisarzy WGO jako tych, którzy
potrafià „po wojskowemu” poradziç sobie z ka˝dym problemem i umiejà
zaradziç wszystkim bolàczkom lokalnych spo∏ecznoÊci. Bioràc jednak pod
uwag´ ró˝norodnoÊç i wielokierunkowoÊç problemów, z jakimi komisarze
stykali si´ w pracy (nie wspominajàc o rzeczywistym merytorycznym przygo-
towaniu wojskowych do zadaƒ, które zosta∏y im powierzone), wi´kszoÊç
komisarzy nawet przy najszczerszych ch´ciach nie by∏a w stanie sobie z nimi
poradziç. Przyk∏adowo pe∏nomocnikiem KOK miasta Katowice by∏ oficer
oddelegowany 13 grudnia 1981 r. z Centralnego OÊrodka Szkolenia Specja-
listów Technicznych Wojsk Lotniczych w OleÊnicy37. Do g∏ównych zadaƒ
jego grupy nale˝a∏o rozwiàzanie kwestii dziko zamieszkiwanych lokali, kon-
trolowanie dzielnic w ramach akcji wiosennego porzàdkowania miasta,
prowadzenie spotkaƒ z m∏odzie˝à szkolnà i m∏odymi pracownikami miejsco-
wych zak∏adów pracy, a tak˝e rozwiàzywanie problemów rodzinnych, hand-
lowo-us∏ugowych, zdrowotnych i komunikacyjnych38. Komisarze oddelego-
wani do zak∏adów zmilitaryzowanych oficjalnie odpowiadali za realizacj´
zadaƒ danego zak∏adu wynikajàcych z obowiàzywania stanu wojennego.
Przyk∏adowo pe∏nomocnik KOK w kopalni „Jowisz” w Wojkowicach mia∏
byç odpowiedzialny mi´dzy innymi za „adaptacj´ schematu organizacyjnego
kopalni jako zak∏adu zmilitaryzowanego, ale w sensie organizacji zarzàdza-
nia na czas stanu wojennego, a nie w aspekcie produkcji i jej wydajnoÊci, za
co odpowiada∏ dyrektor”39. W rzeczywistoÊci jednak to pe∏nomocnicy KOK
rzàdzili w zak∏adach pracy, co potwierdzi∏ niejako sam Paszkowski, mówiàc,
˝e „oficerowie w hutach, w kopalniach za∏atwiajà […] wiele spraw personal-
nych, przyjmujà odwo∏ania pracowników, ich proÊby, ró˝nego rodzaju wnios-
ki”40. Ze zdaniem i decyzjami komisarzy musieli wi´c liczyç si´ nie tylko
dyrektorzy, lecz tak˝e sekretarze partyjni danego zak∏adu. W Komitecie Wo-
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36 K. Franek, Terenowe Grupy Operacyjne w dzia∏aniu, „Trybuna Robotnicza”, 12 I 1982.
37 Realizacja zadaƒ specjalnych i normalny tok szkolenia, „˚o∏nierz WolnoÊci”, 15 XII 1981.
38 Mówià komisarze wojskowi – pe∏nomocnicy KOK, ibidem, 2 IV 1982.
39 L. Kowalski, Komisarze stanu wojennego 1980–1983, s. 69 (kopia mps w zbiorach autora).
40 R. Przeciszewski, Umieç rozmawiaç..., „˚o∏nierz WolnoÊci”, 27 I 1982.



jewódzkim PZPR w Katowicach utworzono stanowisko sekretarza do spraw
w´gla. Mia∏ on „tak kierowaç pracà partyjnà w górnictwie, by przyczynia∏a
si´ ona do umacniania organizacji partyjnych, by odzyskiwa∏y one swà pozy-
cj´, zaufanie i by w konsekwencji ich dzia∏alnoÊç sprzyja∏a realizacji zadaƒ,
jakie stojà przed resortem”41. Poniewa˝ górnictwo by∏o ga∏´zià gospodarki
obj´tà militaryzacjà, sekretarzem do spraw w´gla zosta∏ wojskowy, p∏k Piotr
G´bka, który podkreÊla∏, ˝e w pracy móg∏ liczyç na komisarzy wojskowych42.

Odzyskiwaniu „pozycji i zaufania” partii s∏u˝yç mia∏ proces „oczyszcze-
nia i konsolidacji” jej struktur oraz wprowadzanie zmian personalnych we
w∏adzach poszczególnych instancji. Jednà z najbardziej znaczàcych zmian
w województwie katowickim by∏o odwo∏anie I sekretarza Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR w Katowicach Andrzeja ˚abiƒskiego. 8 stycznia 1982 r.
jego miejsce zajà∏ cz∏onek Biura Politycznego Komitetu Centralnego
PZPR prof. Zbigniew Messner43. Do 10 stycznia z w∏adz partyjnych woje-
wództwa katowickiego odwo∏ano równie˝ mi´dzy innymi: 3 cz∏onków egze-
kutywy KW, 12 cz∏onków i 1 zast´pc´ cz∏onka plenum KW, 6 cz∏onków
Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej oraz 5 cz∏onków Wojewódzkiej
Komisji Rewizyjnej44. W województwie cz´stochowskim od 13 grudnia
1981 do 27 stycznia 1982 r. odwo∏ano mi´dzy innymi 9 cz∏onków w∏adz
i 7 cz∏onków egzekutyw komitetów gminnych, miejsko-gminnych i miej-
skich, 2 pierwszych sekretarzy komitetów zak∏adowych oraz 29 pierwszych
sekretarzy podstawowych i oddzia∏owych organizacji partyjnych45. 

Czystkom kadrowym towarzyszy∏ proces samookreÊlania si´ cz∏onków
PZPR. Traktowano go bardzo powa˝nie, jako „fundamentalny warunek od-
budowy partii”. Ustalano wi´c list´ przedsi´biorstw i instytucji, w których
– jak to okreÊlano – „dzia∏alnoÊç by∏a rozbita, a aktyw rozchwiany ideowo”,
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41 Idem, Najwy˝sza ju˝ pora, by powiedzieç sobie ca∏à prawd´. Rozmowa z p∏k. Piotrem G´bkà,
sekretarzem ds. w´gla KW PZPR w Katowicach, ibidem, 4 V 1982. 
42 Ibidem. W grudniu 1981 r. p∏k G´bka jako zast´pca szefa WSzW w Katowicach bra∏ udzia∏
w rozmowach ze strajkujàcymi górnikami, m.in. w kopalniach „Wujek” i „Piast”.
43 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, Plenum, 24, Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Woje-
wódzkiej Instancji i Organizacji Partyjnej w okresie od czerwca 1981 do stycznia 1983 r.; „Trybuna
Robotnicza”, 11 I 1982.
44 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/166, b.p., Dane statystyczne dotyczà-
ce zmian w stanie iloÊciowym oraz w sk∏adzie w∏adz wojewódzkiej organizacji partyjnej w Katowi-
cach w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 10 stycznia 1982 r., b.d.
45 AP Cz´stochowa, KW PZPR w Cz´stochowie, 1/VII/16, t. 21, k. 89, Informacja o sytuacji
spo∏eczno-politycznej w woj. cz´stochowskim z 27 stycznia 1982.



i przeprowadzano rozmowy zarówno z kadrà kierowniczà, jak i szeregowy-
mi cz∏onkami partii. 

Proces samookreÊlenia nie zawsze przebiega∏ zgodnie z oczekiwaniami
w∏adz. W grudniu 1981 r. spoÊród dyrektorów placówek oÊwiatowych
w Rudzie Âlàskiej „tylko jeden dostrzega∏ polityczne awanturnictwo by∏ego
kierownictwa »SolidarnoÊci«. Pozostali wyrazili ch´ç pozostania w zwiàzku”.
Sekretariat Komitetu Miejskiego PZPR podjà∏ wi´c decyzj´ o wydaleniu
ich z partii. Zdaniem wielu „prawomyÊlnych” aktywistów, trudnoÊci z samo-
okreÊleniem si´ cz∏onków PZPR spowodowane by∏y przede wszystkim „zbyt
ma∏à znajomoÊcià nurtu kontrrewolucyjnego w »SolidarnoÊci«”46. DoÊç po-
wszechnie opowiadano si´ za dalszà przynale˝noÊcià i do partii, i do „Solidar-
noÊci”. Wielu cz∏onków partii popiera∏o wprawdzie dzia∏ania podj´te przez
w∏adze po 13 grudnia, ale nie widzia∏o powodów, dla których nale˝a∏o
wystàpiç ze zwiàzku47. Uwa˝ali bowiem, ˝e jeÊli zwiàzek odejdzie od „poli-
tycznych aspiracji i pozostanie przy sprawach zwiàzkowych”, nie b´dzie
przeszkód, by dzia∏aç w nim nadal. Najcz´Êciej deklarowali, ˝e wystàpià
z „SolidarnoÊci” jedynie na wyraêne polecenie wy˝szej instancji. W woje-
wództwie cz´stochowskim podczas rozmów aktywu z pracownikami urz´-
dów i instytucji nale˝àcymi do zwiàzku cz´Êç tych ostatnich wyra˝a∏a wàt-
pliwoÊci co do potrzeby wyst´powania z „SolidarnoÊci”, mi´dzy innymi
z obawy „przed izolacjà partii od »SolidarnoÊci« w przypadku jej dalszego
dzia∏ania, jako zwiàzku zawodowego”48. W Przedsi´biorstwie Budownic-
twa Mieszkaniowego Przemys∏u W´glowego „Fadom” cz∏onkowie egzeku-
tywy POP na wniosek cz∏onka Miejskiej Komisji Kontroli Partyjnej wcho-
dzàcego w sk∏ad tej˝e egzekutywy zaproponowali podj´cie uchwa∏y
oznajmujàcej, ˝e nikt z nich nie wystàpi z „SolidarnoÊci”, t∏umaczàc, ˝e
kiedy „partia by∏a w kryzysie, to te˝ nikt z nich nie z∏o˝y∏ legitymacji”49.
W Przedsi´biorstwie Materia∏ów Podsadzkowych w Katowicach zast´pca
dyrektora do spraw pracowniczych i kierownik Dzia∏u Spraw Socjalnych

102

46 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/165, b.p., Informacja z 24 grudnia
1981 r. o bie˝àcych dzia∏aniach politycznych oraz aktualnej sytuacji w woj. katowickim.
47 Ibidem, II/166, b.p., Informacja z 6 stycznia 1982 r. o aktualnej sytuacji spo∏eczno-politycznej
w woj. katowickim.
48 AP Cz´stochowa, KW PZPR w Cz´stochowie, 1/VII/16, t. 21, k. 16, Sytuacja i atmosfera
w wybranych Êrodowiskach, [grudzieƒ 1981].
49 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/165, b.p., Informacja o podejmowa-
nych dzia∏aniach politycznych oraz wyst´pujàcych zjawiskach spo∏ecznych w województwie kato-
wickim z 30 XII 1981 r.



oÊwiadczyli, ˝e przynale˝noÊç do PZPR i do „SolidarnoÊci” wzajemnie si´
nie wykluczajà. W Centralnych Zak∏adach Automatyzacji Hutnictwa legi-
tymacje partyjne z∏o˝yli cz∏onek Egzekutywy Komitetu Zak∏adowego i za-
st´pca dyrektora do spraw ekonomicznych, wybierajàc tym samym przyna-
le˝noÊç do zwiàzku. W Lubliƒcu (województwo cz´stochowskie) cz∏onek
jednej z tamtejszych egzekutyw POP stwierdzi∏, ˝e traktuje „SolidarnoÊç”
jako zwiàzek zawodowy i jeÊli przynale˝noÊç do niego „koliduje z funkcjà
cz∏onka egzekutywy, to zrezygnuje z tej ostatniej”50. W katowickim Przed-
si´biorstwie Handlu Zagranicznego „Stalexport” rezygnacj´ z∏o˝y∏o czterech
na dziewi´ciu cz∏onków egzekutywy, wolàc pozostaç w „SolidarnoÊci”51.
W Zabrzu w organizacji partyjnej skupiajàcej pracowników przedszkoli
podj´to uchwa∏´, w której skrytykowano podpisywanie przez cz∏onków
partii deklaracji o wystàpieniu z „SolidarnoÊci”. W dokumencie podkreÊlo-
no, ˝e „SolidarnoÊç” jest organizacjà spo∏ecznà, a PZPR partià politycznà,
i dlatego nie powinno si´ wywieraç nacisków na cz∏onków partii52.

Podobna sytuacja by∏a w Zwiàzku Socjalistycznej M∏odzie˝y Polskiej.
Na zebraniach pytano nawet, dlaczego z dniem wprowadzenia stanu wo-
jennego nie zawieszono dzia∏alnoÊci zarówno PZPR, jak i samego ZSMP.
Krytykowano nadmiernà propagand´ uprawianà przez parti´, twierdzàc,
˝e oklejajàc mury komunikatami i has∏ami, zastàpiono niejako pod tym
wzgl´dem „SolidarnoÊç”. Niektórzy dzia∏acze wprost pytali, dlaczego po
13 grudnia o zwiàzku mówi∏o si´ i pisa∏o tylko êle53. 

Na poczàtku drugiego kwarta∏u 1982 r. utrzymywa∏a si´ trudna sytuacja
w partii, zw∏aszcza w górnictwie, gdzie jak stwierdzano, szczególnie silnie od-
dzia∏ywa∏a „szeptana propaganda” majàca na celu przerwanie „procesu sta-
bilizacji”54. „Rozchwianie ideowe” obserwowano w Êrodowisku ludzi kultury.
W województwie katowickim jeszcze w czerwcu 1982 r. stwierdzono, ˝e nie
nastàpi∏a w tych kr´gach „pe∏na stabilizacja nastrojów”. Podobnie by∏o
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50 AP Cz´stochowa, KW PZPR w Cz´stochowie, 1/VII/16, t. 21, k. 32, Informacja o sytuacji
spo∏eczno-politycznej w województwie cz´stochowskim z 12 stycznia 1982 r.
51 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/166, b.p., Informacja o aktualnych
dzia∏aniach instancji i organizacji partyjnych w województwie katowickim z dnia 2 stycznia 1982 r.
52 Ibidem, II/166, b.p., Informacja o aktualnej sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. katowickim
z 4 lutego 1982 r.
53 Ibidem, II/166, b.p., Informacja o aktualnej sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. katowickim
z 6 stycznia 1982 r.
54 Ibidem, II/167, b.p., Informacja o aktualnej sytuacji spo∏eczno-politycznej oraz o dzia∏aniach
partyjnych podejmowanych w woj. katowickim z 13 kwietnia 1982 r.



w Êrodowisku prawniczym. Mimo ˝e egzekutywa POP i kierownictwo Sàdu
Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadzi∏o liczne rozmowy z pracowni-
kami, w czerwcu dziewi´tnastu z nich nadal nale˝a∏o do „SolidarnoÊci”55. 

Po kilku miesiàcach stanu wojennego okaza∏o si´, ˝e mimo akcji
„oczyszczania szeregów” i „samookreÊlania cz∏onków” partii nie nast´po-
wa∏a odnowa jakoÊciowa w PZPR. W∏adze niepokoi∏a zw∏aszcza bierna po-
stawa wi´kszoÊci szeregowych cz∏onków na zebraniach POP w zak∏adach
pracy i instytucjach56. Przyk∏adowo komitety gminne dzia∏ajàce na Pod-
beskidziu sygnalizowa∏y, ˝e systematycznie obni˝a∏a si´ dyscyplina na zebra-
niach POP, jak oceniano, na skutek s∏abego zakorzenienia partii w Êrodo-
wiskach wiejskich i s∏abej pracy samych POP57. Z kolei aktyw województwa
katowickiego ubolewa∏, ˝e nieliczne g∏osy w dyskusjach na zebraniach POP
w zak∏adach i instytucjach nie by∏y zwiàzane z tematykà zebraƒ, a dotyczy-
∏y najcz´Êciej kwestii socjalnych58.

W koƒcu czerwca 1982 r. organizacja partyjna w województwie katowic-
kim liczy∏a 296 879 cz∏onków. W pierwszym pó∏roczu 1982 r. w porówna-
niu ze stanem z grudnia 1981 r. uby∏y 31 004 osoby. Na Górnym Âlàsku
i w Zag∏´biu Dàbrowskim najbardziej przerzedzi∏y si´ szeregi partyjne
w Êrodowisku robotniczym (22 104 cz∏onków)59. W kolejnych miesiàcach
1982 r. stan liczebny PZPR w tym regionie nadal si´ zmniejsza∏ – we wrzeÊ-
niu o 1727 cz∏onków i kandydatów, w paêdzierniku o 1705, a w listopadzie
a˝ o 2400. 1 grudnia 1982 r. do organizacji partyjnej w województwie kato-
wickim nale˝a∏o 287 941 osób60. Do stycznia 1983 r. liczba cz∏onków i kan-
dydatów zmniejszy∏a si´ do 283 94461.
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55 Ibidem, II/167, b.p., Informacja z dnia 15 czerwca 1982 r. o nastrojach spo∏ecznych na terenie
województwa katowickiego.
56 Ibidem, II/168, t. 3, b.p., Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej w województwie katowic-
kim z 25 czerwca 1982 r.
57 AP Katowice, KW PZPR Bielsko-Bia∏a, Wydz. Org., 191, k. 110, Informacja z Regionu
Pracy Partyjnej Suchej Beskidzkiej z 25 marca 1982 r.; ibidem, 191, k. 111, Informacja z Regionu
Pracy Partyjnej Suchej Beskidzkiej z 23 marca 1982 r.
58 Ibidem, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/168, t. 3, b.p., Informacja o sytuacji spo-
∏eczno-politycznej w woj. katowickim z 25 czerwca 1982 r.
59 Ibidem, II/168, t. 3, b.p., Informacja z 15 lipca 1982 r. o atmosferze politycznej i dzia∏aniach
partyjnych na terenie województwa katowickiego.
60 Ibidem, II/169, b.p., Informacja wewnàtrzpartyjna dotyczàca sytuacji spo∏eczno-politycznej
w województwie katowickim w okresie od 25 listopada 1982 r. do 1 grudnia 1982 r., 2 XII 1982.
61 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, Plenum, 24, b.p., Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Woje-
wódzkiej Instancji i Organizacji Partyjnej w okresie od czerwca 1981 do stycznia 1983 r., b.d. 



Na Podbeskidziu w ostatnim dniu grudnia 1981 r. tamtejsza instancja
wojewódzka PZPR skupia∏a 55 935 cz∏onków i kandydatów. Tylko do koƒca
marca 1982 r. uby∏y 5092 osoby62. Organizacja partyjna w województwie
cz´stochowskim w po∏owie 1982 r. liczy∏a 49 727 cz∏onków i kandydatów
i w porównaniu z grudniem 1981 r. zmniejszy∏a si´ o 4718 osób. Do stycznia
1983 r. w instancji wojewódzkiej pozosta∏o 46 622 cz∏onków i kandydatów63.

Na poczàtku 1982 r. aparat partyjny przystàpi∏ do tworzenia komitetów
ocalenia narodowego, które z biegiem czasu przyj´∏y nazw´ obywatelskich
komitetów ocalenia narodowego. Pierwszy miejski OKON w województwie
katowickim powsta∏ 6 stycznia 1982 r. w Rybniku. W jego sk∏ad weszli miej-
scowi dzia∏acze PZPR, ZSL, SD oraz bezpartyjni64. W po∏owie lutego
1982 r. na terenie województwa dzia∏a∏o ju˝ 214 OKON, w tym 106 zak∏a-
dowych. W Êrodowiskach nauczycielskich powsta∏y tylko 4 komitety, nato-
miast na uczelniach wy˝szych nie powsta∏ ˝aden65. Pod koniec maja prace
prowadzi∏o 378 komitetów, w tym mi´dzy innymi: 29 miejskich, 12 miejsko-
-gminnych, 23 gminne, 11 wiejskich i 72 dzielnicowe. W komitetach przewa-
˝ali oczywiÊcie cz∏onkowie partii. Na 7645 cz∏onków OKON a˝ 4150 nale˝a-
∏o do PZPR. Byli te˝ przedstawiciele ZSL (362) i SD (288), reszt´ stanowi∏y
osoby bezpartyjne (2845)66. Miesiàc póêniej liczba komitetów na Âlàsku
i w Zag∏´biu zwi´kszy∏a si´ do 413, liczy∏y w sumie 8535 cz∏onków. Wi´k-
szoÊç OKON dzia∏a∏a w miejscach zamieszkania ich cz∏onków. Stosunkowo
ma∏o komitetów powsta∏o w du˝ych zak∏adach pracy i kopalniach67. 

Do 23 marca 1982 r. w województwie bielskim utworzono 74 komitety,
skupiajàce 1612 osób: 661 cz∏onków PZPR, 635 bezpartyjnych, 217 cz∏on-
ków ZSL i 99 cz∏onków SD. Równolegle dzia∏a∏o 49 grup inicjatywnych,
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62 Ibidem, KW PZPR Bielsko-Bia∏a, Wydz. Org., 232, k. 5, Informacja o stanie partii na dzieƒ
31 grudnia 1981 r., b.d.; ibidem, Kancelaria I sekretarza KW PZPR, 1/VI, t. 37, b.p., Informa-
cja o zmianach w stanie liczebnym i sk∏adzie klasowo-warstwowym cz∏onków i kandydatów
PZPR w okresie od 13 grudnia 1981 do 31 marca 1982 r., b.d. 
63 AP Cz´stochowa, KW PZPR w Cz´stochowie, 1/VII/6, t. 8, b.p., Informacja o stanie i zmia-
nach w sk∏adzie wojewódzkiej organizacji partyjnej w roku 1982 i 1983, [1983].
64 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/166, b.p., Informacja o aktualnej
sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. katowickim z 6 stycznia 1982 r. 
65 Ibidem, II/166, b.p., Informacja o dzia∏aniach partyjnych w woj. katowickim z 15 lutego 1982 r.
66 Ibidem, II/167, b.p., Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. katowickim z 20 maja
1982 r.
67 Ibidem, II/168, t. 3, b.p., Informacja o klimacie politycznym i dzia∏aniach partyjnych podej-
mowanych w woj. katowickim z 24 czerwca 1982 r.



mi´dzy innymi w filiach Uniwersytetu Âlàskiego i Politechniki ¸ódzkiej
w Bielsku-Bia∏ej. Zdarza∏o si´, ˝e w niektórych Êrodowiskach województwa
OKON przejmowa∏y wi´kszoÊç funkcji organizatorskich ˝ycia spo∏ecznego,
wchodzàc cz´sto w kompetencje samorzàdów i organów politycznych.
W zwiàzku z tym w∏adze wyra˝a∏y obaw´, ˝e mog∏o to wywo∏aç ró˝nego ro-
dzaju zadra˝nienia. Kierunek pracy komitetów i formy ich dzia∏ania okre-
Êlali jednak komisarze wojskowi. Z inicjatywy Wojewódzkiego Komitetu
Obrony i Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Bielsku-Bia∏ej zorganizowa-
no w tym celu spotkanie przewodniczàcych wszystkich komitetów z pe∏no-
mocnikami KOK województwa68. 

W pierwszym tygodniu stycznia 1982 r. w województwie cz´stochow-
skim dzia∏a∏o 20 komitetów. Do 20 lutego liczba ich wzros∏a do 10369.
Od po∏owy 1982 r. OKON znalaz∏y si´ w strukturach tworzàcego si´ Patrio-
tycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego. 

Podobnie jak w przypadku OKON dzia∏acze PZPR odegrali kluczowà
rol´ w tworzeniu prorzàdowych zwiàzków zawodowych. Grupy inicjatywne
nowych zwiàzków powstawa∏y jeszcze przed uchwaleniem przez Sejm PRL
8 paêdziernika 1982 r. ustawy o zwiàzkach zawodowych. Pod koniec paê-
dziernika 1982 r. grupy dzia∏a∏y w ponad 60 proc. zak∏adów pracy Górnego
Âlàska i Zag∏´bia70. LiczebnoÊç grup w poszczególnych zak∏adach wynosi∏a
od kilkunastu do kilkuset osób, przy czym nigdzie nie przekracza∏a kilku pro-
cent za∏ogi71. Do 1 grudnia 1982 r. w Sàdzie Wojewódzkim w Katowicach
zg∏oszono do rejestracji 356 zwiàzków, zarejestrowano zaÊ 26 organizacji72.
Do koƒca roku zarejestrowanych zwiàzków by∏o oko∏o 500. Grupy inicja-
tywne i komitety za∏o˝ycielskie dzia∏a∏y w ponad 1500 zak∏adach pracy73.
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68 Ibidem, KW PZPR Bielsko-Bia∏a, Wydz. Org., 233, k. 14, Informacja o dzia∏alnoÊci OKON
w woj. bielskim z 23 marca 1982 r.
69 AP Cz´stochowa, KW PZPR w Cz´stochowie, 1/VII/16, t. 21, k. 21, Informacja o sytuacji
spo∏eczno-politycznej w woj. cz´stochowskim z 8 stycznia 1982 r.; ibidem, 1/VII/16, t. 22, b.p.,
Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. cz´stochowskim z 20 lutego 1982 r.
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Na poczàtku listopada 1982 r. w województwie bielskim funkcjonowa∏o
41 zarejestrowanych grup inicjatywnych, przewa˝nie w ma∏ych zak∏adach
pracy, w których przed 13 grudnia 1981 r. dzia∏alnoÊç „SolidarnoÊci” by∏a
s∏abo rozwini´ta. Do koƒca miesiàca w Sàdzie Wojewódzkim w Bielsku-
-Bia∏ej zg∏oszono 81 wniosków o rejestracj´ nowych zwiàzków; pozytyw-
nie rozpatrzono 3874. 366 grup inicjatywnych skupiajàcych 7950 osób dzia-
∏a∏o w koƒcu paêdziernika na terenie województwa cz´stochowskiego75.
Do 8 stycznia 1983 r. w regionie zarejestrowano 60 zwiàzków, na rejestra-
cj´ czeka∏o oko∏o 4076. 

3. Opozycja i opór spo∏eczny

Opór spo∏eczny i dzia∏alnoÊç opozycyjna po 13 grudnia 1981 r. przeja-
wia∏y si´ w ró˝norodnych formach: akcji strajkowych w zak∏adach pracy,
modlitw po∏àczonych ze sk∏adaniem kwiatów oraz paleniem Êwiec w miej-
scach pami´ci i kultu religijnego, demonstracji ulicznych, aktów sabota˝u,
dzia∏alnoÊci wydawniczej i kolporterskiej, a przede wszystkim w odbudowie
w podziemiu struktur „SolidarnoÊci” i innych organizacji opozycyjnych
oraz tworzeniu nowych grup. Na Górnym Âlàsku i w Zag∏´biu podziemne
struktury „SolidarnoÊci” i nowe grupy oporu zacz´∏y powstawaç zaraz po
wprowadzeniu stanu wojennego. NajwczeÊniej zacz´to tworzyç struktury
miejskie. W Gliwicach z 13 na 14 grudnia powsta∏a grupa Drugi Garnitur
Delegatury Gliwickiej. W tym samym czasie w Bytomiu zawiàza∏ si´ Tymcza-
sowy Komitet Organizacyjny NSZZ „SolidarnoÊç” Bytom. W Zabrzu z ko-
lei rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç Miejski Komitet Oporu Spo∏ecznego. Struktury
miejskie powsta∏y równie˝ w Tychach i Sosnowcu. Jeszcze w grudniu zacz´-
to tworzyç sieç komitetów oporu spo∏ecznego Regionu Âlàsko-Dàbrow-
skiego. Do dziÊ nie ustalono, ile grup liczy∏a sieç KOS oraz jaki by∏ ich zasi´g.
Wiadomo jednak, ˝e z czasem obj´∏y co najmniej takie oÊrodki, jak Kato-
wice, Chorzów, Siemianowice i Tarnowskie Góry. W samych Katowicach
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dzia∏a∏y cztery grupy, mi´dzy innymi M∏odzie˝owy Komitet Oporu Spo-
∏ecznego przy KWK „Wujek”. Z 16 na 17 grudnia powsta∏ Komitet Oporu
Spo∏ecznego Jastrz´bie. Struktur´ miejskà pod takà samà nazwà utworzo-
no w styczniu 1982 r. w Siemianowicach Âlàskich. W sierpniu 1982 r. prze-
kszta∏ci∏a si´ w Miejski Komitet Oporu w Siemianowicach. Wymienione
struktury i grupy konspiracyjne zajmowa∏y si´ drukiem i kolporta˝em ulo-
tek i biuletynów (równie˝ wydawnictw spoza regionu) oraz przeprowadza-
niem akcji sabota˝owych. Oprócz nich w wielu miejscowoÊciach Âlàska
i Zag∏´bia pracowa∏y kilkuosobowe zespo∏y, cz´sto bez nazwy, zajmujàce
si´ kolporta˝em prasy, akcjami ulotkowymi i sabota˝em77.

W styczniu 1982 r. powsta∏a niezale˝na Mi´dzyzak∏adowa Komisja
Koordynacyjna NSZZ „SolidarnoÊç” Region Âlàsko-Dàbrowski na czele
z Danutà Skorenko. Struktura ta obejmowa∏a wspó∏pracujàce ze sobà grupy,
dzia∏ajàce w takich zak∏adach, jak: Huta „Baildon” (Katowice), kopalnie
„Gottwald” i „Kleofas” (Katowice), Huta „JednoÊç” (Siemianowice Âlà-
skie), Huta „KoÊciuszko” (Chorzów), kopalnia „Mys∏owice” (Mys∏owice),
kopalnia „Komuna Paryska” (Jaworzno), kopalnia „Siersza” (Trzebinia)
i kopalnia „Klimontów” (Sosnowiec). Prócz MKK funkcjonowa∏ Mi´dzy-
zak∏adowy Komitet „SolidarnoÊci” Âlàska i Zag∏´bia78.

Aktywne by∏o tak˝e Êrodowisko NZS. Ju˝ w grudniu 1981 r. rozpocz´li
dzia∏alnoÊç konspiracyjnà studenci Wydzia∏u Prawa Uniwersytetu Âlàskie-
go w Katowicach. W kwietniu 1982 r. s∏uchacze Politechniki Âlàskiej w Gli-
wicach za∏o˝yli Akademickà Grup´ Oporu79.

Pomimo ˝e w regionie istnia∏y liczne struktury miejskie i zak∏adowe
oraz grupy oporu, wyraênie odczuwano brak nadrz´dnego organu wyko-
nawczego, koordynujàcego prac´ podziemia. Za taki nie zosta∏a bowiem
uznana przez Tymczasowà Komisj´ Koordynacyjnà NSZZ „SolidarnoÊç”
ani powsta∏a w Katowicach w styczniu 1982 r. grupa okreÊlajàca si´ jako
Regionalna Komisja Wykonawcza, ani za∏o˝ona w tym samym czasie
przez ukrywajàcà si´ od poczàtku stanu wojennego Jadwig´ Chmielowskà
(cz∏onka Zarzàdu Regionu Âlàsko-Dàbrowskiego NSZZ „SolidarnoÊç”)
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Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Âlàsko-
-Dàbrowskiego, ani wreszcie Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ
„SolidarnoÊç” Regionu Âlàsko-Dàbrowskiego80. Sta∏y kontakt z TKK
uda∏o si´ nawiàzaç dopiero dzia∏ajàcej od grudnia 1981 r. gliwickiej grupie,
w której sk∏ad wchodzili mi´dzy innymi Jerzy Buzek „Karol”, Krzysztof
Gosiewski „Olek” i Jerzy ¸oik „Józio”. Po internowaniu Gosiewskiego jego
miejsce zajà∏ Marian Maciejczyk „¸ukasz”. W maju 1982 r. grupa przyj´∏a
nazw´ Regionalna Komisja Konsultacyjna, a w 1983 r. przekszta∏ci∏a si´
w Âlàsko-Dàbrowskà Regionalnà Komisj´ Wykonawczà NSZZ „Solidar-
noÊç”. Jej przewodniczàcym zosta∏ Jerzy Buzek, odpowiedzialny za kontakty
z TKK. W czerwcu 1983 r. przewodnictwo RKW i reprezentacj´ Regionu
Âlàsko-Dàbrowskiego w TKK przejà∏ Tadeusz Jedynak81.

Na Podbeskidziu ju˝ 13 grudnia 1981 r. cz´Êç dzia∏aczy zwiàzkowych,
którym uda∏o si´ uniknàç aresztowania, przystàpi∏a do tworzenia podziem-
nej struktury „SolidarnoÊci”. WÊród nich znaleêli si´ mi´dzy innymi prze-
wodniczàcy Zarzàdu Regionu Podbeskidzie NSZZ „SolidarnoÊç” Patrycjusz
Kosmowski oraz Ignacy Achinger, Tadeusz Adamski, Antoni Bobowski,
Zdzis∏aw Honkisz, Józef ¸opatka, Wac∏aw Szlegr, Kazimierz Szmigiel, Sta-
nis∏aw Sznepka i Marek Wojtas. Grupa ta stanowi∏a tak zwany drugi garni-
tur Zarzàdu Regionu Podbeskidzie. Niestety, po kilku dniach zosta∏a roz-
bita na skutek aresztowaƒ. SB zatrzyma∏a Bobowskiego, ¸opatk´, Szlegra,
Szmigla i Wojtasa. Kosmowskiego, pozostajàcego w g∏´bokiej konspiracji,
poszukiwano listem goƒczym82. Powstawa∏y te˝ struktury zwiàzku w zak∏a-
dach pracy, jednà z pierwszych utworzono w Zak∏adzie nr 1 bielskiej FSM,
na jej czele stanà∏ Tadeusz Krywult. 23 lutego 1982 r. grupa dzia∏aczy
z FSM oraz innych struktur zak∏adowych, g∏ównie z Bielska-Bia∏ej, utwo-
rzy∏a ponadzak∏adowà Regionalnà Komisj´ Wykonawczà „Trzeci Szereg”
NSZZ „SolidarnoÊç” Region Podbeskidzie. Kierownictwo objà∏ w niej
Jerzy Binkowski. W nast´pnych miesiàcach „Trzeci Szereg” sta∏ si´ jednà
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z najliczniejszych siatek podziemnej „SolidarnoÊci” w kraju, obejmujàc
swym zasi´giem ca∏e województwo bielskie. Masowe aresztowania we
wrzeÊniu 1983 r. zahamowa∏y na pewien czas dzia∏alnoÊç podbeskidzkiej
„konspiry”83. 

Z dzia∏alnoÊcià licznych struktur i grup oporu wiàza∏ si´ o˝ywiony roz-
wój wydawnictw bezdebitowych. Trudno okreÊliç ich dok∏adnà liczb´.
Pierwsze, drukowane na dzieci´cych drukarkach i prymitywnych powiela-
czach, a cz´sto po prostu przepisywane na maszynie lub r´cznie, ukaza∏y
si´ ju˝ w grudniu 1981 r. W roku nast´pnym, wed∏ug ustaleƒ Zdzis∏awa
Zwoêniaka, na Âlàsku i w Zag∏´biu wychodzi∏o ponad pi´çdziesiàt pism pod-
ziemnych84. Do najwa˝niejszych z nich nale˝a∏y: „G∏os Âlàsko-Dàbrowski”,
„KOS”, „Kontakty”, „Ku Wolnej Polsce”, „Manifestacja Gliwicka”, „Regio-
nalny Informator SolidarnoÊci Âlàsko-Dàbrowskiej”, „S-OÂå”, „Viktoria”
i „Wolny Zwiàzkowiec”. Od 13 grudnia 1981 do 31 grudnia 1982 r. w woje-
wództwie katowickim funkcjonariusze SB skonfiskowali 153 urzàdzenia
poligraficzne, w tym: 58 powielaczy i innych maszyn o du˝ej wydajnoÊci,
62 maszyny do pisania i 28 mniejszych urzàdzeƒ poligraficznych85. 

W miar´ jak tworzy∏o si´ bielskie podziemie, w drugim obiegu zacz´∏y
ukazywaç si´ sukcesywnie kolejne tytu∏y prasowe. W FSM wydawano
„Informator NSZZ SolidarnoÊç”. RKW „Trzeci Szereg” wznowi∏a wycho-
dzàcà przed wprowadzeniem stanu wojennego „SolidarnoÊç Podbeski-
dzia”, firmowa∏a równie˝ nowy biuletyn „Serwis Informacyjny RKW”. Poza
tym wychodzi∏y pisma niezwiàzane bezpoÊrednio z „SolidarnoÊcià”: wyda-
wany przez dzia∏ajàcych w Êrodowisku studenckim Andrzeja Kabata i Dariu-
sza Mrzyg∏oda biuletyn „Bibu∏a” i „Bez knebla”, redagowany przez Janusza
Bargie∏a. W ˚ywcu ukazywa∏ si´ biuletyn „Drzazga”, a nast´pnie „Halny”.
W rejonie Andrychowa, K´t i Wadowic wydawano pismo „Solidarny”.
Z czasem opozycja na Podbeskidziu zacz´∏a pos∏ugiwaç si´ jeszcze jednym
medium – radiem. 23 wrzeÊnia 1982 r. na falach ultrakrótkich przez 10 mi-
nut nadawano muzyk´ rozrywkowà, ale ju˝ w paêdzierniku i listopadzie

110

83 Ibidem, k. 139; A. Grajewski, op. cit.; XX lat „SolidarnoÊci” Âlàsko-Dàbrowskiej..., s. 143. 
84 Zob. Co pisa∏ RIS, „Zeszyty Historyczne SolidarnoÊci Âlàsko-Dàbrowskiej” 1996, z. 2–5,
s. 157–160; Z.Z., Prasa w Regionie w II po∏owie 1982 roku, ibidem, 1997, z. 3, s. 130–133; Z.Z.,
Prasa podziemna w regionie, ibidem, 1998, z. 4, s. 133–146; Z.Z., Prasa podziemna na Âlàsku
i w Zag∏´biu, ibidem, 2000, z. 5, s. 168–173.
85 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 18, k. 222, Analiza dotyczàca stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego w woj. katowickim w okresie 13 XII 1981–31 XII 1982 r., 10 I 1983.



zacz´to emitowaç kilkuminutowe audycje Radia „SolidarnoÊç”, które obej-
mowa∏o zasi´giem oko∏o 30 proc. obszaru Bielska-Bia∏ej. Za dzia∏alnoÊç
podziemnej rozg∏oÊni odpowiada∏ Józef Wróbel z FSM. Audycje emito-
wano z przenoÊnego nadajnika, umieszczanego zazwyczaj w rejonie Koziej
Góry. Dzi´ki kilku skrytkom wykonanym w stokach góry „radiowcom”
uda∏o si´ kilkakrotnie uniknàç aresztowania przez przeszukujàcych teren
funkcjonariuszy SB i wojskowych86.

W Cz´stochowie w pierwszych miesiàcach stanu wojennego dzia∏alnoÊç
opozycyjna polega∏a przede wszystkim na tworzeniu grup i struktur zajmu-
jàcych si´ redagowaniem, drukiem i kolporta˝em biuletynów i ulotek. Ju˝
w styczniu 1982 r. cz∏onkowie cz´stochowskiej „SolidarnoÊci” i dzia∏acze
Ruchu M∏odej Polski, którzy unikn´li internowania, wydawali komunikaty
i oÊwiadczenia. Równie˝ w styczniu z ich inicjatywy ukaza∏ si´ biuletyn
„Gazeta Wojenna”, redagowany przez Mariana Rawinisa. W tym samym
czasie zaktywizowa∏a si´ grupa cz∏onków „SolidarnoÊci” z Politechniki
Cz´stochowskiej, do której do∏àczali pojedynczy dzia∏acze z poszczegól-
nych zak∏adów pracy. W lutym zacz´∏a wydawaç biuletyny „Nasza Solidar-
noÊç” i „Relacje”. W marcu dosz∏o kolejne pismo – „CDN”, którego
wydawcy okreÊlali si´ jako Komitet Oporu NSZZ „SolidarnoÊç” Cz´sto-
chowa. Rozbudowany kolporta˝ biuletynu przyczyni∏ si´ do powstania taj-
nych komisji zak∏adowych oraz Êrodowiskowych grup oporu. Poszczególne
TKZ zbiera∏y sk∏adki na dzia∏alnoÊç podziemia, Êwiadczenia zwiàzkowe,
zapomogi dla rodzin aresztowanych i internowanych. W miar´ rozwoju
grup i struktur podziemnych kluczowym problemem stawa∏a si´ kwestia
koordynacji ich dzia∏aƒ i utworzenia struktury regionalnej. 30 czerwca
1982 r. przedstawiciele Komitetu Oporu NSZZ „SolidarnoÊç” Cz´stocho-
wa wraz z reprezentantami organizacji podziemnych dziewi´ciu zak∏adów
pracy regionu utworzyli Mi´dzyzak∏adowy Komitet Koordynacyjny NSZZ
„SolidarnoÊç”. Na jego czele stanà∏ redaktor „CDN” Zbigniew Mucho-
wicz. Od poczàtku MKK stara∏ si´ reagowaç na apele TKK, choç nie uda∏o
si´ nawiàzaç z nià bli˝szego kontaktu. Na jesieni 1982 r. pod egidà MKK
dzia∏a∏o ponad trzydzieÊci TKZ i grup zak∏adowych oraz co najmniej cztery
grupy Êrodowiskowe. Najwi´ksza TKZ istnia∏a w Hucie „Cz´stochowa”;
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nale˝a∏o do niej prawie siedmiuset cz∏onków. Ponadto w hucie dzia∏a∏o
kilka grup niezwiàzanych z TKZ, ale utrzymujàcych o˝ywione kontakty
z wydawcami „CDN”. 

16 grudnia 1982 r. MKK przekszta∏ci∏ si´ w Tymczasowà Komisj´ Regio-
nalnà NSZZ „SolidarnoÊç” Region Cz´stochowa. Do 1985 r. by∏ to nad-
rz´dny organ wykonawczy w regionie. Oprócz wymienionych pism wyda-
wanych przez cz´stochowskie struktury i grupy opozycyjne ukazywa∏y si´
równie˝ takie tytu∏y, jak: „Gazeta Wojenna” (nie by∏a kontynuacjà wymie-
nianego ju˝ biuletynu o tej samej nazwie), „Micha∏ek” (pismo wydawane
przez pracowników Biura Projektów Budownictwa Ogólnego „Miastopro-
jekt” w Cz´stochowie), „Nadzieja”, „SolidarnoÊç Budowlanych” (biuletyn
zak∏adowy Kombinatu Budowlanego), „SolidarnoÊç HBB” (biuletyn zak∏a-
dowy Huty im. B. Bieruta) i „Wojenne opinie” (biuletyn zak∏adowy Zak∏a-
dów Sprz´tu Motoryzacyjnego „Polmo” Praszka w Praszce)87. 

Najbardziej spektakularnà form´ spo∏ecznego oporu w okresie stanu
wojennego stanowi∏y jednak akcje strajkowe. Po pacyfikacjach protestów
w grudniu 1981 r. rzadko powracano do tej formy oporu. Próby organizo-
wania strajków podejmowano najcz´Êciej w miesi´cznice wprowadzenia
stanu wojennego i tragedii w kopalni „Wujek”, to jest trzynastego i szes-
nastego dnia ka˝dego miesiàca. 13 kwietnia 1982 r. w Narz´dziowni FSM
w Bielsku-Bia∏ej od wykonywania zaj´ç odstàpi∏o stu pracowników na
oÊmiuset zatrudnionych. W Bielsku protestowano równie˝ trzy dni póê-
niej. Na Wydziale Nawijalni Fabryki Maszyn Elektrycznych i Moto-
reduktorów „Indukta” trzydziestu pracowników uczci∏o pami´ç górników
kopalni „Wujek”, wy∏àczajàc na minut´ maszyny. W Zak∏adach Sprz´tu
Sportowego „Polsport” o godz. 12 w∏àczono syren´ alarmowà, a nast´p-
nie na 10 minut wy∏àczono dop∏yw energii elektrycznej, przerywajàc
prac´ w ca∏ym zak∏adzie. Przerwa w pracy nastàpi∏a równie˝ w bielskich
Zak∏adach Wyrobów Filcowych. W „Befamie” grupa pracowników prote-
stowa∏a, noszàc przypi´te do ubraƒ plakietki NSZZ „SolidarnoÊç” z czar-
nà wstà˝kà88.
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13 maja 1982 r. na wezwanie TKK w ca∏ym kraju mia∏ si´ odbyç pi´tna-
stominutowy strajk generalny w proteÊcie przeciwko stanowi wojennemu
i niepodejmowaniu przez w∏adze rozmów z narodem.

W Bielsku-Bia∏ej prac´ przerwa∏o oko∏o 200 pracowników FSM, 600 pra-
cowników „Apeny” oraz 10 pracowników Bielskich Zak∏adów Lin i Pasów
„Bezalin”. W OÊwi´cimiu protestowa∏o oko∏o 180 osób zatrudnionych
w Zak∏adach Chemicznych i 13 pracowników „Omagu”. W Instytucie
Odlewnictwa w Wadowicach przerwa∏o prac´ 15 pracowników, a w Zak∏a-
dzie Urzàdzeƒ Hutniczych „ZAM” w K´tach – 13. Protest podj´∏o równie˝
oko∏o 50 pracowników Odlewni ˚eliwa w W´gierskiej Górce.

Protestowali tak˝e pracownicy kilku zak∏adów Cz´stochowy. W Hucie
im. B. Bieruta prac´ przerwa∏o 10 pracowników, Zak∏adach Przemys∏u
Bawe∏nianego „Ceba” – 5, a w Kombinacie Budowy Maszyn „Cz´sto-
chowa” – 5089.

Niezadowolenie z sytuacji w kraju manifestowa∏a tak˝e cz´Êç za∏óg za-
k∏adów Górnego Âlàska i Zag∏´bia Dàbrowskiego. Na kilkanaÊcie minut
przerwa∏o prac´ 45 pracowników Wydzia∏u T∏oczni Ci´˝kich FSM w Tychach.
W godzinach po∏udniowych prób´ strajkowà podj´∏o 20 mechaników tamtej-
szego PTSB „Transbud”. W Hucie Cynku w Tarnowskich Górach na Wydzia-
le G∏ównego Mechanika protestowa∏o 30 osób. Prób´ podj´cia strajku
odnotowano w Zak∏adach Urzàdzeƒ Technicznych „Zgoda” w Âwi´toch∏o-
wicach. W Zak∏adach Tworzyw Sztucznych „Erg” w ¸aziskach i elektrowni
„Halemba” w Rudzie Âlàskiej na kilkanaÊcie sekund uruchomiono syreny
zak∏adowe. W Zak∏adzie Remontowo-Produkcyjnym Maszyn Elektrycz-
nych „Damel” w Dàbrowie Górniczej o godz. 12 wy∏àczono na kilka minut
pràd, przerywajàc prac´ w ca∏ym zak∏adzie. W kilku zak∏adach B´dzina,
Dàbrowy Górniczej, Gliwic, Jaworzna, Katowic, Rudy Âlàskiej i Rybnika
wywieszono flagi w barwach narodowych z napisem „SolidarnoÊç” lub z ki-
rem. W Hucie „Katowice” jednà z flag zatkni´to na kominie zak∏adu90.
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Wed∏ug danych, które zebra∏ aktyw partyjny, w próbach podj´cia straj-
ków w zak∏adach województwa katowickiego uczestniczy∏o 114 osób91.
Wobec wszystkich wyciàgni´to konsekwencje s∏u˝bowe. W FSM w Tychach
naganà ukarano 20 pracowników, 3 przeniesiono na ni˝sze stanowiska,
31 zwolniono dyscyplinarnie z pracy. Pi´ciu pracowników internowano,
wobec jednego zastosowano areszt tymczasowy. W „Transbudzie” zwolniono
dyscyplinarnie 3 brygadzistów, a 15 pracowników ukarano naganà. W ZUT
„Zgoda” w Âwi´toch∏owicach naganà partyjnà z ostrze˝eniem ukarano
dyrektora naczelnego za, jak to okreÊlono, „brak konsekwencji w zapew-
nieniu dyscypliny pracy w dniu 13 maja i niezajmowanie [odpowiedniego]
stanowiska w przesz∏oÊci”92. 

Przerwy w pracy i próby podejmowania akcji strajkowych odnotowano
równie˝ 10 listopada 1982 r. TKK apelowa∏a o podj´cie tego dnia oÊmio-
godzinnego strajku, na jej wezwanie odpowiedzia∏o jednak niewiele zak∏a-
dów pracy. W województwie bielskim jedynie w Fabryce Przemys∏u Precy-
zyjnego „Prema-Befaret” w Bielsku-Bia∏ej osiemdziesi´ciu pracowników
na znak protestu odmówi∏o posi∏ku regeneracyjnego93.

W województwie cz´stochowskim liczba protestujàcych by∏a znikoma.
W Cz´stochowskiej Fabryce Artyku∏ów Muzycznych „Melodia” pracy nie
podj´∏o tylko czterech pracowników spoÊród 450-osobowej za∏ogi. W innym
z cz´stochowskich zak∏adów – Zak∏adach Elementów Wyposa˝enia Budow-
nictwa „Metalplast” – na Wydziale Narz´dziowni do pracy nie przystàpi∏o
siedmiu pracowników drugiej zmiany. W oryginalny sposób zaprotesto-
wali natomiast rolnicy ze wsi Lgota B∏otna w gminie Lelów: 10 listopada
nie dostarczyli mleka do zlewni94.

W województwie katowickim przerwy w pracy odnotowano w Przedsi´-
biorstwie Budowlanym w Czechowicach-Dziedzicach i Zak∏adach Remon-
towych Maszyn Budowlanych „Zremb” w Gliwicach. Ponadto przed bramà
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w zwiàzku z zapowiedziami 15-minutowego strajku; ibidem, II/167, b.p., Informacja o aktualnej
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partyjnych w województwie katowickim z 20 maja 1982 r.
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województwa katowickiego z 27 maja 1982 r.
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∏eczno-politycznej w woj. cz´stochowskim z 10 listopada 1982 r.; Stan wojenny w Polsce..., s. 44.



g∏ównà Huty „Katowice”, w rejonie krzy˝a, demonstrowa∏o ponad sied-
miuset pracowników zak∏adu. W nietypowy sposób protestowa∏a cz´Êç
pracowników naukowych i studentów Politechniki Âlàskiej w Gliwicach.
Na trzech wydzia∏ach tej uczelni odby∏y si´ tak zwane marsze wewn´trzne,
w których wzi´∏o udzia∏ oko∏o 250 osób, w tym oko∏o 25 pracowników
naukowych95.

Niektóre protesty pracownicze dotyczy∏y bezpoÊrednio spraw socjal-
nych. 15 czerwca 1982 r. szeÊçdziesi´ciu pracowników cz´stochowskiego
Kombinatu Budowy Maszyn „Cz´stochowa” w zwiàzku z drastycznà obni˝-
kà zarobków za maj odmówi∏o podj´cia pensji. 2 paêdziernika osiemdzie-
si´ciu pracowników pierwszej zmiany Ciàgarni Huty „B´dzin” w B´dzinie
nie dopuÊci∏o do pracy drugiej zmiany, protestujàc w ten sposób przeciwko
pracy w wolne soboty. 10 grudnia pi´çdziesi´ciu junaków z Oddzia∏u Obro-
ny Cywilnej w Zak∏adzie Kuêniczym FSM w Ustroniu przerwa∏o na godzi-
n´ prac´, domagajàc si´ od dyrekcji uregulowania spraw p∏acowych96. 

Popularnà form´ spo∏ecznego oporu stanowi∏o palenie zniczy i sk∏ada-
nie kwiatów w miejscach pami´ci i kultu religijnego, po∏àczone cz´sto z pu-
blicznà modlitwà. 

31 sierpnia 1982 r. w zak∏adach „Apena” w Bielsku-Bia∏ej na placu
fabrycznym u∏o˝ono krzy˝ z kwiatów, a przy innym krzy˝u, ustawionym na
terenie zak∏adu, odmówi∏a modlitw´ stuosobowa grupa pracowników.
Tego samego dnia w bielskiej FSM palono znicze i sk∏adano kwiaty przed
krzy˝em znajdujàcym si´ na terenie zak∏adu, a na placu fabrycznym dwu-
stuosobowa grupa Êpiewa∏a pieÊni religijne. 29 paêdziernika przed koÊcio-
∏em pw. OpatrznoÊci Bo˝ej w Bielsku-Bia∏ej z∏o˝ono wieniec z szarfà
w ho∏dzie ofiarom stanu wojennego97. 

W Katowicach miejscem szczególnym by∏ krzy˝ upami´tniajàcy górni-
ków poleg∏ych w „Wujku”, ustawiony zaraz po tragedii przy ogrodzeniu
kopalni. Trzynastego i szesnastego dnia ka˝dego miesiàca zapalano tam
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znicze, sk∏adano kwiaty i wieƒce oraz kolportowano ulotki i pisma drugiego
obiegu. Wed∏ug danych katowickiej SB, w 1982 r. w rejonie krzy˝a zatrzy-
mano 137 osób, z których 18 zosta∏o internowanych, a przeciwko 10 skie-
rowano wnioski do kolegium do spraw wykroczeƒ98. 

W kopalniach i hutach pracownicy wspólnie modlili si´ przed figurami
Êwi´tych patronów. 16 lutego 1982 r. w kopalni „Siemianowice” górnicy
pierwszej zmiany, zanim zjechali na dó∏, modlili si´ przed figurà Êw. Barba-
ry w intencji kolegów poleg∏ych w „Wujku”. W∏adze uzna∏y to za politycz-
nà prowokacj´ i aresztowa∏y organizatorów i cz´Êç uczestników modlitwy99.
13 maja w kopalni „Ziemowit” dwustu górników pierwszej zmiany przed
zjazdem na dó∏ odÊpiewa∏o hymn paƒstwowy przed figurà Êw. Barbary.
W rezultacie dziesi´ciu z nich zosta∏o dyscyplinarnie zwolnionych z pracy,
a kolejnych szesnastu ukaranych naganà i upomnieniem100. Równie˝ w maju
w Êlàskich hutach („Ferrum” w Katowicach, „JednoÊç” w Siemianowi-
cach Âlàskich) oraz zak∏adach „Erg” w Tychach uczczono modlitwà dzieƒ
Êw. Floriana. Zbiorowe modlitwy organizowano tak˝e pod figurà Êw. Anto-
niego w Walcowni Metali „Dziedzice” im. F. Dzier˝yƒskiego w Czechowi-
cach-Dziedzicach101. 

Kolejnym przejawem oporu spo∏ecznego by∏y protesty uliczne. 1 i 3 maja
1982 r. dosz∏o do demonstracji w Bielsku-Bia∏ej. Pierwsza odby∏a si´ po
zakoƒczeniu oficjalnego pochodu. Oko∏o siedmiuset m∏odych osób defilo-
wa∏o na jednej z g∏ównych ulic miasta. Pi´tnastu uczestników demonstracji
zosta∏o zatrzymanych przez milicj´102. W Cz´stochowie 1 maja po mszy Êw.
na Jasnej Górze demonstranci przeszli pod Grób Nieznanego ˚o∏nierza,
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gdzie z∏o˝yli wiàzanki kwiatów”103. Do du˝ej demonstracji dosz∏o 3 maja
w Gliwicach. Po zakoƒczeniu mszy polowej pod koÊcio∏em pw. Êw. Piotra
i Paw∏a, oko∏o godz. 20, prawie 2 tys. osób uformowa∏o pochód, który
w milczeniu uda∏ si´ pod pomnik Adama Mickiewicza. Milicja u˝y∏a prze-
ciwko demonstrantom armatek wodnych i pa∏ek. Zatrzymano 38 osób104.

13 maja przed rektoratem Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach zebra-
∏o si´ oko∏o 150 osób. Po odÊpiewaniu hymnu paƒstwowego i Roty demon-
stranci rozeszli si´. Kilkunastu uczestników protestu (dziesi´ciu studentów
i czterech pracowników naukowych) zosta∏o internowanych105.

Apogeum protestów ulicznych w stanie wojennym na terenie badanych
trzech regionów nastàpi∏o 31 sierpnia 1982 r. W Katowicach manifestacja
rozpocz´∏a si´ oko∏o godz. 17. Wielotysi´czny t∏um próbowa∏ przejÊç
ul. Warszawskà pod koÊció∏ Mariacki, zosta∏ jednak brutalnie rozbity przez
ZOMO. Innà, kilkusetosobowà grup´ demonstrantów si∏y porzàdkowe
rozp´dzi∏y w okolicach kopalni „Wujek”. Po rozbiciu demonstracji ZOMO
przez kilka godzin Êciga∏o uczestników protestu po ulicach miasta. Zatrzy-
mano 446 osób. W Gliwicach demonstranci próbowali spacerowaç central-
nymi ulicami miasta, bez transparentów i wznoszenia okrzyków. Milicja
u˝y∏a wobec nich si∏y, zatrzymanych zosta∏o dwieÊcie osób. Mniejsze mani-
festacje odby∏y si´ w Jastrz´biu, Rybniku, Siemianowicach, Tarnowskich
Górach i Tychach. W Tarnowskich Górach po mszy Êw. w kolegiacie zacz´li
si´ zbieraç demonstranci, których zaatakowano gazami ∏zawiàcymi i Êwie-
cami dymnymi. Wje˝d˝ano w t∏um samochodami i szczuto ludzi milicyjny-
mi psami. W Rybniku ZOMO zaatakowa∏o uczestników mszy Êw. za ojczy-
zn´ próbujàcych przedostaç si´ po nabo˝eƒstwie z obstawionego koÊcio∏a
na Rynek. W Siemianowicach Âlàskich demonstranci usi∏owali przejÊç spod
Klubu Górnika KWK „Siemianowice” do DH „T́ cza”. Drog´ zablokowa∏y 
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im jednak milicyjne samochody. Niepowodzeniem zakoƒczy∏a si´ równie˝
manifestacja w Jastrz´biu Zdroju. Oko∏o czterystu osobom zebranym
przed kopalnià „Manifest Lipcowy” nie uda∏o si´ przerwaç milicyjnej blo-
kady i przejÊç pod tablic´ upami´tniajàcà porozumienia jastrz´bskie.
Kolejnà prób´ protestu podj´to w Jastrz´biu 3 wrzeÊnia. Po mszy Êw. w ko-
Êciele pw. NMP Matki KoÊcio∏a kilkaset osób ruszy∏o w stron´ kopalni
„Manifest Lipcowy”, zosta∏y jednak rozproszone przez ZOMO. Wed∏ug
danych SB, 31 sierpnia w rejonach „obj´tych zak∏óceniami porzàdku”
w województwie katowickim zatrzymano 669 osób106.

W województwie bielskim 31 sierpnia najwi´kszy protest uliczny odby∏ si´
w Bielsku-Bia∏ej. Oko∏o godz. 18.30 przed hotelem „Prezydent” zorganizo-
wano wiec z udzia∏em oko∏o 1500 osób. Jego uczestnicy uformowali pochód
i przeszli na pl. Smolki, gdzie zostali zaatakowani przez ZOMO. Si∏y porzàd-
kowe interweniowa∏y do póênych godzin wieczornych. Zatrzymano 106 osób.
Dwie z nich zosta∏y skazane. W pozosta∏ych miejscowoÊciach Podbeskidzia
nie odnotowano wi´kszych protestów ulicznych, z wyjàtkiem OÊwi´cimia,
gdzie oko∏o godz. 14 pracownicy Zak∏adów Chemicznych (330 osób) prze-
maszerowali od bramy zak∏adów do jednego z koÊcio∏ów. Ponadto w godzi-
nach wieczornych na jednej z ulic OÊwi´cimia zebra∏a si´ dwustuosobowa
grupa demonstrantów. Protestujàcym nie uda∏o si´ jednak zorganizowaç
przemarszu i po pewnym czasie demonstracja si´ rozproszy∏a107.

W Cz´stochowie obchody Dnia „SolidarnoÊci” rozpocz´∏y si´ o godz. 17
mszà Êw. na Jasnej Górze w intencji ojczyzny i „SolidarnoÊci”. Uczestnicy
nabo˝eƒstwa przemaszerowali nast´pnie pod Grób Nieznanego ˚o∏nierza
w al. Sienkiewicza, a stamtàd udali si´ w kierunku siedziby NSZZ „Solidar-
noÊç” przy ul. KoÊciuszki; nie dotarli tam jednak, poniewa˝ drog´ zabloko-
wa∏y im oddzia∏y ZOMO i wozy milicyjne. Pochód skierowa∏ si´ wi´c do
katedry. Si∏y porzàdkowe interweniowa∏y dopiero wtedy, gdy protestujàcy
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zacz´li rozchodziç si´ do domów. Nast´pnego dnia oko∏o godz. 18 milicja
zaatakowa∏a grupy m∏odzie˝y powracajàcej z nabo˝eƒstwa na Jasnej Górze.
Zamieszki trwa∏y do póênych godzin nocnych. Na osiedlu Tysiàclecia demon-
stranci omal nie zdobyli komisariatu milicji. Na skutek zajÊç 31 sierpnia
i 1 wrzeÊnia zatrzymano 270 osób108. 

W nast´pnych miesiàcach protesty uliczne nie przybra∏y ju˝ takich
rozmiarów jak wystàpienia sierpniowe. Do powa˝nej manifestacji dosz∏o
13 paêdziernika w Dàbrowie Górniczej. Po wieczornym nabo˝eƒstwie
w bazylice pw. Matki Boskiej Anielskiej w intencji osób internowanych pod
koÊcio∏em zgromadzi∏a si´ grupa demonstrantów liczàca 200–300 osób.
Próbowali oni przejÊç pod Komitet Miejski PZPR, zostali jednak kilka-
krotnie zatrzymani przez oddzia∏y ZOMO oraz funkcjonariuszy Komendy
Miejskiej MO. U˝yto si∏y, wiele osób pobito pa∏kami, a 57 uczestników
zajÊç zatrzymano109.

Kilkutysi´czna manifestacja odby∏a si´ 11 listopada 1982 r. w Cz´sto-
chowie. Demonstranci wykonali ogromny krzy˝ z kwiatów i zniczy. Piono-
we rami´ krzy˝a po∏àczy∏o klasztor z Grobem Nieznanego ˚o∏nierza.
Nast´pny protest zorganizowano w Cz´stochowie 16 grudnia. Apel pole-
g∏ych przy Grobie Nieznanego ˚o∏nierza zgromadzi∏ 4 tys. osób110.

Wed∏ug danych SB, w 1982 r. w województwie katowickim podczas pro-
testów ulicznych zatrzymano ogó∏em 764 osoby. WÊród zatrzymanych
przewa˝ali robotnicy (439) i uczniowie szkó∏ ponadpodstawowych (129)111.
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108 AIPN, MSW II, 185n/52, k. 6, Informacja dzienna MSW, 1 IX 1982; ibidem, 185n/52, k. 23,
Informacja dzienna MSW, 2 IX 1982; ibidem, 17/IX/231, t. 8, k. 54, Ocena stanu bezpieczeƒ-
stwa i porzàdku publicznego w woj. cz´stochowskim za okres 1–31 VIII 1982 r., 3 IX 1982;
ibidem, 17/IX/231, t. 8, k. 67–69, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w woj. cz´sto-
chowskim za okres 1–30 IX 1982 r., 4 X 1982; AP Cz´stochowa, KW PZPR w Cz´stochowie,
1/VII/16, t. 24, b.p., Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. cz´stochowskim z 31 VIII
1982 r.; ibidem, 1/VII/16, t. 25, b.p., Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. cz´sto-
chowskim z 1–2 IX 1982 r.; Stan wojenny w Polsce..., s. 43–44; K. Miroszewski, Z. Woêniczka,
op. cit., s. 268–269; Z. Muchowicz, op. cit., s. 6; M. Miko∏ajczyk, W∏adza ludowa a diecezja
cz´stochowska, Cz´stochowa 2000, s. 214–223.
109 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 18, k. 162–163, Analiza dotyczàca stanu bezpieczeƒstwa i po-
rzàdku publicznego w woj. katowickim za okres 1 X–1 XI 1982 r., 4 XI 1982; AP Katowice,
KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/169, b.p., Meldunek o sytuacji spo∏eczno-politycznej
w województwie katowickim z 14 paêdziernika 1982 r.
110 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 8, k. 111, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
w woj. cz´stochowskim za okres 1–30 XI 1982 r., 4 XII 1982; Z. Muchowicz, op. cit., s. 6.
111 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 18, k. 218, Analiza dotyczàca stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego w woj. katowickim za okres 13 XII 1981–31 XII 1982 r., 10 I 1983.



W województwie cz´stochowskim zatrzymano 340 uczestników demonstra-
cji (312 m´˝czyzn i 28 kobiet)112. Najmniej demonstrantów zatrzymano na
Podbeskidziu – 149 osób113.

Elementem oporu by∏y „akty sabota˝u i terroru politycznego” oraz akcje
ulotkowe. Do aktów sabota˝u zaliczyç mo˝na malowanie hase∏ na murach
domów, w zak∏adach pracy i miejscach u˝ytecznoÊci publicznej, zrywanie
oficjalnych og∏oszeƒ w∏adz, dewastacj´ gazetek Êciennych, niszczenie czer-
wonych flag, celowe uszkodzenia sprz´tu i urzàdzeƒ w zak∏adach pracy,
uk∏adanie przeszkód na torach. W 1982 r. w województwie katowickim SB
odnotowa∏a oko∏o 650 hase∏ i obraêliwych lub wrogich wobec w∏adz partyj-
no-rzàdowych napisów w miejscach publicznych oraz 18 tys. ulotek. Ponad-
to w wyniku dzia∏aƒ operacyjnych przej´to 11 tys. ulotek i wydawnictw dru-
giego obiegu. W województwie cz´stochowskim funkcjonariusze wykryli
576 hase∏ i napisów114. Skala zjawiska by∏a tak du˝a, ˝e nie sposób opisaç
szczegó∏owo poszczególnych akcji115. Warto nadmieniç, ˝e skrupulatnie od-
notowywano je w wi´kszoÊci informacji dziennych dotyczàcych sytuacji
spo∏eczno-politycznej w danym województwie, sporzàdzanych przez po-
szczególne komitety wojewódzkie PZPR oraz SB.

Jednà z najbardziej spektakularnych form sabota˝u by∏o celowe nisz-
czenie pomników i postumentów poÊwi´conych Armii Czerwonej. Najbar-
dziej znane akcje to wysadzenie 31 kwietnia 1982 r. postumentu z god∏em
ZSRR w Wodzis∏awiu Âlàskim oraz uszkodzenie 13 maja tr. pomnika
wdzi´cznoÊci ˝o∏nierzom Armii Czerwonej na pl. WolnoÊci w Mys∏owicach.
Obie akcje przeprowadzili cz∏onkowie organizacji Legion Polski dzia∏ajàcy
na terenie Rybnickiego Okr´gu W´glowego. Do detonacji u˝yto materia∏u
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112 Ibidem, 17/IX/231, t. 8, k. 123–133, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
w woj. cz´stochowskim za rok 1982 r., 8 I 1983. 
113 Ibidem, 17/IX/231, t. 1, k. 325, Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w woj. bielskim za
okres 13 XII 1981–31 XII 1982 r., 7 I 1983. 
114 Ibidem, 17/IX/231, t. 18, k. 222, Analiza dotyczàca stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
w woj. katowickim za okres 13 XII 1981–31 XII 1982 r., 10 I 1983; ibidem, 17/IX/231, t. 8, k. 130,
Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w woj. cz´stochowskim w roku 1982, 8 I 1983. 
115 Tylko w styczniu 1982 r. w województwie katowickim odnotowano 45 przypadków tzw. pro-
pagandy pisanej, przez co w∏adze rozumia∏y kolporta˝ ulotek, napisów, plakatów, broszur
i wydawnictw. W tym samym okresie w województwach bielskim i cz´stochowskim odnotowa-
no odpowiednio 13 i 15 takich przypadków, a od 1 do 14 II 1982 r. w katowickim – 31, biel-
skim – 14, cz´stochowskim – 13 (ibidem, 185n/35, k. 81, 84, 90, Informacja dzienna MSW, 4 II
1982; ibidem, 185n/36, k. 71, 78, Informacja dzienna MSW, 17 II 1982). 



wybuchowego, stosowanego w kopalniach, z zapalnikiem zegarowym.
W Mys∏owicach eksplozja uszkodzi∏a jedynie p∏yty os∏onowe pomnika.
Wybuch by∏ jednak na tyle silny, ˝e w dwudziestu okolicznych budynkach
mieszkalnych i szkole podstawowej pop´ka∏y szyby116. 

Co si´ tyczy aktów „terroru politycznego”, to w 1982 r. w województwie
katowickim tamtejsza SB odnotowa∏a dwanaÊcie przypadków anonimowych
listów i telefonów z pogró˝kami pod adresem dzia∏aczy partyjnych, cz∏onków
zak∏adowych komórek ORMO, organizatorów nowych zwiàzków zawodo-
wych oraz kadry kierowniczej przedsi´biorstw. Na Podbeskidziu funkcjona-
riusze zarejestrowali jedenaÊcie przypadków „terroru politycznego”, mi´dzy
innymi jedno pobicie i trzy przypadki gróêb s∏ownych lub pisemnych.
W Cz´stochowie osoby kolaborujàce z partià i SB napi´tnowano, umiesz-
czajàc ich nazwiska na specjalnej liÊcie publikowanej w biuletynie „CDN”117.

4. Represje

W ka˝dym z omawianych województw skala represji w∏adz wobec spo-
∏eczeƒstwa by∏a inna. Najwi´ksze nasilenie represji odnotowano na Gór-
nym Âlàsku i w Zag∏´biu Dàbrowskim. W porównaniu z tym regionem na
Podbeskidziu i w ziemi cz´stochowskiej liczba internowanych i aresztowa-
nych by∏a o wiele mniejsza. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e rozmiarów represji
nie mo˝na sprowadzaç wy∏àcznie do kategorii statystycznych.

W województwie katowickim do 23 grudnia 1982 r. w∏adze wyda∏y 2021
decyzji o internowaniu118. Liczba ta obejmowa∏a tak˝e tych, którzy byli
internowani dwukrotnie, a nawet trzykrotnie. Wed∏ug p∏k. (nast´pnie gen.)
Jerzego Gruby, komendanta wojewódzkiego MO w Katowicach, dwukrotnie
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116 Ibidem, 17/IX/231, t. 18, k. 50, Analiza dotyczàca stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
w woj. katowickim za okres 1 V–1 VI 1982 r., 4 VI 1982; ibidem, 17/IX/231, t. 18, k. 222, 228, Ana-
liza dotyczàca stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w woj. katowickim za okres 13 XII
1981–31 XII 1982 r., 10 I 1983; AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/167, b.p.,
Informacja sygnalna dotyczàca sytuacji w województwie katowickim w dniu 13 V 1982 r. na godz. 11.
117 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 1, k. 326, Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w woj. biel-
skim za okres 13 XII 1981–31 XII 1982 r., 7 I 1983; ibidem, 17/IX/231, t. 8, k. 132, Ocena stanu
bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w woj. cz´stochowskim w roku 1982, 8 I 1983; ibidem,
17/IX/231, t. 18, k. 221, Analiza dotyczàca stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w woj.
katowickim za okres 13 XII 1981–31 XII 1982 r., 10 I 1983. 
118 Ibidem, 17/IX/231, t. 18, k. 226, Analiza dotyczàca stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicz-
nego w woj. katowickim za okres 13 XII 1981–31 XII 1982 r., 10 I 1983.



internowano 110 osób, trzykrotnie zaÊ 3119. Do zawieszenia stanu wojen-
nego wobec 159 internowanych zastosowano tymczasowe aresztowanie.
Od 13 grudnia 1981 r. do 23 grudnia 1982 r. w województwie katowickim
internowano ∏àcznie 1911 osób, w tym 374 kobiety. Wed∏ug szczegó∏owych
wyliczeƒ funkcjonariuszy SB ∏àczna liczba internowanych – 1911 – stano-
wi∏a 0,05 proc. ogó∏u mieszkaƒców województwa (na 3 844 000 mieszkaƒ-
ców) i 0,11 proc. ogó∏u zatrudnionych (na 1 631 000 pracujàcych zawo-
dowo)120. Najm∏odszym internowanym w kraju by∏ Andrzej Sznajder, uczeƒ
drugiej klasy liceum ogólnokszta∏càcego w Bytomiu – w dniu zatrzymania
mia∏ dopiero co ukoƒczone 17 lat121.

W województwach bielskim i cz´stochowskim skala internowaƒ i aresz-
towaƒ w porównaniu ze Âlàskiem i Zag∏´biem by∏a znacznie mniejsza.
Na Podbeskidziu internowano 235 osób, w tym 3 dwukrotnie122, a w woje-
wództwie cz´stochowskim 196 osób, z czego 16 dwa razy. WÊród represjo-
nowanych z województwa cz´stochowskiego znalaz∏o si´ 19 kobiet. Wed∏ug
statystyki sporzàdzonej przez funkcjonariuszy SB, najwi´ksze grupy inter-
nowanych stanowili: pracownicy Huty im. B. Bieruta (28 osób), pracowni-
cy etatowi i dzia∏acze Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Cz´stochowa
(22 osoby), pracownicy etatowi komisji zak∏adowych NSZZ „SolidarnoÊç”
(39 osób), studenci (10 osób) oraz pracownicy naukowi (4 osoby). W sto-
sunku do 22 osób uchylono decyzj´ o internowaniu, zamieniajàc jà na tym-
czasowe aresztowanie123.

W raportach SB stwierdzano, ˝e w miar´ mo˝liwoÊci internowanym sta-
rano si´ zapewniç godziwe warunki bytowe w oÊrodkach odosobnienia.
PodkreÊlano te˝, ˝e „przeprowadzane kontrole i wizytacje, w tym tak˝e
przez przedstawicieli Mi´dzynarodowego Czerwonego Krzy˝a, nie wnosi∏y
˝adnych istotnych zastrze˝eƒ”124. Internowanie w za∏o˝eniu mia∏o byç for-

122

119 Internowani w 1981 i 1982 roku, „Zeszyty Historyczne SolidarnoÊci Âlàsko-Dàbrowskiej”
2000, z. 5, s. 28. 
120 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 18, k. 226, Analiza dotyczàca stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego w woj. katowickim za okres 13 XII 1981–31 XII 1982 r., 10 I 1983. 
121 P. Reszka, Pàczkowa konspiracja, „Rzeczpospolita”, 13 XII 2001. 
122 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 1, k. 326, Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w woj. biel-
skim za okres 13 XII 1981–31 XII 1982 r., 7 I 1983. 
123 Ibidem, 17/IX/231, t. 8, k. 134–135, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
w woj. cz´stochowskim w roku 1982, 8 I 1983.
124 Ibidem, 17/IX/231, t. 18, k. 227, Analiza dotyczàca stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicz-
nego w woj. katowickim za okres 13 XII 1981–31 XII 1982 r., 10 I 1983.



mà „profilaktyki”, w oÊrodkach funkcjonujàcych w aresztach i zak∏adach
karnych „pensjonariuszy” obowiàzywa∏y jednak te same regulaminy co
wi´êniów lub osoby tymczasowo aresztowane. ˚ycie wewn´trzne oÊrodków
normowa∏ wi´c regulamin tymczasowego wykonywania aresztowania
wprowadzony w ˝ycie Zarzàdzeniem nr 12 Ministra SprawiedliwoÊci z dnia
25 stycznia 1974 r. Dopiero 20 grudnia 1981 r. wysz∏o Rozporzàdzenie Mini-
stra SprawiedliwoÊci w sprawie regulaminu pobytu internowanych w oÊrod-
kach odosobnienia. Dokument ten nie zmieni∏ jednak zasadniczo sytuacji
represjonowanych, co potwierdzajà liczne Êwiadectwa. W styczniu 1982 r.
w Zabrzu-Zaborzu internowani przetrzymywani byli w dwudziestoosobo-
wych celach o powierzchni 36 metrów kwadratowych, w wi´kszoÊci nie-
ogrzewanych, tote˝ wszyscy cierpieli na uporczywy kaszel i przezi´bienia125.
Nie lepiej by∏o w Strzelcach Opolskich. Zdarza∏o si´, ˝e na twarzach osób
przebywajàcych w celach na parterze osadza∏ si´ szron. W Strzelcach Opol-
skich odnotowano mi´dzy innymi przypadki zn´cania si´ nad chorymi na
klaustrofobi´ (zamykano ich w ma∏ych celach). Szykany wobec chorych nie
usta∏y nawet po przeniesieniu ich do Uherc. W∏adze oÊrodka poinformo-
wa∏y wprawdzie zainteresowanych, ˝e zostanà zwolnieni w okreÊlonym ter-
minie, lecz nie dotrzyma∏y s∏owa. Wywo∏a∏o to ostry protest pozosta∏ych
internowanych126. 

W wi´kszoÊci zak∏adów karnych i aresztów pe∏niàcych funkcj´ „interna-
tów” przepisy rozporzàdzenia z 20 grudnia 1981 r. zacz´to stosowaç dopie-
ro na poczàtku lutego 1982 r., po licznych protestach internowanych.
W obozie w Jastrz´biu-Szerokiej „pensjonariusze” skierowali pismo do
wojewody Paszkowskiego, domagajàc si´ mi´dzy innymi przekazania im
oraz ich rodzinom regulaminu internowania127. 

Pierwsze zwolnienia nastàpi∏y ju˝ w grudniu 1981 r. Do marca roku
nast´pnego na wolnoÊç wypuszczono ponad siedemset osób z wojewódz-
twa katowickiego128. Wed∏ug gen. Gruby, w obozach internowania nadal
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125 Warunki w oÊrodku dla internowanych w zak∏adzie karnym w Zabrzu-Zaborzu, „Zeszyty
Historyczne SolidarnoÊci Âlàsko-Dàbrowskiej” 1997, z. 3, s. 79.
126 M. Mierzwiak, Relacja z Uherc, cz. II, ibidem, 1998, z. 4, s. 75.
127 Pismo internowanych w Zak∏adzie Karnym w Szerokiej do wojewody katowickiego gen. Roma-
na Paszkowskiego z 31 XII 1981 r., ibidem, 1996, z. 2, s. 40.
128 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 17, k. 325–326, Analiza dotyczàca stanu bezpieczeƒstwa i po-
rzàdku publicznego w woj. katowickim za okres 1 XII 1981–1 I 1982 r. z 4 I 1982 r.; ibidem,
17/IX/231, t. 17, k. 341, Analiza dotyczàca stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w woj.



przebywa∏o siedemset osób z regionu129. W nast´pnych miesiàcach zwal-
niano kolejnych internowanych, wydawano jednak równie˝ nowe decyzje
o internowaniu. Ostatnich zwolniono 23 grudnia 1982 r., wtedy te˝ zlikwi-
dowano obozy dla internowanych. Na wolnoÊç wysz∏o wówczas mi´dzy
innymi dwunastu, uznawanych przez SB za szczególnie niebezpiecznych,
dzia∏aczy „SolidarnoÊci” z Regionu Âlàsko-Dàbrowskiego: Marian Acker-
man, Ryszard B∏aszczyk, Krzysztof Bobula, Tadeusz Buranowski, Woj-
ciech Figiel, Tadeusz Jedynak, Bogdan Kopaƒski, J´drzej Krakowski,
Zenon Lis, Jan Ludwiczak, Micha∏ Màsior i Leszek Waliszewski. Jedno-
czeÊnie na mocy postanowienia Naczelnej Prokuratury Wojskowej areszto-
wano internowanych dotàd cz∏onków KK NSZZ „SolidarnoÊç”, mi´dzy
innymi Andrzeja Rozp∏ochowskiego, który z wi´zienia wyszed∏ dopiero na
mocy amnestii z 1984 r.130

Wed∏ug ocen SB tylko znikoma cz´Êç zwolnionych z internowania pró-
bowa∏a w∏àczaç si´ w „negatywnà dzia∏alnoÊç”, obawiajàc si´ g∏ównie sankcji
karnych131. By∏o to o tyle uzasadnione, ˝e wiele osób po wyjÊciu z interno-
wania poddanych zosta∏o szczególnej obserwacji SB i MO.

Stosunkowo ch´tnie osobom zwalnianym z internowania udzielano po-
zwolenia na opuszczenie kraju. Dla w∏adz by∏o to wygodne posuni´cie.
Pozbywano si´ tych, z którymi w przesz∏oÊci by∏y, a w przysz∏oÊci mog∏y byç
problemy. W 1982 r. katowicka SB otrzyma∏a 311 wniosków osób zwolnio-
nych z internowania o wyjazd sta∏y za granic´. 305 wniosków rozpatrzono
pozytywnie, ale paszporty odebra∏o tylko 217 osób, które otrzyma∏y wizy132.
Wed∏ug danych z raportu SB w Cz´stochowie, w 1982 r. z województwa
wyemigrowa∏y 352 osoby, a dalsze 1272 ubiega∏y si´ o wyjazd. Wi´kszoÊç
wyjecha∏a lub zamierza∏a udaç si´ do Republiki Federalnej Niemiec133.
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katowickim za okres 1 I–1 II 1982 r., 4 II 1982; ibidem, 17/IX/231, t. 17, k. 360, Analiza doty-
czàca stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w woj. katowickim za okres 1 II–1 III 1982 r.,
4 III 1982; ibidem, 17/IX/231, t. 18, k. 5, Analiza dotyczàca stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku pu-
blicznego w woj. katowickim za okres 1 III–1 IV 1982 r., 4 IV 1982.
129 K. Kozielski, Przyszli w nocy jak zbóje..., „Zeszyty Historyczne SolidarnoÊci Âlàsko-Dàbrow-
skiej” 1996, z. 2, s. 33–34.
130 XX lat „SolidarnoÊci” Âlàsko-Dàbrowskiej..., s. 159.
131 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 18, k. 227, Analiza dotyczàca stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego w woj. katowickim za okres 13 XII 1981–31 XII 1982 r., 10 I 1983.
132 Ibidem.
133 Ibidem, 17/IX/231, t. 8, k. 137, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w woj.
cz´stochowskim w roku 1982, 8 I 1983.



Niestety, nie wiadomo, jaki odsetek stanowi∏y osoby zwolnione z inter-
nowania.

O skali represji Êwiadczy∏a nie tylko liczba internowanych, choç inter-
nowanie sta∏o si´ jednym z g∏ównych symboli stanu wojennego. Przywód-
ców strajków i demonstracji, najbardziej aktywnych dzia∏aczy podziemnej
„SolidarnoÊci” i innych organizacji, drukarzy i kolporterów „nielegalnych”
ulotek i wydawnictw oraz tych, których dzia∏ania w∏adze uzna∏y za szcze-
gólnie zagra˝ajàce bezpieczeƒstwu paƒstwa, stawiano przed sàdem. W cià-
gu dziewi´tnastu miesi´cy stanu wojennego na Górnym Âlàsku i w Zag∏´-
biu toczy∏o si´ ponad dwieÊcie procesów politycznych. Wed∏ug danych
katowickiej SB, do koƒca 1982 r. w województwie katowickim „w ramach
zwalczania ró˝norodnych form nielegalnej i przest´pczej dzia∏alnoÊci o za-
barwieniu politycznym” wszcz´to ogó∏em 174 sprawy przeciwko 465 oso-
bom, z czego prokuratura wojskowa wszcz´∏a w trybie doraênym 90 spraw
przeciwko 302 osobom, a w trybie zwyk∏ym 13 spraw przeciw 27 podejrza-
nym. Prokuratura powszechna z kolei wszcz´∏a w trybie doraênym 40 spraw
przeciw 84 osobom i w trybie zwyk∏ym 31 spraw przeciw 50 osobom. Do koƒ-
ca 1982 r. sàdy wojskowe rozpatrzy∏y 81 spraw przeciw 219 oskar˝onym, z cze-
go w 51 sprawach skazano 120 osób, w 5 sprawach uniewinniono 16 osób,
a 9 spraw zakoƒczy∏o si´ umorzeniem post´powania wobec 33 osób.
W 16 sprawach zawieszono post´powanie wobec 50 osób. Sàdy powszechne
rozpatrzy∏y 37 spraw przeciw 72 osobom, z czego w 31 sprawach skazano
63 osoby, w 2 sprawach 5 osób uniewinniono, w 2 kolejnych post´powanie
umorzono, a 2 sprawy przeciwko 3 osobom zawieszono134. Najcz´stszym
zarzutem wobec oskar˝onych by∏o naruszenie przepisów dekretu z 12 grud-
nia 1981 r. o stanie wojennym135.

W pierwszej kolejnoÊci wytoczono procesy przywódcom strajków
i protestów z grudnia 1981 r. Przed sàdami stan´li najbardziej aktywni
dzia∏acze wszystkich strajkujàcych kopalƒ, hut i innych zak∏adów regionu.
Wi´kszoÊç spraw zakoƒczy∏a si´ wyrokami skazujàcymi. Wed∏ug danych SB,
spoÊród 979 osób zatrzymanych na Górnym Âlàsku i w Zag∏´biu za udzia∏
w grudniowych strajkach wyrokami sàdowymi skazano 121, a kilkaset
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134 Ibidem, 17/IX/231, t. 18, k. 223, Analiza dotyczàca stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicz-
nego w woj. katowickim za okres 13 XII 1981–31 XII 1982 r., 10 I 1983.
135 P.J. Nowak [J. Kurcyusz], Sàdy wojskowe na Âlàsku w czasie trwania stanu wojennego,
„Zeszyty Historyczne SolidarnoÊci Âlàsko-Dàbrowskiej” 1996, z. 2, s. 57. 



orzeczeniami kolegiów do spraw wykroczeƒ. Ponadto z pracy zwolnionych
zosta∏o 1445 osób136. 

Jednà z najg∏oÊniejszych spraw politycznych w województwie katowickim
by∏ proces cz∏onków Komitetu Strajkowego KWK „Wujek”. Ju˝ 13 stycznia
1982 r. wojskowy prokurator garnizonowy w Gliwicach skierowa∏ do Sàdu
Âlàskiego Okr´gu Wojskowego we Wroc∏awiu w trybie doraênym akt
oskar˝enia o kierowanie strajkiem przeciwko dziewi´ciu osobom: Maria-
nowi G∏uchowi, Janowi HaÊnikowi, Zdzis∏awowi Kubatowi, Halinie Musze,
Stanis∏awowi P∏atkowi, Stanis∏awowi Saternusowi, Adamowi Skwirze,
Jerzemu Wartakowi i Janowi Wielgusowi. ˚àdano dla nich kar do 15 lat
pozbawienia wolnoÊci. 9 lutego 1982 r. po trwajàcym pi´ç dni procesie Sàd
ÂOW we Wroc∏awiu na sesji wyjazdowej w Katowicach uzna∏, ˝e „dowody
zebrane w post´powaniu przygotowawczym budzi∏y od poczàtku powa˝ne
wàtpliwoÊci co do zasadnoÊci opisów czynów przyj´tych w akcie oskar˝enia.
Po przes∏uchaniu Êwiadków na rozprawie i te dowody zosta∏y obalone, przy
czym charakterystyczne jest, i˝ Êwiadkowie nie zmienili w sposób zasadni-
czy swoich zeznaƒ, natomiast w poszczególnych pytaniach sàdu i stron sens
tych zeznaƒ zmieni∏ si´ w sposób istotny”137. W zwiàzku z tym za winnych
uznano tylko czterech oskar˝onych: Stanis∏awa P∏atka (skazany na 4 lata
pozbawienia wolnoÊci), Jerzego Wartaka (3 lata i 6 miesi´cy), Mariana
G∏ucha i Adama Skwir´ (3 lata). Post´powanie karne przeciwko Janowi
Wielgusowi umorzono, a pozosta∏e cztery osoby uniewinniono138.

Równie g∏oÊne co proces górników „Wujka” by∏y sprawy górników
z „Piasta” i „Manifestu Lipcowego”. W obu przypadkach w∏adze wywiera-
∏y silnà presj´ na s´dziów, aby wydali wyrok skazujàcy. Zdaniem znanego
obroƒcy w procesach politycznych na Âlàsku w latach osiemdziesiàtych,
mecenasa Jerzego Kurcyusza, w przypadku „Piasta” brano pod uwag´
przede wszystkim charakter i czas trwania strajku oraz form´ jego zakoƒ-
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136 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 18, k. 216, Analiza dotyczàca stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego w woj. katowickim za okres 13 XII 1981–31 XII 1982 r., 10 I 1983.
137 J. Dziadul, op. cit., s. 216.
138 Pierwsze Êledztwo w sprawie wydarzeƒ w „Wujku” przeprowadzi∏a Prokuratura Garnizo-
nowa w Gliwicach. Dotyczy∏o ono u˝ycia broni przez cz∏onków plutonu specjalnego ZOMO.
Spraw´ umorzono jeszcze w styczniu 1982 r. Prokurator uzna∏, ˝e broƒ zosta∏a u˝yta w obro-
nie koniecznej (ibidem, s. 211–217). Na temat pierwszego procesu cz∏onków plutonu specjal-
nego ZOMO pacyfikujàcych protest w „Wujku” i „ManifeÊcie Lipcowym” zob. M. Szcze-
Êniak, op. cit., passim. Zob. te˝ W. Bertman, H. Gaudyn, op. cit., s. 20–51.



czenia, a jeÊli chodzi o „Manifest Lipcowy”, pami´tano, ˝e tam w∏aÊnie
narodzi∏a si´ w 1980 r. górnicza „SolidarnoÊç” i podpisano porozumienia
jastrz´bskie139.

W procesie górników z kopalni „Piast” oskar˝eni zostali: Zbigniew
Bogacz, Wies∏aw Dudziƒski, Andrzej Machalica, Andrzej Oczko, Stanis∏aw
Paluch, Adam Urbaƒczyk i Wies∏aw Zawadzki. Proces, który rozpoczà∏ si´
25 stycznia 1982 r., poprzedzi∏y odpowiednie przygotowania w mediach.
Oskar˝onych starano si´ przedstawiç w sposób jak najbardziej negatywny.
Przyk∏adowo telewizja emitowa∏a wypowiedzi rzekomych uciekinierów
z kopalni, którzy opowiadali o zmuszaniu górników do pozostawania pod
ziemià, o terrorze i fizycznej przemocy zastosowanej wobec tych, którzy
chcieli wyjechaç na powierzchni´ i opuÊciç kopalni´. Mecenas Kurcyusz
wspomina∏, ˝e „atmosfera sensacji i […] oburzenia spo∏ecznego na ca∏y ten
proces i ca∏à t´ spraw´ by∏a bardzo wyraêna i bardzo du˝a”140. Sam proces
mia∏ równie˝ odpowiednià opraw´. Wst´p do sàdu by∏ wzbroniony. Do gma-
chu mo˝na by∏o wejÊç tylko za okazaniem przepustek. Oskar˝eni wprowa-
dzani byli na sal´ rozpraw w konwoju wojskowym. Postawiono im zarzut
zorganizowania i prowadzenia strajku w kopalni, 650 m pod ziemià. Ca∏à
siódemk´ oskar˝ono równie˝ o to, ˝e wspó∏decydowa∏a o zablokowaniu
szybów, wystawianiu stra˝y, uniemo˝liwianiu kontaktów z powierzchnià
oraz uczestniczy∏a w opracowywaniu postulatów strajkowych, a tak˝e roz-
powszechnia∏a fa∏szywe wiadomoÊci141. TreÊç wniosków sk∏adanych na roz-
prawie przez prokuratora dyktowa∏a w∏aÊciwie SB. Prokurator za˝àda∏
wysokich kar: dla Bogacza 15 lat pozbawienia wolnoÊci, 7 lat pozbawienia
praw publicznych i obywatelskich oraz grzywny, dla Zawadzkiego 10 lat po-
zbawienia wolnoÊci i 8 lat pozbawienia praw obywatelskich, Machalicy
13 lat pozbawienia wolnoÊci, Dudziƒskiego 11 lat, a dla Urbaƒczyka, Oczki
i Palucha po 10 lat142. W trakcie procesu dosz∏o do zaskakujàcej sytuacji:
prawie wszyscy Êwiadkowie oskar˝enia wycofali swoje wczeÊniejsze zezna-
nia. Zdaniem mecenasa Kurcyusza Êwiadczy∏o to o tym, ˝e zeznania z∏o˝one
przez Êwiadków w Êledztwie „by∏y albo wr´cz sfa∏szowane przez piszàcego
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139 P.J. Nowak [J. Kurcyusz], op. cit., s. 65.
140 Mundury i toga, rozmowa z adwokatem dr. Jerzym Kurcyuszem przeprowadzona przez J. Cie-
szewskiego, „Zeszyty Historyczne SolidarnoÊci Âlàsko-Dàbrowskiej” 1996, z. 2, s. 71–72.
141 P. Lisiewicz, op. cit., s. 5.
142 Uparci z „Piasta”..., s. 104.



protokó∏ w czasie post´powania przygotowawczego, albo wymuszone stra-
chem”143. Ostatecznie 12 maja 1982 r. sàd wojskowy z braku dowodów
uniewinni∏ oskar˝onych oraz umorzy∏ wobec wszystkich post´powanie karne,
podajàc w uzasadnieniu, ˝e oskar˝onym mo˝na by∏o zarzuciç najwy˝ej
udzia∏ w strajku, co nie by∏o traktowane jako przest´pstwo, lecz wykroczenie
podlegajàce kolegiom do spraw wykroczeƒ144. Wszyscy oskar˝eni, uniewin-
nieni jeszcze tego samego dnia, po zwolnieniu z aresztu zostali internowani.
Zbigniewa Bogacza zwolniono z internowania dopiero 12 grudnia 1982 r.

Proces górników z „Manifestu Lipcowego” zakoƒczy∏ si´ równie nie-
oczekiwanie co proces ich kolegów z „Piasta”. Sprawa zosta∏a umorzona,
a oskar˝eni: Józef B∏aut, Jan Bo˝ko, Waldemar Maciaszek, Jerzy Mnich
i Eugeniusz Zandler, uniewinnieni145.

Mniej szcz´Êcia mieli organizatorzy strajku w Hucie „Katowice”. 2 lute-
go 1982 r. Sàd Wojewódzki w Katowicach w trybie doraênym skaza∏: Woj-
ciecha Marusiƒskiego na 7 lat pozbawienia wolnoÊci, Herberta Rennera na
5 lat i 6 miesi´cy, Zbigniewa Sobolewskiego na 6 lat oraz Ryszarda Bidziƒ-
skiego na 4 lata i 6 miesi´cy. Nale˝y równie˝ pami´taç o ponad 1400 pra-
cownikach huty wyrzuconych z pracy z „wilczymi biletami” i 92 internowa-
nych za udzia∏ w grudniowym proteÊcie146. Jeszcze wczeÊniej, bo 5 stycznia,
zakoƒczy∏ si´ proces redaktorów „Wolnego Zwiàzkowca”, oskar˝onych
o to, ˝e „w okresie od 13 do 23 grudnia […] wspó∏dzia∏ali z Komitetem
Strajkowym w hucie »Katowice«, redagujàc nielegalny biuletyn rozpo-
wszechniajàcy apele i artyku∏y nawo∏ujàce pracowników tego zak∏adu do
organizowania i kontynuowania strajku oraz do dokonywania zbrodni na
cz∏onkach partii”147. Skazani zostali: Henryk Doczyk (6 lat i 6 miesi´cy
pozbawienia wolnoÊci), Zbigniew Kupisiewicz (5 lat i 6 miesi´cy), Aleksan-
dra Trzaska (5 lat), Janusz Jasicki (4 lata), Wojciech Zimowski (4 lata)
i Andrzej Grzebielucha (3 lata). 

Liczba procesów politycznych w województwach cz´stochowskim i biel-
skim by∏a o wiele mniejsza ni˝ w województwie katowickim. Wed∏ug danych
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145 AIPN, MSW II, 185n/39, k. 14, Informacja dzienna MSW, 1 V 1982; XX lat „SolidarnoÊci”
Âlàsko-Dàbrowskiej..., s. 93. 
146 Ibidem, s. 11–112, 140.
147 W. Wasilewski, Wyroki w sprawie redaktorów „Wolnego Zwiàzkowca”, „Trybuna Robotni-
cza”, 6 I 1982.



cz´stochowskiej SB, od 13 grudnia 1981 do 31 grudnia 1982 r. Komenda
Wojewódzka MO w Cz´stochowie prowadzi∏a 66 post´powaƒ przygoto-
wawczych o przest´pstwa z pobudek politycznych. 36 post´powaƒ dotyczy∏o
kontynuowania dzia∏alnoÊci w NSZZ „SolidarnoÊç” i – jak to okreÊlano
– „rozpowszechniania fa∏szywych wiadomoÊci mogàcych wywo∏aç niepo-
kój publiczny lub rozruchy”; 5 publicznego zniewa˝ania organów paƒ-
stwowych i organizacji politycznych; 2 zniewa˝enia flag czerwonych
– „symbolu mi´dzynarodowego ruchu robotniczego”. Cz´Êç post´powaƒ
wszcz´to przeciwko 29 najaktywniejszym uczestnikom demonstracji ulicz-
nych 31 sierpnia i 1 wrzeÊnia 1982 r. ¸àcznie w 66 post´powaniach zarzuty
przedstawiono 89 podejrzanym, z czego 66 zosta∏o aresztowanych. W 21 przy-
padkach zastosowano tryb doraêny wobec 35 podejrzanych. Do koƒca
1982 r. skazano 55 osób, 3 osoby zosta∏y uniewinnione, a 6 post´powaƒ
umorzono148.

W województwie bielskim do koƒca sierpnia 1982 r. zakoƒczonych zo-
sta∏o czternaÊcie procesów politycznych, którymi obj´to czterdzieÊci osób149.
Najg∏oÊniejsza by∏a sprawa przewodniczàcego Zarzàdu Regionu Podbeski-
dzie NSZZ „SolidarnoÊç”, Patrycjusza Kosmowskiego, który zosta∏ uj´ty
19 stycznia 1982 r. w Bielsku-Bia∏ej. Oskar˝ono go z art. 46 ust. 1 dekretu
o stanie wojennym (kontynuowanie dzia∏alnoÊci zwiàzkowej) i wyrokiem
z 26 marca skazano na 6 lat pozbawienia wolnoÊci, 3 lata pozbawienia praw
publicznych i 6 tys. z∏ grzywny. By∏ to jeden z najwy˝szych wyroków, jakie
zapad∏y w procesach politycznych w stanie wojennym na Podbeskidziu150.

Powszechnie stosowanà formà represji by∏o stawianie osób anga˝ujà-
cych si´ w szeroko poj´tà dzia∏alnoÊç „wywrotowà” przed kolegiami do
spraw wykroczeƒ. W 1982 r. w województwie katowickim do kolegiów
do spraw wykroczeƒ skierowano 543 wnioski przeciwko uczestnikom de-
monstracji ulicznych. W stosunku do 13 osób kolegia orzek∏y kar´ aresz-
tu, 16 uniewinni∏y, a na pozosta∏ych na∏o˝y∏y grzywny od 1 do 20 tys. z∏.
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148 AIPN, MSW II, 17/IX231, t. 8, k. 135–136, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicz-
nego w woj. cz´stochowskim w roku 1982, 8 I 1983.
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t. 1, k. 169, Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w woj. bielskim za okres 1–31 III 1982 r.,
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W 184 przypadkach kar´ grzywny zamieniono na areszt zast´pczy. W sto-
sunku do 25 uczestników manifestacji wszcz´to post´powania karne w try-
bie przyspieszonym i doraênym151.

W województwie cz´stochowskim wnioski do kolegium skierowano
przeciwko 251 demonstrantom152.

Miernikiem represyjnoÊci w∏adz prócz liczby internowaƒ, procesów poli-
tycznych i wniosków kierowanych do kolegiów do spraw wykroczeƒ by∏a rów-
nie˝ skala czystek kadrowych przeprowadzonych w ró˝nych Êrodowiskach
zawodowych czy spo∏ecznych. Na Politechnice Âlàskiej w Gliwicach na ogól-
nà liczb´ 285 pracowników poddanych weryfikacji do pracy przywrócono
tylko 85 osób153. Wed∏ug niepe∏nych danych wiadomo, ˝e wydano prawie
200 decyzji o internowaniu pracowników i studentów Uniwersytetu Âlàskiego.
Za dzia∏alnoÊç zwiàzkowà czterech pracowników aresztowano, a innym wy-
powiedziano stosunek pracy, w tym dwunastu osobom w trybie trzymiesi´cz-
nym, a oÊmiu osobom ze skutkiem natychmiastowym. Na skutek zwolnieƒ
przesta∏ istnieç Instytut Fizyki Teoretycznej. Charakterystyczne, ˝e w∏adze
uniwersytetu nie podawa∏y najcz´Êciej przyczyn zwolnienia, co powa˝nie
utrudnia∏o, a najcz´Êciej uniemo˝liwia∏o dochodzenie roszczeƒ w sàdzie pra-
cy. W rezultacie zwolnieni pracownicy przez d∏u˝szy czas nie mogli podjàç
sta∏ego zatrudnienia. Uniwersytet Âlàski by∏ jednà z tych uczelni w kraju,
w których represje zastosowano wobec przedstawicieli demokratycznie wy-
branych w∏adz. WÊród internowanych byli rektor, prof. dr hab. August Che∏-
kowski, i prorektor do spraw studenckich, prof. dr hab. Irena Bajerowa.
Po zwolnieniu z internowania oboje zostali pozbawieni swoich funkcji154. 

Zweryfikowano tak˝e Êrodowisko dziennikarskie. Wed∏ug informacji
Zdzis∏awa Zwoêniaka w okresie bezpoÊrednio poprzedzajàcym wprowa-
dzenie stanu wojennego do „SolidarnoÊci” nale˝a∏o 120 na 800 pracowni-
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151 Ibidem, 17/IX/231, t. 18, k. 218, Analiza dotyczàca stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicz-
nego w woj. katowickim za okres 13 XII 1981–31 XII 1982 r. z 10 I 1983 r.
152 Ibidem, 17/IX/231, t. 8, k. 123–133, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
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nego w woj. katowickim za okres 1 VII–1 VIII 1982 r., 5 VIII 1982.
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z dnia 7 stycznia 1993 r. Zob. te˝ Archiwum Uniwersytetu Âlàskiego, b.p., Kronika prorektor
prof. dr hab. Ireny Bajerowej.



ków Êlàskiej prasy (dziennikarzy i pracowników administracyjnych i tech-
nicznych). Wy˝szy by∏ natomiast poziom „uzwiàzkowienia” w Rozg∏oÊni
Polskiego Radia i OÊrodku Telewizyjnym w Katowicach. SpoÊród dzienni-
karzy i pracowników prasy internowano pi´tnaÊcie osób. Pozosta∏ych pod-
dano weryfikacji, którà przeprowadzano od stycznia do marca 1982 r. Zda-
niem Zwoêniaka kryteria usuwania z pracy nie zawsze by∏y precyzyjnie
okreÊlone. Prócz cz∏onków „SolidarnoÊci” z redakcji zwalniano tak˝e
dziennikarzy partyjnych oraz tych, którzy z „SolidarnoÊcià” nie byli zwià-
zani. Przyk∏adowo z „Trybuny Robotniczej” zwolniono siedem osób, chocia˝
˝adna nie nale˝a∏a do „SolidarnoÊci”, przeciwnie – kilka z nich stanowi∏o
aktyw partyjny gazety.

W sumie z pracy wyrzucono 54 dziennikarzy (24 prasowych, 16 radio-
wych i 14 telewizyjnych), to jest oko∏o jednej ósmej wszystkich cz∏onków
katowickiego Oddzia∏u Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, skupiajàce-
go równie˝ dziennikarzy z województw bielskiego i cz´stochowskiego.
Poza tym prac´ stracili dziennikarze zwiàzani z prasà zwiàzkowà w regio-
nie, zlikwidowanà po wprowadzeniu stanu wojennego. Zwolnieniami obj´-
to równie˝ pracowników technicznych i administracyjnych radia i telewizji
(odpowiednio 6 i 27 osób)155. 

5. KoÊció∏ katolicki

Reakcja biskupa ordynariusza katowickiego Herberta Bednorza i pod-
leg∏ej mu hierarchii diecezjalnej na wprowadzenie stanu wojennego by∏a
szybka i zdecydowana. W liÊcie z 16 grudnia 1981 r. do nowo mianowane-
go wojewody katowickiego gen. Romana Paszkowskiego ordynariusz
przedstawi∏ swoje stanowisko na temat sytuacji spo∏ecznej w diecezji kato-
wickiej po trzech dniach obowiàzywania stanu wojennego. Apelowa∏ o na-
tychmiastowe zwolnienie internowanych, przekonujàc, ˝e doprowadzi∏oby
to do ustabilizowania napi´cia spo∏ecznego. PodkreÊla∏, ˝e „Górny Âlàsk
by∏ w minionych miesiàcach jednym z najbardziej spokojnych, ustabilizowa-
nych i wydajnie pracujàcych regionów Polski”156. Biskup poruszy∏ równie˝
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156 AAKat., ARz., Protoko∏y…, k. 467, List Biskupa Katowickiego Herberta Bednorza do woje-
wody katowickiego Gen. Dywizji Romana Paszkowskiego z dnia 16 grudnia 1981 r.



problem pacyfikacji przez si∏y milicyjne strajków w kopalniach i innych za-
k∏adach pracy. Stwierdzi∏, ˝e podczas likwidacji protestów „zaistnia∏y wy-
padki zniewa˝ania elementarnej godnoÊci ludzkiej, stosowania brutalnej
przemocy fizycznej, a nawet bicia”. Apelowa∏ do wojewody o zaprzestanie
stosowania takich metod przez, jak to okreÊla∏, niewojskowe s∏u˝by po-
rzàdku publicznego157. 

Od poczàtku stosunki mi´dzy bp. Bednorzem a wojewodà Paszkowskim
uk∏ada∏y si´ poprawnie. Paszkowski liczy∏ si´ ze zdaniem hierarchy, zdawa∏
sobie bowiem spraw´ z jego moralnego autorytetu i popularnoÊci w regio-
nie. Dlatego stara∏ si´ uwzgl´dniaç jego proÊby i sugestie. Z kolei ordyna-
riusz docenia∏ otwartoÊç i szczeroÊç genera∏a wzgl´dem niego i jeÊli to
by∏o mo˝liwe, korzysta∏ z tego przy rozwiàzywaniu trudnych problemów
spo∏ecznych. Po roku dzia∏alnoÊci Paszkowskiego na Âlàsku ordynariusz
przyzna∏, ˝e ze wszystkich znanych mu wojewodów katowickich Paszkowski
by∏ pierwszym, który otwarcie mówi∏ publicznie „o zaniedbaniach na Gór-
nym Âlàsku, o potrzebach tej ziemi i spo∏eczeƒstwa tu mieszkajàcego”158.

Biskup stara∏ si´ przede wszystkim odgrywaç rol´ mediatora w tych
sprawach, w których jego osoba i autorytet mog∏y przyczyniç si´ do rozwià-
zania konfliktów mi´dzy w∏adzami a spo∏eczeƒstwem. Tak by∏o chocia˝by
w przypadku strajku w kopalni „Piast”. Paszkowskiemu zale˝a∏o na udziale
przedstawicieli KoÊcio∏a w uspokojeniu sytuacji w kopalni. Stanowisko
ordynariusza dotyczàce sposobu zakoƒczenia protestu by∏o jednoznaczne
– negocjacje i dialog. Biskup godzi∏ si´ na mediacj´ KoÊcio∏a, pod warun-
kiem ˝e po zakoƒczeniu protestu górnicy nie b´dà represjonowani, o czym
ordynariusz zapewnia∏ ich w swoim liÊcie. Paszkowski przysta∏ na to, doda∏
jednak, ˝e represje nie obejmà wprawdzie szerokiego ogó∏u górników, ale
„skutki prawa stanu wojennego muszà odczuç prowodyrzy”159. W wigili´
Bo˝ego Narodzenia 1981 r. ordynariusz spotka∏ si´ z wiceministrem gór-
nictwa oraz dyrektorem „Piasta”. Omówiono bie˝àcà sytuacj´ w bieruƒ-
skiej kopalni. Rozmówcy próbowali przekonaç biskupa, ˝e przywódcy
tamtejszej „SolidarnoÊci” presjà i terrorem zmusili za∏og´ do protestu
i przebywania pod ziemià. Przedstawiciele w∏adz prosili, by ordynariusz
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pomóg∏ „uwolniç górników na Êwi´ta spod terroru tych przywódców”.
Na proÊb´ ordynariusza do kopalni uda∏ si´ bp Janusz Zimniak wraz z trze-
ma ksi´˝mi: proboszczami tyskich parafii Eugeniuszem Âwierzym i Fran-
ciszkiem Resiakiem oraz dziekanem dekanatu bieruƒskiego pe∏niàcym
zarazem obowiàzki proboszcza tamtejszej parafii, Bronis∏awem Kuczerà.
Na miejscu wys∏annicy KoÊcio∏a przekonali si´, ˝e wersja wydarzeƒ przed-
stawiana przez w∏adze mia∏a niewiele wspólnego z rzeczywistoÊcià160.

Z uwagi na zasi´g terytorialny swojej w∏adzy biskupiej ordynariusz ka-
towicki prowadzi∏ te˝ rozmowy z ówczesnymi w∏adzami województwa biel-
skiego. Pierwsze spotkanie z wojewodà Stanis∏awem ¸uczkiewiczem i ko-
misarzem wojskowym województwa, p∏k. Czes∏awem Mieszczakiem,
odby∏o si´ 4 stycznia 1982 r. w Urz´dzie Wojewódzkim w Bielsku-Bia∏ej.
Ksiàdz Wiktor Skworc, który protoko∏owa∏ to spotkanie, zaznaczy∏, ˝e
w trakcie rozmowy odniós∏ wra˝enie, i˝ przedstawiciele w∏adz „chcieli si´
poradziç lub co najmniej poznaç opini´ Biskupa Katowickiego odnoÊnie
niektórych aktualnych spraw”. W czasie rozmowy wojewoda ¸uczkiewicz
wspomnia∏ kilkakrotnie o inicjatywie powo∏ania WRON. Zaproponowa∏
nawet, aby do tego organu w∏àczyç przedstawicieli KoÊcio∏a. Bp Bednorz
oÊwiadczy∏ jednak, ˝e „KoÊció∏ nigdy nie stanie si´ »narz´dziem« i pozosta-
nie wierny swojej misji g∏oszenia prawdy”161. 

Zagro˝eniem dla spokoju spo∏ecznego w województwie bielskim móg∏
si´ okazaç ujawniony przez wojewod´ i komisarza pomys∏ odnowienia
sprawy folkslisty z okresu niemieckiej okupacji, „szczególnie – jak stwier-
dzano – w odniesieniu do tych, którzy otrzymali 2 lub 3 [niemieckà] grup´
narodowoÊciowà”. Bp Bednorz zaprotestowa∏ przeciw tej propozycji, jako
jego zdaniem zamiarowi „odgrzebywania przestarza∏ych i zapomnianych
spraw, które by∏y na Âlàsku êród∏em wielu konfliktów i niepokojów”162. 

W rozmowach z w∏adzami zarówno województwa katowickiego, jak
i bielskiego poruszano tak˝e kwesti´ usuwania krzy˝y z sal lekcyjnych
w szko∏ach. Ordynariusz katowicki pi´tnowa∏ takie dzia∏ania. W rozmowie
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z wojewodà ¸uczkiewiczem wyrazi∏ nadziej´, ˝e krzy˝e pozostanà na swo-
ich miejscach. Protest w sprawie krzy˝y biskup skierowa∏ mi´dzy innymi do
wojewódzkiego kuratora oÊwiaty i wychowania w Katowicach. Ten zapew-
ni∏, ˝e na terenie podleg∏ych mu placówek oÊwiatowych nie by∏y i nie b´dà
podejmowane dzia∏ania, które by „w jakikolwiek sposób mog∏y godziç
w uczucia religijne m∏odzie˝y szkolnej”, podkreÊlajàc, ˝e samo umieszcza-
nie krzy˝y w „obiektach nie przeznaczonych do wyznawania kultu religijne-
go budzi sprzeciw ludzi uznajàcych zasad´ ÊwieckoÊci szko∏y za jedynie
s∏usznà”163. Biskup broni∏ nie tylko krzy˝y w szko∏ach i szpitalach. Interwe-
niowa∏ równie˝ u w∏adz w sprawach dotyczàcych miejsc kultu religijnego
oraz prawa wiernych do swobodnego wyznawania wiary.

W nocy z 27 na 28 stycznia 1982 r. „nieznani sprawcy” po∏amali krzy˝
stojàcy przed kopalnià „Wujek”, co wywo∏a∏o oburzenie mieszkaƒców
Katowic. Ju˝ nazajutrz z polecenia komisarza wojskowego KWK „Wujek”
zbezczeszczony krzy˝ zastàpiono nowym, bardziej okaza∏ym. W liÊcie pa-
sterskim z 20 lutego bp Bednorz pisa∏, ˝e „ca∏e to zajÊcie spot´gowa∏o tylko
kult Krzy˝a Âwi´tego przed kopalnià »Wujek« w Katowicach”164. Krzy˝ bo-
wiem – znak mi∏oÊci Boga do cz∏owieka – by∏ zdaniem biskupa symbolem
ówczesnego okresu historycznego. 

Biskup katowicki broni∏ równie˝ górników z kopalni „Siemianowice”
aresztowanych za zorganizowanie 16 lutego 1982 r. zbiorowych mod∏ów
przed kopalnianà figurkà Êw. Barbary i udzia∏ w tej modlitwie. Ordynariusz
uzna∏ dzia∏ania w∏adz za „zbyt pochopne i ponad miar´”. T∏umaczy∏, ˝e za-
miast aresztowania mo˝na by∏o zastosowaç upomnienia, poniewa˝ nie dosz∏o
do ˝adnych zajÊç, a po modlitwie górnicy spokojnie zjechali do pracy165.

Znamienne, ˝e intensyfikacja rozmów mi´dzy w∏adzami (i zazwyczaj
z ich inicjatywy) a KoÊcio∏em poprzedza∏a zazwyczaj – jak to okreÊla∏a stro-
na rzàdowo-partyjna – „okresy powa˝niejszego wzrostu napi´cia i emocji
spo∏ecznych”. W 1982 r. na badanym obszarze, podobnie jak w ca∏ym kra-
ju, by∏y to: trzynasty i szesnasty dzieƒ ka˝dego miesiàca, koniec kwietnia
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i pierwsza po∏owa maja, druga po∏owa sierpnia i pierwsza dekada listo-
pada – czas wyznaczonych przez opozycj´ akcji protestacyjnych i pokojo-
wych demonstracji. W∏adze przestrzega∏y hierarchów przed, jak to okreÊlano,
wciàganiem KoÊcio∏a w sprawy polityczne, ale jednoczeÊnie stara∏y si´
nak∏oniç kuri´ do tego, by wp∏yn´∏a na spo∏eczeƒstwo i dzi´ki swemu
autorytetowi odwiod∏a je (szczególnie m∏odzie˝) od planowanych prote-
stów. Przyk∏adowo 11 sierpnia komendant wojewódzki MO w Katowicach
p∏k Jerzy Gruba w rozmowie z bp. Bednorzem przestrzega∏ przed anga˝o-
waniem si´ KoÊcio∏a w zaplanowane przez TKK na 31 sierpnia demonstra-
cje zwiàzane z drugà rocznicà porozumieƒ gdaƒskich. Gruba podkreÊla∏, ˝e
szczególnie wa˝na b´dzie postawa ksi´˝y w Jastrz´biu i Rybniku. Ordyna-
riusz zapewni∏, ˝e KoÊció∏ nie anga˝uje si´ w ˝adne akcje polityczne i pod-
ziemne166. 

Pozostajàc przy relacjach w∏adze–KoÊció∏ w województwie katowickim,
nie sposób pominàç drugà pielgrzymk´ papie˝a Jana Paw∏a II do ojczyzny,
w tym jego wizyt´ na Górnym Âlàsku. Ze wzgl´du na rang´ i skal´ tego
wydarzenia w∏adze wojewódzkie i kuria musia∏y wypracowaç wspólne zasady
dzia∏ania. 

Wizyta Jana Paw∏a II na Âlàsku zosta∏a zaplanowana na 20 czerwca
1983 r. Poniewa˝ wypada∏o to w poniedzia∏ek, a wi´c w dzieƒ roboczy,
ordynariusz zaproponowa∏, aby w województwie by∏ to dzieƒ wolny od pra-
cy i nauki i aby zosta∏ odpracowany w sobot´ poprzedzajàcà wizyt´ Ojca
Âwi´tego na ziemi Êlàskiej. Pomoc w∏adz by∏a niezb´dna w zakresie tech-
nicznego przygotowania samego miejsca spotkania – lotniska w Katowi-
cach-Muchowcu. Chodzi∏o mi´dzy innymi o budow´ podium, nag∏oÊnie-
nie, sanitariaty, utworzenie sektorów, zabezpieczenie ruchu pojazdów itd.
Przewidywano, ˝e w spotkaniu wezmà udzia∏ setki tysi´cy osób, co wyma-
ga∏o zapewnienia odpowiedniej liczby Êrodków komunikacji. Biskup Bed-
norz prosi∏ o uruchomienie dodatkowych pociàgów i udost´pnienie auto-
busów zak∏adowych do przewozu pielgrzymów. W∏adze mia∏y równie˝
zapewniç opiek´ medycznà oraz wydaç zakaz sprzeda˝y alkoholu w dniu
wizyty papie˝a167.
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W∏adze zrealizowa∏y wi´kszoÊç propozycji i próÊb strony koÊcielnej.
20 czerwca 1983 r. Ojciec Âwi´ty przyby∏ do Katowic. Na lotnisku w Mu-
chowcu odprawi∏ uroczystà msz´ Êw. Jego homilia, którà poÊwi´ci∏ isto-
cie pracy ludzkiej, sta∏a si´ g∏ównym elementem spo∏ecznego przes∏ania
wizyty papie˝a168.

Kuria katowicka stara∏a si´ o uzyskanie od w∏adz zezwoleƒ na budow´
nowych obiektów sakralnych. W 1982 r. otrzyma∏a ich dziesi´ç169. Od pod-
pisania dokumentu do powstania nowego koÊcio∏a czy domu katechetycz-
nego by∏a jednak daleka droga, poniewa˝ w∏adze terenowe ni˝szego szcze-
bla czyni∏y proboszczom zaanga˝owanym w budow´ Êwiàtyƒ i innych
obiektów ró˝ne przeszkody. Na przyk∏ad urz´dy miejskie odwleka∏y wyda-
wanie „informacji o terenie budowy”. Z kolei Wydzia∏ do spraw Wyznaƒ
Urz´du Wojewódzkiego w Katowicach proponowa∏, aby stal potrzebnà do
robót budowlanych KoÊció∏ kupowa∏ za dolary, ale bp Bednorz stanowczo
odrzuci∏ t´ propozycj´170. Swojego rodzaju odpowiedzià na szykany w∏adz
by∏o wprowadzenie do programu studiów Âlàskiego Seminarium Duchow-
nego w 1982 r. wyk∏adów z zakresu polskiego prawa budowlanego oraz
metod organizowania i prowadzenia budów171.

Jak zauwa˝y∏ Andrzej Grajewski, na Górnym Âlàsku „KoÊció∏ pozosta-
wa∏ praktycznie jedynà alternatywnà strukturà mogàcà organizowaç
wsparcie i pomoc dla represjonowanych oraz publicznie zabieraç g∏os
w imieniu tych, którym prawo do g∏osu zosta∏o odebrane”172. Jako tych,
którym „prawo do g∏osu zosta∏o odebrane”, mo˝na traktowaç górników
zmilitaryzowanych Êlàskich kopalƒ, gdzie w okresie stanu wojennego
znacznie wzros∏a liczba wypadków w porównaniu z latami poprzednimi.
Szczególnie z∏à s∏awà cieszy∏a si´ kopalnia „Dymitrow” w Bytomiu, nazy-
wana przez za∏og´ kopalnià Êmierci. W 1982 r. zgin´∏o w niej czterdzieÊci
osób. W zwiàzku z tym ordynariusz katowicki oraz biskup opolski Alfons
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Nossol (Bytom wchodzi∏ w sk∏ad diecezji opolskiej) wystosowali do mini-
stra górnictwa i energetyki, gen. dywizji Czes∏awa Piotrowskiego, apel
o zaniechanie eksploatacji niebezpiecznej kopalni, a gdyby zamkni´cie jej
okaza∏o si´ niemo˝liwe, zniesienie jej militaryzacji, „by ka˝dy górnik,
który zechce odejÊç z »kopalni Êmierci«, móg∏ to uczyniç bez przeszkód
i otrzymaç prac´ na innej kopalni”173. W odpowiedzi na pismo hierarchów
minister Piotrowski zapewni∏, ˝e pracownicy „Dymitrowa”, którzy zechcà
przejÊç do innych kopalƒ, zostanà przeniesieni „bez wzgl´du na stan mili-
taryzacji”174. 

Poniewa˝ skala represji w regionie by∏a ogromna, dzia∏ania KoÊcio∏a na
rzecz uwi´zionych i represjonowanych mia∏y fundamentalne znaczenie.
Wed∏ug katowickiej SB tamtejszy ordynariusz „mocno zaanga˝owa∏ si´
w spraw´ niesienia pomocy osobom internowanym. Cz´sto osobiÊcie inter-
weniowa∏ w sprawach zwolnieƒ tych osób, w tym tak˝e podczas osobistych
kontaktów z kierownictwem KW MO”175. Biskup wymusi∏ na w∏adzach
umo˝liwienie mu spotkania z osobami przebywajàcymi w areszcie Komendy
Wojewódzkiej MO w Katowicach. Nastàpi∏o ono w pierwszych dniach
stycznia 1982 r. Hierarcha odwiedzi∏ równie˝ przebywajàcych w szpita-
lach górników, którzy zostali ranni podczas pacyfikacji Êlàskich kopalƒ176.
Biskupi i ksi´˝a diecezji katowickiej starali si´ regularnie odwiedzaç oÊrod-
ki internowania. Ordynariusz Bednorz skierowa∏ do wojewodów katowic-
kiego i bielskiego liczne pisma zawierajàce listy internowanych, którzy
jego zdaniem powinni zostaç zwolnieni z oÊrodków odosobnienia w pierw-
szej kolejnoÊci. Podobne pisma wysy∏ano równie˝ do komendantów woje-
wódzkich MO. W korespondencji oficjalnej i podczas spotkaƒ z w∏adzami
strona koÊcielna otwarcie domaga∏a si´ ukrócenia takich praktyk, jak wer-
bowanie konfidentów spoÊród internowanych czy stosowanie przemocy
fizycznej wobec zatrzymanych177. 
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Du˝e zas∏ugi w niesieniu pomocy internowanym i wi´zionym mia∏ die-
cezjalny duszpasterz akademicki w Katowicach ks. Oskar Thomas178. Dzi´ki
jego staraniom i zaanga˝owaniu bp Bednorz dekretem z 17 marca 1982 r.
powo∏a∏ przy kurii diecezjalnej w Katowicach Biskupi Komitet Pomocy
Uwi´zionym i Internowanym. Zadanie komitetu mia∏o polegaç na inspiro-
waniu i koordynowaniu koÊcielnej dzia∏alnoÊci charytatywnej na rzecz
uwi´zionych i internowanych oraz ich rodzin na terenie województw kato-
wickiego i bielskiego. Komitet mia∏ równie˝ otaczaç opiekà inne osoby,
które z uwagi na ówczesnà sytuacj´ spo∏ecznà znalaz∏y si´ w potrzebie. Pra-
com komitetu mia∏ przewodniczyç sam ordynariusz, który swoim zast´pcà
mianowa∏ bp. Czes∏awa Domina179. W praktyce dzia∏alnoÊcià komitetu kie-
rowali jednak ks. Oskar Thomas i Andrzej Sobaƒski. Komitet skupia∏
zarówno ksi´˝y, jak i osoby Êwieckie180. 

Komitet, którego siedziba mieÊci∏a si´ w probostwie parafii Êw.Êw. Pio-
tra i Paw∏a w Katowicach, pracowa∏ codziennie w kilku sekcjach meryto-
rycznych: informacyjnej, prawniczej, medycznej i pomocy materialnej. Jego
pracownicy prowadzili szczegó∏owà ewidencj´ represjonowanych. Ka˝dej
osobie zg∏aszajàcej si´ po pomoc zak∏adano kartotek´, w której odnotowy-
wano dat´, powód i okolicznoÊci aresztowania, rodzaj kary, nazwisko s´dzie-
go i adwokata, stan zdrowia, przynale˝noÊç do „SolidarnoÊci”, sytuacj´
rodzinnà oraz rodzaj pomocy, jakiej dana osoba i jej rodzina potrzebuje.
Wed∏ug listy przekazanej do Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom
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178 W 1981 r. ks. Thomas doprowadzi∏ do pierwszej w warunkach paƒstwa totalitarnego mszy
Êw. inaugurujàcej rok akademicki na wy˝szych uczelniach Êlàskich w katedrze katowickiej pod
przewodnictwem bp. Bednorza. Wzi´li w niej udzia∏ wszyscy rektorzy, senaty akademickie,
nauczyciele akademiccy i studenci (J. Wycis∏o, Thomas Oskar (1940–1984) [w:] S∏ownik bio-
graficzny katolickiego duchowieƒstwa Êlàskiego XIX i XX wieku, red. M. Pater, Katowice 1996,
s. 437–438).
179 Kancelaria Kurii Archidiecezji Katowickiej, Dekret ks. bpa H[erberta] Bednorza z dnia 17
marca 1982 r. o powo∏aniu Biskupiego Komitetu Pomocy Uwi´zionym i Internowanym. 
180 Najbardziej aktywnymi dzia∏aczami komitetu byli: Jadwiga Bartoszek, ks. Stanis∏aw Bista,
ks. Rudolf Brom, Bronis∏awa Dyduch, Danuta Gburska, Zofia Iwaƒska, Maria Klimowicz,
Jadwiga Kominek, Andrzej S. Kowalski, Maria Kurcyuszowa, ks. Józef Ku˝aj, Czes∏awa Ley-
kowa, Marta ¸abnowa, Janusz Makie∏∏o, El˝bieta Mansfeld, ks. Henryk Markwica, Józef
Motak, Krystyna Mucha, Grzegorz Opala, Wojciech Osoba, Wojciech Popio∏ek, Marek Rud-
nicki, ks. Wiktor Skworc, Barbara Sobaƒska, Barbara Solecka, Maria Stawecka, Micha∏ Ten-
dera, Jerzy W´gierski i Danuta Wyszomirska (B. Sobaƒska, A. Sobaƒski, Biskupi Komitet
Pomocy Uwi´zionym i Internowanym [w:] Âlàskie Studia Historyczno-Teologiczne, red. J. Myszor,
Katowice 1989, s. 51). 



Pozbawionym WolnoÊci i ich Rodzinom kartoteka zawiera∏a 1634 nazwi-
ska, natomiast wed∏ug oÊwiadczeƒ cz∏onków Biskupiego Komitetu Pomo-
cy Uwi´zionym i Internowanym obejmowa∏a ponad 3 tys. osób. Pomocà
Prymasowskiego Komitetu obj´tych zosta∏o 69 osób. Na miejscu zakres
dzia∏aƒ by∏ o wiele szerszy. Represjonowanych i ich rodziny obj´to opiekà
medycznà. Organizowano transporty ˝ywnoÊci, odzie˝y i Êrodków czystoÊci
do oÊrodków odosobnienia w Bytomiu-Miechowicach, Kokotku, Nowym
¸upkowie, Uhercach i Zabrzu-Zaborzu. Rodzinom internowanych poma-
gano dojechaç do oÊrodków odosobnienia w Bieszczadach. W 1982 r. zor-
ganizowano kolonie letnie i zimowe dla dzieci i m∏odzie˝y oraz wczasy dla
rodzin. Sekcja prawnicza pisa∏a odwo∏ania, pomaga∏a zaskar˝aç wyroki.
Jednym z zadaƒ komitetu by∏o nadzorowanie rozdzia∏u nadchodzàcej z za-
granicy pomocy materialnej181. Ta ostatnia znajdowa∏a si´ w gestii bp. Cze-
s∏awa Domina, przewodniczàcego Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski.
Wed∏ug danych, jakimi dysponowa∏ biskup, w 1982 r. na adres komisji przy-
s∏ano z zagranicy 129 tys. t towarów przeznaczonych na pomoc182.

Z czasem filie Biskupiego Komitetu Pomocy Uwi´zionym i Internowa-
nym powsta∏y w Chorzowie, Jastrz´biu, Rybniku i Tarnowskich Górach.
Od pierwszych miesi´cy stanu wojennego pracami na rzecz pomocy inter-
nowanym zajmowa∏y si´ Êrodowiska zwiàzane z parafià OpatrznoÊci Bo˝ej
w Bielsku-Bia∏ej. Dzia∏alnoÊcià pomocowà kierowa∏ tamtejszy proboszcz
ks. dziekan Józef Sanak. We wrzeÊniu 1982 r. praca bielskiego oÊrodka zo-
sta∏a sformalizowana. Biskup Bednorz powo∏a∏ wówczas Biskupi Komitet
Pomocy przy parafii Trójcy PrzenajÊwi´tszej w Bielsku-Bia∏ej. Na jego
czele stanà∏ oficjalnie ks. dziekan Stanis∏aw Dyrda, ale faktycznym kierow-
nikiem pozosta∏ ks. Sanak. Jego parafia przez kilka nast´pnych lat by∏a
w regionie g∏ównym oÊrodkiem niosàcym pomoc represjonowanym i ich
rodzinom. W pracach bielskiego komitetu brali udzia∏ dzia∏acze Klubu
Inteligencji Katolickiej, mi´dzy innymi Zdzis∏aw Greffling, Janina Króli-
kowska, Alicja Pawlusiak i Andrzej Sikora183. 
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181 Ibidem, s. 52; J. Myszor, op. cit., s. 522; idem, Pomoc uwi´zionym i internowanym w diecezji
katowickiej w okresie stanu wojennego 1981–1983 (kopia mps w zbiorach autora); A. Gra-
jewski, Dekada na prze∏omie..., s. 11. 
182 KoÊció∏ wobec wydarzeƒ..., s. 111.
183 Kancelaria Kurii Archidiecezji Katowickiej, Dekret bp. H[erberta] Bednorza z 29 wrzeÊnia
1982 r. o powo∏aniu Biskupiego Komitetu Pomocy Uwi´zionym i Internowanym przy parafii
Trójcy PrzenajÊwi´tszej w Bielsku.



Osoby zwiàzane z katowickim i bielskim KIK odegra∏y du˝à rol´ w roz-
woju Êrodowisk opozycyjnych i kultury niezale˝nej. Równie wa˝nà dzia∏al-
noÊç w tym zakresie prowadzi∏y duszpasterstwa pracownicze funkcjonujà-
ce w ró˝nych Êrodowiskach zawodowych regionu. Ich trzon stanowi∏y osoby
zwiàzane z opozycjà. W diecezji katowickiej podczas stanu wojennego
pr´˝nie dzia∏a∏y duszpasterstwa ludzi pracy w Bielsku-Bia∏ej, Jastrz´biu,
Katowicach, Piekarach, Rybniku, Tarnowskich Górach, Tychach i Wodzi-
s∏awiu. Przygotowywa∏y swych cz∏onków do aktywnoÊci spo∏ecznej, organi-
zowa∏y przedsi´wzi´cia o charakterze kulturalnym, oÊwiatowym i spo∏ecz-
nym, mi´dzy innymi pomaga∏y rodzinom represjonowanych184. Najwi´kszy
rozwój Êrodowisk zwiàzanych z KIK oraz duszpasterstwem pracowniczym
nastàpi∏ jednak po zniesieniu stanu wojennego.

Na wprowadzenie stanu wojennego duchowni diecezji cz´stochow-
skiej zareagowali podobnie jak przedstawiciele KoÊcio∏a na Górnym
Âlàsku. Ju˝ 14 grudnia ordynariusz cz´stochowski bp Stefan Bare∏a
wraz z bp. Franciszkiem Musielem podjà∏ starania o uwolnienie interno-
wanych oraz zorganizowanie im pomocy materialnej i prawnej. W tym
celu 1 stycznia 1982 r. powo∏ano Duszpasterstwo Osób Pozbawionych
WolnoÊci i ich Rodzin – oÊrodek w Cz´stochowie. Jego siedziba mieÊci-
∏a si´ w nowym budynku kurii. W prace oÊrodka zaanga˝owali si´ za-
równo przedstawiciele duchowieƒstwa (bp Musiel, ksi´˝a Marian Duda
i Marian Pabiasz, s. Irena Makowicz), jak i osoby Êwieckie (Adam
Banaszkiewicz, Maria Dawidowicz, Stefania ¸àcka, Bibianna Trzmiel
i Ryta Turowska). Dzia∏alnoÊç oÊrodka, podobnie jak biskupich komite-
tów pomocy w Katowicach i Bielsku-Bia∏ej, polega∏a przede wszystkim
na pozyskiwaniu informacji o internowanych i uwi´zionych oraz ich bli-
skich, zapewnianiu im pomocy materialnej i prawnej oraz organizowa-
niu opieki medycznej185. 

W lutym 1982 r. z inicjatywy ordynariusza cz´stochowskiego powsta∏
oÊrodek informacyjny w Sosnowcu. Placówka ta zajmowa∏a si´ zbieraniem
danych i niesieniem pomocy internowanym, uwi´zionym i zwalnianym
z pracy z terenu Zag∏´bia186. 
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184 A. Grajewski, Pami´ç i zadanie...; idem, Dekada na prze∏omie..., s. 11–12.
185 W maju 1983 r. oÊrodek przekszta∏cony zosta∏ w Diecezjalny Komitet Pomocy Bliêniemu
(M. Miko∏ajczyk, op. cit., s. 205, 223–228).
186 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 17, k. 365, Analiza dotyczàca stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego w woj. katowickim za okres 1 II–1 III 1982 r., 4 III 1982.



Kluczowe znaczenie dla dzia∏alnoÊci oÊrodków cz´stochowskiego i sosno-
wieckiego mia∏y interwencje kurii u w∏adz, zarówno wojewódzkich, jak
i centralnych, w sprawie osób represjonowanych. 9 stycznia 1982 r. ordyna-
riusz cz´stochowski wystosowa∏ pismo do wojewódzkich komendantów
MO z proÊbà o wykaz internowanych i wi´zionych z jego diecezji187. Trzy
dni póêniej w rozmowie przeprowadzonej z zast´pcà komendanta woje-
wódzkiego MO w Cz´stochowie do spraw SB bp Musiel zabiega∏ o zwol-
nienie internowanych kobiet. Sytuacji internowanych w oÊrodku w Zabrzu-
-Zaborzu dotyczy∏o pismo ordynariusza Stefana Bare∏y z 15 stycznia do
ministra sprawiedliwoÊci Sylwestra Zawadzkiego188. Podobne kwestie biskup
porusza∏ na spotkaniach z wojewodà cz´stochowskim Grzegorzem Lipow-
skim (26 stycznia) i katowickim Romanem Paszkowskim (5 lutego)189.

W rezultacie interwencji cz´Êç internowanych zosta∏a zwolniona
z oÊrodków odosobnienia. Zezwolono równie˝ na wizyty biskupów i ksi´˝y
w poszczególnych oÊrodkach internowania. Ordynariusz cz´stochowski od-
wiedzi∏ internowanych w zak∏adach karnych w Lubliƒcu i Strzelcach Opol-
skich, a bp Musiel wizytowa∏ Lubliniec i Zabrze-Zaborze190.

Hierarchia cz´stochowska ˝ywo reagowa∏a na wszelkie przejawy re-
presji ze strony w∏adz wobec spo∏eczeƒstwa diecezji. Biskupi protesto-
wali mi´dzy innymi przeciw zwalnianiu z pracy tych dzia∏aczy „Solidar-
noÊci”, którzy odmówili podpisania deklaracji wystàpienia ze zwiàzku
bàdê którzy nie zgodzili si´ na podpisanie deklaracji lojalnoÊci. Hierar-
chowie nazwali takie dzia∏ania w∏adz „aktami brutalnej agresji”. Ksi´˝a
diecezjalni zostali zobligowani do rejestrowania wszystkich przypadków
zwalniania z pracy ze wzgl´dów ideologicznych na terenie ich parafii191.
Biskupi pot´pili równie˝ interwencj´ si∏ porzàdkowych w Cz´stochowie
1 wrzeÊnia 1982 r. Bp Bare∏a wystosowa∏ w tej sprawie list protestacyj-
ny do wojewódzkiego pe∏nomocnika KOK p∏k. Eugeniusza Rusonia192.
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187 M. Miko∏ajczyk, op. cit., s. 206.
188 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 7, k. 306, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
w woj. cz´stochowskim w okresie 1–31 I 1982 r., 4 II 1982.
189 M. Miko∏ajczyk, op. cit., s. 208.
190 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 7, k. 329, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
w woj. cz´stochowskim w okresie 1–28 II 1982 r., 4 III 1982; M. Miko∏ajczyk, op. cit., s. 211–214.
191 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 7, k. 330, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
w woj. cz´stochowskim w okresie 1–28 II 1982 r., 4 III 1982.
192 Ibidem, 17/IX/231, t. 7, k. 75, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w woj. cz´-
stochowskim w okresie 1–30 IX 1982 r., 4 X 1982.



Protesty kurii dotyczy∏y tak˝e kwestii usuwania krzy˝y ze szkó∏ i zak∏a-
dów pracy. W tej sprawie interweniowano u wojewody i dyrektora Urz´-
du do spraw Wyznaƒ oraz w Kuratorium Okr´gu Szkolnego w Cz´sto-
chowie. Kuria zastrzega∏a, ˝e b´dzie publicznie pi´tnowaç ka˝dà tego
typu akcj´193.

W 1982 r. biskupi cz´stochowscy zaj´li si´ tak˝e kwestià katechezy dzie-
ci i m∏odzie˝y. Zaj´cia katechetyczne mia∏y byç nie tylko „lekcjami religii”,
mia∏y te˝ s∏u˝yç kszta∏towaniu m∏odego pokolenia, aby by∏o jak najmniej
podatne na ideologi´ i has∏a lansowane przez oficjalnà propagand´. Bisku-
pi apelowali wi´c do ksi´˝y parafialnych o wyt´˝onà prac´ z dzieçmi i m∏o-
dzie˝à oraz dba∏oÊç o pozyskiwanie i utrzymywanie w odpowiednim stanie
pomieszczeƒ i budynków katechetycznych194. Sprawa ta wiàza∏a si´ z kolei
z budownictwem sakralnym. W omawianym okresie kuria otrzyma∏a po-
zwolenie w∏adz wojewódzkich na budow´ trzech koÊcio∏ów. Lista przedsta-
wiona w urz´dzie wojewódzkim zawiera∏a jednak osiem pozycji. W woje-
wództwie katowickim natomiast z jedenastu koÊcio∏ów zg∏oszonych do
budowy (B´dzin, Dàbrowa Górnicza, Rogoênik, Sosnowiec i Zawiercie)
akceptacj´ w∏adz uzyska∏y tylko trzy projekty195.

Osobnà kwestià by∏a sprawa ksi´˝y prezentujàcych postaw´ prorzàdowà.
W materia∏ach archiwalnych sà wzmianki raczej o jednorazowych epizo-
dach ni˝ o ukierunkowanej i d∏ugotrwa∏ej wspó∏pracy ksi´˝y z komisarza-
mi wojskowymi czy o ich zaanga˝owaniu w tworzenie OKON. W grudniu
1981 r. funkcjonariusze cz´stochowskiej SB odnotowali, ˝e niektórzy ksi´-
˝a diecezjalni twierdzili, i˝ w∏adze zbyt póêno og∏osi∏y stan wojenny196.
Z kolei jeden z ksi´˝y na Podbeskidziu uwa˝a∏, ˝e „wprowadzenie stanu
wojennego by∏o koniecznoÊcià, gdy˝ nie istnia∏a inna mo˝liwoÊç wypro-
wadzenia kraju z kryzysu”. Inny duchowny z tego regionu by∏ zdania, ˝e
„KoÊció∏ nie mo˝e si´ uskar˝aç na aktualnà sytuacj´, gdy˝ od poczàtku
trwania stanu wojennego widaç pozytywny stosunek w∏adz do niego i jego
potrzeb”. Zdarza∏y si´ te˝ opinie, ˝e „stan wojenny zniwelowa∏ rozprz´˝e-
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193 Ibidem, 17/IX/231, t. 7, k. 330, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w woj.
cz´stochowskim w okresie 1–28 II 1982 r., 4 III 1982.
194 Ibidem, 17/IX/231, t. 7, k. 353, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w woj.
cz´stochowskim w okresie 1–31 III 1982 r., 3 IV 1982.
195 M. Miko∏ajczyk, op. cit., s. 257–258.
196 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 7, k. 286, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
w woj. cz´stochowskim w okresie 1–31 XII 1981 r., 3 I 1982.



nie w spo∏eczeƒstwie”197. Proboszcz parafii w Pisarzowicach kilkakrotnie
popar∏ w kazaniach polityk´ WRON i jej program wyprowadzenia kraju
z kryzysu. Inny duchowny na mszy Êw. apelowa∏ do rolników o dostarcza-
nie do punktów skupu jak najwi´kszej iloÊci p∏odów rolnych198. Z kolei pro-
boszcz parafii Popowo w województwie cz´stochowskim zach´ca∏ wiernych
do wzi´cia udzia∏u w obchodach pierwszomajowych199.

6. Nastroje spo∏eczne

W pierwszych dniach stanu wojennego g∏ównym czynnikiem wp∏ywajà-
cym na nastroje spo∏eczne by∏a przede wszystkim sytuacja bie˝àca w po-
szczególnych regionach. 14 grudnia 1981 r. w Bielsku wielu cz∏onków par-
tii, ku zgorszeniu aktywu, przyj´∏o biernà postaw´, czekajàc na rozwój
wydarzeƒ. Wiele osób zacz´∏o sk∏adaç legitymacje partyjne, a na zebraniu
POP w „Befie” podj´to uchwa∏´ pot´piajàcà decyzj´ Rady Paƒstwa
o wprowadzeniu stanu wojennego. Dwa dni póêniej aktyw meldowa∏, ˝e
„pomimo wzrostu dyscypliny pracy nie obserwuje si´ wÊród za∏óg sponta-
nicznoÊci i autentycznego zaanga˝owania w wype∏nianiu pracowniczych
powinnoÊci”200. 

Termin „stan wojenny” wielu zwyk∏ych obywateli interpretowa∏o poczàt-
kowo jako stan wojny. Nieodparcie pojawia∏y si´ skojarzenia z okupacjà
w latach 1939–1945. DoÊwiadczenie starszych i instynkt samozachowawczy
m∏odszych ludzi podpowiada∏y, ˝e nale˝y przygotowaç si´ na najgorsze.
Funkcjonariusze katowickiej SB odnotowali, ˝e w pierwszych dniach po
13 grudnia jednym z przejawów „obaw spo∏eczeƒstwa o mo˝liwoÊç niekon-
trolowanego rozwoju sytuacji, a˝ do wywo∏ania wojny domowej i starç
ulicznych” by∏ masowy wykup chleba. Po kilku dniach sytuacja si´ jednak
unormowa∏a201. Z kolei w wielu gminach województwa cz´stochowskiego

143

197 Ibidem, 17/IX/231, t. 1, k. 149, Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w woj. bielskim za
okres 1–31 I 1982 r., 4 II 1982.
198 Ibidem, 17/IX/231, t. 1, k. 178, Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w woj. bielskim za
okres 1–31 III 1982 r., 5 IV 1982.
199 AP Cz´stochowa, KW PZPR w Cz´stochowie, 162, b.p., Zachowanie kleru, [1982].
200 AP Katowice, KW PZPR Bielsko-Bia∏a, 189, b.p., Ocena sytuacji spo∏eczno-politycznej
w woj. bielskim z 22 grudnia 1981 r.
201 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 17, k. 324, Analiza dotyczàca stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego w woj. katowickim za okres 1 XII 1981–1 I 1982 r., 4 I 1982.



rolnicy indywidualni czasami zwi´kszali ubój trzody chlewnej. Wzmo˝ony
ruch panowa∏ równie˝ w wiejskich m∏ynach. Zdaniem aktywu partyjnego
Êwiadczy∏o to „o obawach i dà˝eniach ch∏opów do zabezpieczenia sobie
mo˝liwoÊci samozaopatrzenia”202. 

Du˝y wp∏yw na nastroje spo∏eczne wywiera∏y informacje o przebiegu
protestów i strajków w zak∏adach pracy oraz ich pacyfikacjach. Jest rzeczà
charakterystycznà, ˝e w∏aÊnie po 15 i 16 grudnia, to jest po pacyfikacji
przez si∏y milicyjne i wojskowe kopalƒ „Manifest Lipcowy” i „Wujek”,
w spo∏eczeƒstwie regionu wyraênie wzros∏y nastroje przygn´bienia i apatii,
przed 15 grudnia jeszcze nie a˝ tak widoczne. Ponadto wiele osób zacz´∏o
si´ baç. W Jastrz´biu po akcji si∏ milicyjnych odblokowujàcych tamtejsze
kopalnie obserwowano wÊród ludzi objawy paniki i szoku. Podobnie by∏o
w Katowicach po wydarzeniach w „Wujku”. Na nap∏ywajàce informacje
o pacyfikacjach szczególnie êle reagowa∏y kobiety. 15 grudnia w Czechowi-
cach-Dziedzicach pi´çdziesiàt pracownic zatrudnionych w zak∏adach mi´s-
nych za˝àda∏o od dyrekcji, aby zwolni∏a je do domu. WÊród za∏ogi wybu-
ch∏a panika, poniewa˝ jedna z kobiet poinformowa∏a kole˝anki, ˝e ktoÊ
z jej rodziny zosta∏ zatrzymany i rozstrzelany203. Po wydarzeniach w „Mani-
feÊcie Lipcowym” i „Wujku” tylko w ciàgu dwóch dni w „Wujku” legityma-
cje partyjne zwróci∏o 25 osób. W tym samym czasie w kopalni „Jastrz´bie”
z∏o˝ono a˝ 74 legitymacje. WÊród tych, którzy si´ na to zdecydowali, by∏o
czterech pierwszych sekretarzy OOP. Przy krzy˝u postawionym w miejscu
Êmierci górników z „Wujka” modlono si´, palono znicze i sk∏adano kwiaty
i wieƒce. 

O poleg∏ych pami´ta∏y za∏ogi innych kopalƒ i hut oraz zak∏adów spoza
Âlàska. W ˚ywcu na obwieszczeniach o stanie wojennym dopisano has∏o
„CzeÊç poleg∏ym kolegom górnikom”204. Na terenie zak∏adu „Fadom”
w Zabrzu wywieszono has∏o „Ofiarom Grudnia 1981”. W innym zak∏adzie
na tablicy og∏oszeƒ umieszczono symbol „SolidarnoÊci” przepasany wstà˝-
kà z czarnego aksamitu. Cz´Êç za∏óg demonstracyjnie nosi∏a przypi´te do
ubraƒ plakietki i znaczki zwiàzkowe. Kolportowano ulotki, a nawet du˝e 
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202 AP Cz´stochowa, KW PZPR w Cz´stochowie, 1/VII/16, t. 20, k. 60, Informacja o sytuacji
spo∏eczno-politycznej w woj. cz´stochowskim z 16 grudnia 1981 r.
203 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/165, b.p., Informacja o sytuacji
w woj. katowickim z 16 grudnia 1981 r.
204 Ibidem, KW PZPR Bielsko-Bia∏a, 189, b.p., Meldunek o sytuacji spo∏eczno-politycznej w wo-
jewództwie bielskim z 18 grudnia 1982 r. na godz. 8.



plakaty (takie plakaty wywieszono na przyk∏ad w ∏aêni kopalni „Nowy
Wirek”). Has∏a z ulotek i plakatów dotyczy∏y pomordowanych kolegów
oraz zapowiada∏y wymierzenie zabójcom sprawiedliwej kary. Ludzie prze-
klinali MO, ZOMO i PZPR. Pytano równie˝, czy przed zastosowaniem
si∏y w∏adze wykorzysta∏y wszystkie mo˝liwoÊci zakoƒczenia strajku w ko-
palni „Wujek” metodami pokojowymi. W Êrodkach komunikacji miejskiej
w Katowicach mo˝na by∏o zas∏yszeç opinie pasa˝erów, ˝e ˝arty si´ skoƒ-
czy∏y, a zacz´∏a si´ prawdziwa wojna. Winà za poczynania si∏ porzàdkowych
obarczano parti´205. 

Istotnym czynnikiem kszta∏tujàcym stan nastrojów spo∏ecznych w grud-
niu 1981 r. by∏y ograniczenia wynikajàce z wprowadzenia stanu wojennego.
Jednà z powa˝niejszych dolegliwoÊci na terenie silnie zurbanizowanego
Górnego Âlàska i Zag∏´bia stanowi∏o ograniczenie przemieszczania si´ lud-
noÊci po kraju. W urz´dach miast i gmin tworzy∏y si´ ogromne kolejki ocze-
kujàcych na zezwolenia na wyjazd do innych miejscowoÊci. W Bytomiu
kolejka po przepustki si´ga∏a tysiàca osób, podobnie by∏o w Tychach206. 

Istotny wp∏yw na atmosfer´ spo∏ecznà w grudniu 1981 r. mia∏o zaopa-
trzenie sklepów. Zbli˝a∏y si´ Êwi´ta i wi´kszoÊç spo∏eczeƒstwa obawia∏a si´,
czy zdo∏a kupiç niezb´dne artyku∏y spo˝ywcze, zw∏aszcza obj´te reglamen-
tacjà, a wi´c w pierwszej kolejnoÊci mi´so i jego przetwory207. Niezadowo-
lenie ludnoÊci z kiepskiego zaopatrzenia rynku, w nomenklaturze urz´do-
wej eufemistycznie okreÊlanego „brakiem równowagi rynkowej pomi´dzy
popytem i poda˝à”, w∏adze stara∏y si´ jakoÊ ∏agodziç, nie zawsze skutecz-
nie. W ˚ywcu w przygotowanym do otwarcia po remoncie domu towaro-
wym zgromadzono towary na kwot´ 20 mln z∏. W dniu otwarcia przed skle-
pem zgromadzi∏o si´ oko∏o 4 tys. potencjalnych klientów, liczàcych na to,
˝e uda im si´ kupiç towary trudno dost´pne. Przy wpuszczaniu pierwszych
klientów porzàdku musia∏y pilnowaç wojsko i milicja208. W Tarnowskich
Górach prezydent miasta podjà∏ decyzj´ o zmianie organizacji sprzeda˝y
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205 Ibidem, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/165, b.p., Informacja o aktualnej sytuacji,
nastrojach i komentarzach spo∏ecznych z 19 dnia grudnia 1981 r.; ibidem, II/165, b.p., Informa-
cja o aktualnej sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. katowickim z 21 grudnia 1981 r.
206 Ibidem.
207 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/165, b.p., Informacja o aktualnej
sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. katowickim z 18 grudnia 1981 r.
208 Ibidem, KW PZPR Bielsko-Bia∏a, 189, b.p., Meldunek o sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj.
bielskim z 5 stycznia 1982 r.



z typu samoobs∏ugowego na – jak to okreÊlano – „tradycyjny sposób sprze-
da˝y, który w warunkach du˝ych kolejek bardziej odpowiada kupujàcym
(kolejki w sklepie, a nie na mrozie)”209. W du˝ym pustym magazynie samo-
obs∏ugowym mog∏o pomieÊciç si´ wiele osób. Ponadto decyzjà w∏adz lokal-
nych niektóre sklepy przemys∏owe zamieniono na spo˝ywcze. Nie mog∏o to
jednak ucieszyç spo∏eczeƒstwa, skoro nowe limity reglamentacji niektórych
artyku∏ów okaza∏y si´ mniejsze od dotychczasowych. Nietrafiony by∏ po-
mys∏ zniesienia reglamentacji na kaw´ i margaryn´, poniewa˝ paradoksal-
nie reglamentacja tych artyku∏ów umo˝liwia∏a wielu osobom ∏atwiejszy ich
zakup. Komitet Miejski PZPR w Katowicach wyra˝a∏ nawet obaw´, ˝e wol-
na sprzeda˝ kawy i margaryny spowoduje nasilenie spekulacji210.

Ot´pienie i zm´czenie spo∏eczeƒstwa wydarzeniami grudniowymi w∏a-
dze partyjne stara∏y si´ przedstawiaç jako powolne przyzwyczajanie si´ do
nowej sytuacji. Pomimo kolejnych przejawów oporu, aktyw partyjny twier-
dzi∏, ˝e wyraênie s∏abnie sympatia spo∏eczeƒstwa do „SolidarnoÊci”, co
przypisywano zakrojonej na szerokà skal´ akcji propagandowej, w której,
jak to okreÊlano, ujawniano dzia∏ania polityczne „SolidarnoÊci”211. Na po-
czàtku stycznia 1982 r. uznano, ˝e atmosfera jest ju˝ dostatecznie „oczysz-
czona”, zdecydowano si´ wi´c na skrócenie z dniem 12 stycznia 1982 r. go-
dziny milicyjnej w województwie katowickim: odtàd mia∏a obowiàzywaç od
godz. 23 do 5 rano212. 

Od poczàtku stanu wojennego w∏adze dok∏ada∏y wszelkich staraƒ, by
przekonaç spo∏eczeƒstwo do swoich racji. Mia∏y temu s∏u˝yç ró˝ne dzia∏a-
nia przedstawicieli grup zawodowych i spo∏ecznych oraz instytucji zwiàza-
nych z PZPR, lecz cieszàcych si´ zwyczajowo sympatià i uznaniem spo-
∏ecznym. Na przyk∏ad grupa partyjnych adwokatów z Chorzowa mia∏a
nieodp∏atnie prowadziç zaj´cia z zakresu prawa. Chodzi∏o o zapoznanie
wszystkich zainteresowanych z podstawami prawnymi og∏oszenia stanu
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209 Ibidem, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/165, b.p., Informacja o bie˝àcych dzia∏a-
niach politycznych oraz aktualnej sytuacji w woj. katowickim z dnia 24 grudnia 1981 r.
210 Ibidem, II/165, b.p., Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej w województwie katowickim
w dniu 28 grudnia 1981 r.; ibidem, II/165, b.p., Informacja o podejmowanych dzia∏aniach poli-
tycznych oraz wyst´pujàcych zjawiskach spo∏ecznych w województwie katowickim z dnia 30 grud-
nia 1981 r.
211 Ibidem, II/166, b.p., Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. katowickim z 4 stycz-
nia 1982 r.
212 XX lat „SolidarnoÊci” Âlàsko-Dàbrowskiej..., s. 136.



wojennego213. Akcj´ propagandowà prowadzili równie˝ oficerowie LWP,
wyjaÊniajàc dzieciom i m∏odzie˝y ze szkó∏ podstawowych i ponadpodstawo-
wych koniecznoÊç og∏oszenia stanu wojennego. W∏adze partyjne przywià-
zywa∏y do dzia∏aƒ wojskowych du˝à wag´ i zazwyczaj ocenia∏y je bardzo
wysoko, jako ˝e wojsko, pomimo udzia∏u we wprowadzeniu stanu wojen-
nego, nadal cieszy∏o si´ stosunkowo du˝à sympatià spo∏eczeƒstwa. Dzia∏a-
nia dydaktyczne kadry LWP popiera∏a równie˝ cz´Êç oddanych re˝imowi
nauczycieli. Tak by∏o na przyk∏ad w Chorzowie, gdzie pedagodzy „zgodnie
stwierdzili, ˝e do szkó∏ dociera dobrze przygotowana kadra oficerska,
która przekonywajàco potrafi wyjaÊniç problemy nurtujàce zarówno m∏o-
dzie˝, jak i nauczycieli”214. W czasie spotkaƒ z wojskowymi uczniowie
podstawówek zadawali na ogó∏ te same pytania: dlaczego og∏oszono stan
wojenny lub dlaczego zmieniono termin ferii zimowych? Inaczej przebie-
ga∏y spotkania w szko∏ach Êrednich. W jednej ze szkó∏ w Raciborzu m∏o-
dzie˝ zanegowa∏a g∏oszonà przez oficera tez´ o groêbie wojny domowej
w kraju w przypadku niepodj´cia przez WRON odpowiednich dzia∏aƒ.
Równie˝ stwierdzenie wojskowego, ˝e po 13 grudnia w kraju uda∏o si´ za-
prowadziç ∏ad i porzàdek przy minimalnych stratach, spotka∏o si´ z dez-
aprobatà uczniów. Cz´Êç z nich o wprowadzenie stanu wojennego zupe∏-
nie otwarcie obwinia∏a ZSRR i „czerwonych”215. Podobnie by∏o w Liceum
Ogólnokszta∏càcym im. J. Kawalca w Katowicach. Aktyw partyjny dono-
si∏, ˝e pytania zadawane oficerowi przez uczniów by∏y „napastliwe poli-
tycznie”216. Zdarza∏o si´, ˝e nawet bez wojskowego prelegenta dyskuto-
wano na lekcjach na tematy bie˝àce. Aktyw partyjny z Cieszyna donosi∏,
˝e w tamtejszym technikum budowlanym uczniowie sami wywo∏ali na
lekcji dyskusj´ o tym, co da∏a spo∏eczeƒstwu partia, a co „SolidarnoÊç”.
Atmosfera dyskusji by∏a tak goràca, ˝e nie zdo∏a∏o jej ostudziç nawet kilku
nauczycieli217.
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213 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/166, b.p., Informacja o aktualnej
sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. katowickim z 7 stycznia 1982 r.
214 Ibidem.
215 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/166, b.p., Informacja o dzia∏aniach
partyjnych i atmosferze spo∏eczno-politycznej w woj. katowickim z 8 stycznia 1982 r.
216 Ibidem, II/166, b.p., Informacja o dzia∏aniach partyjnych i atmosferze spo∏eczno-politycznej
w woj. katowickim z 18 stycznia 1982 r.
217 AP Katowice, KW PZPR Bielsko-Bia∏a, 189, b.p., Meldunek o sytuacji spo∏eczno-politycznej
w woj. bielskim z 5 stycznia 1982 r. na godz. 14.



W pierwszym kwartale 1982 r. nastroje spo∏eczne determinowa∏y g∏ów-
nie podwy˝ki cen. Spo∏eczeƒstwo przyj´∏o zapowiedzi podwy˝ek z niepo-
kojem i niedowierzaniem. Zaskakiwa∏a przede wszystkim ich wysokoÊç.
Proponowany przez rzàd wzrost cen o kilkaset procent wydawa∏ si´ nie do
przyj´cia. Najbardziej obawia∏y si´ podwy˝ek osoby o Êrednich dochodach.
Proponowane zmiany cen nie obejmowa∏y wszystkich artyku∏ów codzien-
nego u˝ytku, w zwiàzku z czym wiele osób podkreÊla∏o, ˝e trudno jest wy-
liczyç, uwzgl´dniajàc rekompensaty, faktyczny wzrost kosztów utrzymania.
Zwracano równie˝ uwag´ na to, ˝e cz´sto proponowane ceny by∏y zbyt wy-
górowane w stosunku do niskiej jakoÊci artyku∏ów218. Rozgoryczeni zapo-
wiedziami podwy˝ek byli zw∏aszcza ludzie m∏odzi, dla których wy˝sze ceny
oznacza∏y cz´sto koniec marzeƒ o szybkim osiàgni´ciu ˝yciowej stabilizacji.
Twierdzili wprost, ˝e nie majà szans na w∏asne mieszkanie czy samochód.
Wiele osób przyznawa∏o, ˝e z powodu trudnej sytuacji materialnej muszà
zrezygnowaç z za∏o˝enia rodziny. Ci, którzy mimo wszystko zdecydowali
si´ na ma∏˝eƒstwo, teoretycznie mogli liczyç na kredyty dla m∏odych ma∏-
˝eƒstw („MM”). W praktyce system realizacji tych kredytów cz´sto unie-
mo˝liwia∏ zakup potrzebnych m∏odym ludziom artyku∏ów i sprz´tów.
Przyk∏adowo w województwie bielskim ze sprzeda˝y dla „MM” wy∏àczono
mi´dzy innymi maszyny do szycia, pralki automatyczne, kuchnie gazowe,
telewizory kolorowe, zamra˝arki itp. Dlatego m∏odzi, nawet jeÊli posiadali
pieniàdze, nie mieli ich na co wydaç219.

Pod koniec stycznia 1982 r. w∏adze partyjne województwa katowickiego
ocenia∏y, ˝e kwestie cen i rekompensat zdominowa∏y spo∏eczne dyskusje
i komentarze w regionie. W spo∏eczeƒstwie panowa∏a powszechna opinia,
˝e ci´˝ar podwy˝ek zahamuje motywacj´ do pracy. Oburzeni propozycjami
rzàdu pracownicy zak∏adów i przedsi´biorstw Katowic otwarcie mówili, ˝e
stan wojenny potrzebny by∏ przede wszystkim dla przeprowadzenia pod-
wy˝ek, których nikt nie by∏by w stanie zarzàdziç w okresie normalnego
funkcjonowania paƒstwa. Ludzie wyra˝ali swoje opinie równie˝ na ulicy,
w kolejkach przed sklepami. Nasili∏o si´ to zw∏aszcza po programie telewi-
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218 Ibidem, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/166, b.p., Informacja o spo∏ecznym od-
biorze propozycji zmian cen oraz sytuacji spo∏eczno-politycznej w województwie katowickim
z 22 stycznia 1982 r.
219 Ibidem, KW PZPR Bielsko-Bia∏a, Wydz. Org., 233, k. 1, Informacja o sytuacji spo∏eczno-
-politycznej w woj. bielskim z 15 lutego 1982 r.



zyjnym, w którym na temat proponowanych cen wypowiada∏ si´ minister
Zdzis∏aw Krasiƒski220.

1 lutego 1982 r. zapowiadane podwy˝ki wprowadzono w ˝ycie. Ludzie
byli zaszokowani ich skalà. Wiele osób zastanawia∏o si´, czy podwy˝ki cen
nie sà zemstà na spo∏eczeƒstwie. „Nie mo˝emy si´ zgodziç na tak gwa∏-
towny wzrost cen najbardziej podstawowych artyku∏ów – pisa∏ jeden
z podziemnych biuletynów – to nie nasza wina, ˝e bolszewickie teorie
ekonomiczne nie majà nic wspólnego z rzeczywistoÊcià”221. Spo∏eczeƒstwo
krytykowa∏o przede wszystkim wysokoÊç cen popularnych wyrobów w´dli-
niarskich oraz ciàg∏y brak poprawy jakoÊci wyrobów spo˝ywczych222. Nie-
zadowolenie budzi∏o równie˝ niewywiàzywanie si´ handlu z dostaw towa-
rów najbardziej poszukiwanych przez konsumentów. Na zebraniach OOP
w kopalni „Pstrowski” zdesperowani górnicy oÊwiadczali, ˝e z uwagi na
brak w sklepach zapowiedzianych towarów i niedotrzymanie obietnic przez
placówki handlowe, zaraz po odwo∏aniu stanu wojennego zrezygnujà z pracy
w soboty223. Z kolei spo∏eczeƒstwo OÊwi´cimia domaga∏o si´ sprzeda˝y
wi´kszej iloÊci towarów w godzinach popo∏udniowych. Zdarza∏o si´ bo-
wiem, ˝e kobiety wybiera∏y wolne dni urlopowe po to tylko, by staç w ko-
lejkach224. W województwie bielskim z powodu wzrostu cen wyraênie
zmniejszy∏a si´ realizacja miesi´cznych kart zaopatrzenia. Szacowano, ˝e
oko∏o 15 proc. mieszkaƒców Podbeskidzia, szczególnie rodziny wielodziet-
ne, nie wykupywa∏o wszystkich artyku∏ów obj´tych systemem reglamen-
tacji kartkowej225. 

W marcu 1982 r. aktyw partyjny odnotowa∏, ˝e wÊród cz´Êci spo∏eczeƒ-
stwa zaobserwowano sceptycyzm co do szczeroÊci intencji w∏adz, które

149

220 Ibidem, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/166, b.p., Informacja o podejmowanych
dzia∏aniach w województwie katowickim z 19 stycznia 1982 r.
221 „SolidarnoÊç” Biuletyn Dowództwa Obszaru Po∏udniowego Polskiego Paƒstwa Podziem-
nego „Polska Walczàca”, luty 1982. 
222 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/166, b.p., Informacja o sytuacji spo-
∏eczno-politycznej w woj. katowickim z dnia 22 lutego 1982 r.
223 Ibidem, II/167, b.p., Informacja o bie˝àcych dzia∏aniach instancji i organizacji partyjnych
z 4 marca 1982 r.
224 AP Katowice, KW PZPR Bielsko-Bia∏a, 189, b.p., Meldunek o sytuacji spo∏eczno-politycznej
w woj. bielskim w dniu 22 stycznia 1982 r. na godz. 20.
225 Ibidem, Kancelaria I Sekretarza KW PZPR Bielsko-Bia∏a, 1/IV, t. 38, b.p., Informacja
Wydzia∏u Handlu i Us∏ug Urz´du Wojewódzkiego w Bielsku-Bia∏ej o zaopatrzeniu rynku w okre-
sie minionych 5 miesi´cy 1982 r.



rzekomo dà˝y∏y do wyprowadzenia kraju z kryzysu. Du˝a cz´Êç mieszkaƒ-
ców województwa katowickiego by∏a zdania, ˝e „znów robotnik p∏aci za
b∏´dy polityki spo∏eczno-gospodarczej drastycznà obni˝kà stopy ˝ycio-
wej”226. W kwietniu 1982 r. zarobki wielu osób wystarcza∏y ju˝ tylko na bie-
˝àce wydatki, nie by∏o mowy o oszcz´dnoÊciach i nie rysowa∏y si´ widoki na
lepszà przysz∏oÊç227. Tymczasem wed∏ug oficjalnej propagandy sytuacja si´
poprawia∏a: rzekomo skróci∏y si´ kolejki i przybywa∏o towaru w sklepach.
Podziemna prasa szydzi∏a z rozwiàzaƒ zastosowanych przez w∏adze: „win-
duje si´ ceny maksymalnie w gór´, a zmniejsza do minimum wyp∏aty […]
niektórzy przychodzà do sklepu pooglàdaç, co przywieêli i po jakiej cenie,
choç w kieszeni pusto, wi´c mimowolnie tworzy si´ kolejka. Na to jednak
znalaz∏ si´ sposób. W Jastrz´biu na ulicy Zielonej w sklepie dla górników
wisi kartka – W tym sklepie tworzenie kolejek wzbronione – proste, co?”228. 

W po∏owie roku w∏adze zapowiedzia∏y, ˝e zostanà zwi´kszone dostawy
do sklepów mi´sa wo∏owego z koÊcià, a jego sprzeda˝ odbywaç si´ b´dzie
poza reglamentacjà. Nowy system sprzeda˝y mia∏ przyczyniç si´ do wzrostu
spo˝ycia mi´sa i jego przetworów. Krytykowa∏y go jednak pracujàce kobiety.
Okaza∏o si´ bowiem, ˝e kolejki w sklepach mi´snych wyd∏u˝y∏y si´ i po pra-
cy trudno by∏o ju˝ coÊ kupiç. Wiele osób kupowa∏o tylko mi´so z koÊcià,
a kartki przeznacza∏o w ca∏oÊci na zakup wysokogatunkowych w´dlin229.

Przy permanentnym braku na rynku wielu podstawowych artyku∏ów
spo˝ywczych i przemys∏owych oraz fatalnie dzia∏ajàcym handlu zdarza∏o
si´, ˝e nawet b∏ahe z pozoru wiadomoÊci wywo∏ywa∏y wzburzenie. Miesz-
kaƒców województwa cz´stochowskiego bulwersowa∏y szczególnie infor-
macje dotyczàce zaopatrzenia w artyku∏y reglamentowane mieszkaƒców
sàsiednich województw: bielskiego, katowickiego i opolskiego. Przyk∏a-
dowo w lutym 1982 r. mieszkaƒcy Górnego Âlàska i Zag∏´bia otrzymali do-
datkowo paczk´ kawy i butelk´ wina, w marcu zaÊ ka˝demu dziecku przy-
dzielono dodatkowe 0,5 kg mleka w proszku. W koƒcu kwietnia w∏adze
województwa katowickiego zezwoli∏y na sprzeda˝ w zak∏adach pracy papie-
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226 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/167, b.p., Informacja o dzia∏aniach
partyjnych i sytuacji spo∏eczno-politycznej w województwie katowickim z 19 marca 1982 r.
227 Ibidem, II/167, b.p., Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. katowickim z 20 kwiet-
nia 1982 r.
228 „Kurier wojenny – Jastrz´bie”, 10 VI 1982.
229 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/168, b.p., Informacja o sytuacji i na-
strojach w Êrodowiskach spo∏eczno-zawodowych województwa katowickiego z 21 czerwca 1982 r.



rosów „Popularnych” poza reglamentacjà. Równie˝ w Bielskiem i Opol-
skiem zaopatrzenie w papierosy by∏o du˝o lepsze ni˝ w Cz´stochowskiem.
Doprowadzi∏o to do tego, ˝e spo∏ecznoÊci kilku miast i gmin województwa
cz´stochowskiego zacz´∏y staraç si´ o przejÊcie pod administracj´ woje-
wództw opolskiego lub katowickiego, co z kolei, zdaniem cz´stochowskie-
go aktywu partyjnego, wywo∏ywa∏o niepokój w innych miastach i gminach
regionu. W kolejnych miesiàcach 1982 r. zaopatrzenie w województwie
cz´stochowskim nie poprawi∏o si´. W listopadzie na zebraniach partyjnych
i w dyskusjach wÊród za∏óg wielu zak∏adów pracy cz´sto pada∏y opinie, ˝e
w regionie panuje ba∏agan. Obwiniano o to mi´dzy innymi wojewod´,
który – jak mawiano – „cz´sto wyje˝d˝a do Warszawy, a nie zabiera tam
g∏osu w sprawach dotyczàcych województwa”230. 

Spo∏ecznoÊci wiejskie prócz sprawy cen nurtowa∏ równie˝, a mo˝e
przede wszystkim, problem reglamentacji mi´sa, a ÊciÊlej rzecz ujmujàc,
cofni´cia kartek na ten produkt dla osób gospodarujàcych na areale powy-
˝ej 0,5 ha. Znaczna cz´Êç Êrodowiska wiejskiego z du˝à dezaprobatà odnios-
∏a si´ do likwidacji kartek na mi´so. W∏adze podkreÊla∏y, ˝e sprawa kartek
˝ywnoÊciowych ujemnie rzutowa∏a na aktywnoÊç spo∏ecznà i politycznà
ch∏opów231. Szczególnie niezadowoleni byli mieszkaƒcy województwa cz´-
stochowskiego, gdzie notowano znaczne rozdrobnienie gospodarstw rol-
nych, a wi´kszoÊç ich w∏aÊcicieli zatrudniona by∏a w du˝ych zak∏adach
pracy. W∏adze partyjne województwa przyznawa∏y, ˝e ci ludzie zostali
„nagle pozbawieni mo˝liwoÊci zaopatrzenia si´ choçby w minimum po-
trzebnych do regeneracji si∏ artyku∏ów spo˝ywczych”. Wed∏ug w∏adz tylko
rygory stanu wojennego powstrzymywa∏y zdesperowanych ch∏oporobotni-
ków przed podj´ciem w zdominowanych przez nich zak∏adach spontanicz-
nych akcji strajkowych232. Nie najlepsze nastroje utrzymywa∏y si´ równie˝
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230 AP Cz´stochowa, KW PZPR w Cz´stochowie, 1/VII/16, t. 22, b.p., Informacja o sytuacji
spo∏eczno-politycznej w woj. cz´stochowskim z 9 lutego 1982 r.; ibidem, 1/VII/16, t. 22,
b.p., Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej z 1 marca 1982 r.; ibidem, 1/VII/16, t. 23, b.p.,
Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej z 28 kwietnia 1982 r.; ibidem, 1/VII/16, t. 23, b.p.,
Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej z 16 czerwca 1982 r.; ibidem, 1/VII/16, t. 23, b.p.,
Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej z 4 listopada 1982 r.; ibidem, 1/VII/16, t. 26, b.p.,
Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej z 5 listopada 1982 r. 
231 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/166, b.p., Informacja o dzia∏aniach
partyjnych i atmosferze spo∏eczno-politycznej w województwie katowickim z dnia 8 stycznia 1982 r.
232 AP Cz´stochowa, KW PZPR w Cz´stochowie, 1/VII/16, t. 21, k. 1, Informacja o sytuacji
spo∏eczno-politycznej w woj. cz´stochowskim z 4 stycznia 1982 r.



w województwie katowickim, szczególnie w rejonach Brzeszcza, Chrzanowa,
Jastrz´bia i Zawiercia233. Do naczelnika gminy N´dza zg∏osi∏a si´ 35-oso-
bowa grupa ch∏oporobotników posiadajàcych od 0,5 do 2 ha ziemi i z∏o-
˝y∏a pisemnà rezygnacj´ z prawa do w∏asnoÊci ziemi, domagajàc si´ przy-
znania im kartek ˝ywnoÊciowych. Decyzj´ swà motywowali tym, ˝e nie sà
w stanie wyprodukowaç w swoich gospodarstwach ˝ywnoÊci dla w∏asnych
rodzin234. Z kolei do Komitetu Gminnego PZPR w SoÊnicowicach zg∏osi∏a
si´ grupa rencistów, by∏ych górników, posiadaczy gospodarstw o powierzchni
do 1 ha. Domagali si´ przydzia∏u na mas∏o, nie otrzymali go jednak. Ren-
ciÊci t∏umaczyli komisarzowi wojskowemu, ˝e w gospodarstwach tak ma-
∏ych jak ich znacznà cz´Êç gruntów zajmujà zabudowania i dlatego nie sà
w stanie wyprodukowaç mas∏a na w∏asny u˝ytek. Podobne problemy co
w N´dzy i SoÊnicowicach wyst´powa∏y w zasadzie we wszystkich Êrodowi-
skach wiejskich235. 

Na ˚ywiecczyênie w pierwszych miesiàcach 1982 r. g∏ównym proble-
mem ch∏oporobotników sta∏a si´ rejestracja kart zaopatrzeniowych w miej-
scu zamieszkania. Okaza∏o si´, ˝e wiejska baza zaopatrzeniowa punktów
handlowych nie zosta∏a przystosowana do nowych realiów, przez co pla-
cówki te nie by∏y w stanie obs∏u˝yç zwi´kszonej liczby nabywców. Repre-
zentanci Êrodowisk wiejskich ˚ywiecczyzny wyra˝ali równie˝ niezadowole-
nie z powodu z∏ego zaopatrzenia w nawozy sztuczne, w´giel, materia∏y
budowlane oraz proste narz´dzia rolnicze. Krytykowali tak˝e wzrost cen na
us∏ugi rolnicze. Podwy˝ki tej nie wytrzymywa∏y przede wszystkim liczne
w tym regionie ma∏e gospodarstwa, do 2 ha236. Na nastroje spo∏eczne na wsi
rzutowa∏y równie˝ inne czynniki, na przyk∏ad wadliwa ustawa o ubezpie-
czeniach rolników i ich rodzin oraz nieuregulowanie spraw zwiàzanych
z w∏asnoÊcià ziemi, a w szczególnoÊci wszelkiego rodzaju wyw∏aszczeƒ do-
konywanych przez paƒstwo237. W opinii wielu w∏aÊcicieli indywidualnych
gospodarstw województwa cz´stochowskiego w∏adze nie panowa∏y nad
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233 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/166, b.p., Informacja o podejmowa-
nych dzia∏aniach i sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. katowickim z dnia 14 stycznia 1982 r.
234 AIPN, MSW II, 185n/33, k. 216, Informacja dzienna MSW, 13 I 1982.
235 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/166, b.p., Informacja o aktualnej
sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. katowickim z dnia 10 lutego 1982 r.
236 Ibidem, KW PZPR Bielsko-Bia∏a, 189, b.p., Meldunek o sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj.
bielskim z 27 stycznia 1982 r.
237 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 18, k. 244–245, Analiza dotyczàca stanu bezpieczeƒstwa i po-
rzàdku publicznego w woj. katowickim za okres 13 XII 1981–31 XII 1982 r., 10 I 1983.



sytuacjà w rolnictwie i nie przedstawi∏y ˝adnej sensownej koncepcji jego
rozwoju na przysz∏oÊç238.

Jednym z tych Êrodowisk zawodowych, które podczas stanu wojennego
najbardziej ucierpia∏y, byli górnicy. Po 13 grudnia w wyniku militaryzacji
kopalƒ zawieszono wszelkie przys∏ugujàce górnikom prawa, zarówno wyni-
kajàce z kodeksu pracy, jak i te, które uzyskali w wyniku porozumieƒ sierp-
niowych, w tym wolne soboty. W stanie wojennym soboty sta∏y si´ obowiàz-
kowym dniem pracy, a w niedziel´ pracowaç mia∏y teoretycznie tylko
wyznaczone do tego osoby. W praktyce jednak niestawienie si´ w niedziel´
do kopalni traktowane by∏o jako nieobecnoÊç nieusprawiedliwiona i dezer-
cja z zak∏adu zmilitaryzowanego. Wymuszanie bezwzgl´dnego pos∏uszeƒ-
stwa za pomocà dyscypliny wojskowej oraz wyd∏u˝enie czasu pracy s∏u˝yç
mia∏o maksymalnemu zwi´kszeniu wydobycia w´gla. Do wyt´˝onej pracy
górników nie tylko zmuszano groêbami. Stosowano równie˝ zach´ty w for-
mie specjalnych przywilejów (premie, talony oraz sieç specjalnych skle-
pów). W∏adze postara∏y si´, by uprzywilejowanie za∏óg kopalnianych spe∏-
ni∏o przy okazji jeszcze jeden cel – rozbicie solidarnoÊci spo∏eczeƒstwa239.

W warunkach g∏´bokiego kryzysu gospodarczego preferencje dla górni-
ków rzeczywiÊcie szokowa∏y. W sieci sklepów Przedsi´biorstwa Zaopa-
trzenia Górnictwa mo˝na by∏o kupiç, choç nie zawsze, takie towary, jak
ko˝uch, dywan, meble czy pralk´ automatycznà, w 1982 r. nieosiàgalne dla
przeci´tnego obywatela PRL. Dlatego inne Êrodowiska krytykowa∏y zasad-
noÊç funkcjonowania sklepów PZG, domagajàc si´ ich likwidacji. Cz´sto
zdarza∏o si´, ˝e osoby nieupowa˝nione do korzystania z us∏ug PZG odku-
pywa∏y od górników, z regu∏y po cenach czarnorynkowych, najbardziej
poszukiwane na rynku towary. By∏ to jeden z g∏ównych argumentów prze-
ciwników PZG. W∏adze nie zamierza∏y jednak likwidowaç PZG, lecz aby
nie rozdra˝niaç za bardzo spo∏eczeƒstwa, zaleca∏y lokalizowanie punktów
PZG raczej w pobli˝u kopalƒ lub na peryferiach dzielnic zamieszkanych
przez za∏ogi górnicze, a nie w ciàgach handlowych240. Starano si´ jednak,
aby placówki te by∏y w widocznych miejscach. W opinii wielu osób spoza
bran˝y sytuacja socjalno-bytowa za∏óg kopalnianych by∏a bardzo dobra.
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238 Ibidem, 17/IX/231, t. 7, k. 328, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w woj.
cz´stochowskim za okres 1–28 II 1982 r., 4 III 1982.
239 „Tygodnik Mazowsze”, 10 III 1983.
240 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/166, b.p., Informacja o dzia∏aniach
partyjnych i sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. katowickim z 24 lutego 1982 r.



Inaczej oceniali jà sami górnicy. Wielu z nich twierdzi∏o, ˝e pomimo przy-
wilejów „nie mieli nic z ˝ycia”241. 

Niezadowolenie pracowników kopalƒ wywo∏ywa∏a równie˝ znowelizo-
wana „karta górnika”. Stosowany wed∏ug niej system wynagrodzeƒ wyró˝-
nia∏ przede wszystkim pracowników o ma∏ym sta˝u pracy, bez kwalifikacji,
pracujàcych bezpoÊrednio w oddzia∏ach wydobywczych. Wykwalifikowani
pracownicy o wieloletnim sta˝u czuli si´ pokrzywdzeni, zw∏aszcza ˝e nie
zapewniono im rewaloryzacji rent i emerytur oraz preferencji za 20 i 25 lat
pracy242. Za∏ogi górnicze dra˝ni∏a oficjalna propaganda w mediach, które
w 1982 i 1983 r. podawa∏y coraz to nowe statystyki dotyczàce rekordowego
wydobycia w´gla w poszczególnych miesiàcach i kwarta∏ach w porównaniu
z latami 1980 i 1981. O sukcesach gospodarczych donosi∏a zw∏aszcza tele-
wizja. W kwietniu 1982 r. w Dzienniku Telewizyjnym poinformowano, ˝e
w kopalni „Lenin” nie ma ˝adnych problemów z zaopatrzeniem materia∏o-
wym. Górnicy byli oburzeni. Na zebraniach OOP za˝àdano wr´cz zdemen-
towania podanych w Dzienniku Telewizyjnym informacji243. Media nie wspo-
mina∏y natomiast, ˝e pozyskany w ci´˝kich warunkach w´giel zalega∏
z regu∏y na ha∏dach z powodu permanentnego braku wagonów kolejo-
wych244. Jeden ze sztygarów tak t∏umaczy∏ t´ sytuacj´: „w´gla jest za du˝o
[…] kopalnie fedrujà, ale nie ma taboru. A taboru dlatego nie ma, bo nie
ma odbiorców. Kraj jest zatkany w´glem, kopalnie fedrujà na zwa∏y. Jest
nowy problem z popio∏ami i ˝u˝lami – nie ma gdzie zwalaç, bo miejsce jest
zaj´te przez w´giel. Wed∏ug moich szacunków 1/3 wydobytego w´gla nie
ma odbiorców”245. Tylko w drugim pó∏roczu 1982 r. na przykopalnianych
sk∏adowiskach zalega∏o od 2,3 do 2,6 mln t zwa∏owanego w´gla. Bulwerso-
wa∏o to za∏ogi kopalƒ. Wielu górników by∏o zdania, ˝e wydobycie nale˝y
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241 „Tygodnik Mazowsze”, 10 III 1983.
242 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/166, b.p., Informacja o dzia∏a-
niach partyjnych i sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. katowickim z dnia 24 lutego 1982 r.;
ibidem, II/167, b.p., Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. katowickim z 3 marca
1982 r.
243 Ibidem, II/167, b.p., Informacja o dzia∏aniach partyjnych oraz sytuacji politycznej w woje-
wództwie katowickim z dnia 7 kwietnia 1982 r.
244 Ibidem, II/168, t. 3, b.p., Informacja o atmosferze spo∏eczno-politycznej i podejmowanych
dzia∏aniach partyjnych w woj. katowickim w dniu 16 czerwca 1982 r.; ibidem, II/168, t. 3, b.p.,
Informacja o klimacie politycznym i dzia∏aniach partyjnych podejmowanych w województwie
katowickim z dnia 24 czerwca 1982 r.
245 „Tygodnik Mazowsze”, 10 III 1983.



ograniczyç, aby tym samym zmniejszyç koszty i straty ponoszone w wyniku
sk∏adowania w´gla246. 

Za∏ogi kopalƒ by∏y zaniepokojone bardzo niskim stopniem zabezpiecze-
nia pracy pod ziemià. Sytuacja przedstawia∏a si´ wr´cz tragicznie. O ludzi
po prostu nie dbano. Nie prowadzono prac konserwacyjnych i zabezpiecza-
jàcych. Brakowa∏o podstawowych narz´dzi, cz´Êci zamiennych i odzie˝y
ochronnej. Sprz´t by∏ z regu∏y w kiepskim stanie. Na zebraniach kopalnia-
nych OOP zastanawiano si´, czy dozór techniczny mo˝e braç odpowiedzial-
noÊç za jego sprawnoÊç247. Z kolei sprowadzany z zagranicy ci´˝ki sprz´t
specjalistyczny do prac do∏owych by∏ niekompletny, przez co niebezpieczny
w u˝yciu. Jedna z OOP kopalni „Jowisz” w Wojkowicach z∏o˝y∏a do komisji
w´glowej Komitetu Centralnego i Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Kato-
wicach wniosek o wyegzekwowanie od w∏asnych central handlowych tego,
aby sprowadza∏y z zagranicy kombajny chodnikowe z kompletnym sprz´tem
odpylajàcym. Pracujàce kombajny powodowa∏y bowiem zapylenie przod-
ków chodnikowych wielokrotnie przekraczajàce dopuszczalne normy248.
Na skutek z∏ego stanu technicznego kopalƒ dochodzi∏o do groênych wypad-
ków, w tym wielu Êmiertelnych. Tylko w jednej kopalni – „XXX-lecia PRL”
w Jastrz´biu – w ciàgu pi´ciu miesi´cy 1982 r. nastàpi∏ a˝ trzykrotny wzrost
liczby wypadków ci´˝kich w porównaniu z analogicznym okresem roku
poprzedniego249. W 1982 r. wypadki Êmiertelne odnotowano w kopalni
„Katowice”, gdzie zgin´∏o pi´ç osób, oraz w kopalni „Dymitrow”, gdzie na-
stàpi∏a ca∏a seria katastrof250. W czerwcu 1982 r. w „Dymitrowie” zgin´∏o
jedenastu górników, a kilka dni póêniej trzech. Na prze∏omie lipca i sierpnia
by∏y kolejne dwie ofiary Êmiertelne, w paêdzierniku Êmierç ponios∏o sied-
miu górników, a 28 listopada zgin´∏o a˝ siedemnaÊcie osób251. Niewàtpliwie
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246 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 18, k. 232–233, Analiza dotyczàca stanu bezpieczeƒstwa i po-
rzàdku publicznego w woj. katowickim za okres 13 XII 1981–31 XII 1982 r., 10 I 1983.
247 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/167, b.p., Informacja o dzia∏aniach
partyjnych i aktualnej sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. katowickim z 8 marca 1982 r.
248 Ibidem, II/167, b.p., Informacja o atmosferze spo∏eczno-politycznej i dzia∏aniach partyjnych
na terenie województwa katowickiego z 10 maja 1982 r.
249 Ibidem, II/167, b.p., Informacja o atmosferze spo∏eczno-politycznej i podejmowanych dzia∏a-
niach partyjnych w województwie katowickim z dnia 16 czerwca 1982 r.
250 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 18, k. 232, Analiza dotyczàca stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego w woj. katowickim za okres 13 XII 1981–31 XII 1982 r., 10 I 1983.
251 Ibidem, 17/IX/231, t. 18, k. 196, Analiza dotyczàca stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicz-
nego w woj. katowickim za okres 1 XI–1 XII 1982 r.; AAKat., ARz., Protoko∏y…, k. 501–502,



du˝a liczba wypadków wynika∏a z samej specyfiki kopalni – jednej z naj-
bardziej niebezpiecznych w kraju pod wzgl´dem zagro˝eƒ metanowych,
py∏owych, samozap∏onu w´gla oraz podwy˝szonego ryzyka tàpni´ç. Tym
bardziej wi´c nale˝a∏o tam przestrzegaç wszelkich norm bezpieczeƒstwa
pracy.

W 1982 r. z trudnoÊciami boryka∏o si´ nie tylko górnictwo. Braki ma-
teria∏owe i surowcowe odczuwa∏a dotkliwie wi´kszoÊç przedsi´biorstw,
szczególnie uzale˝nionych od kooperacji, a zw∏aszcza dostaw z zagranicy.
Dotyczy∏o to hut, przemys∏u maszynowego, chemicznego i lekkiego.
WÊród za∏óg pracowniczych obserwowano zaniepokojenie mo˝liwoÊcià
zarówno obni˝enia zarobków, jak i redukcji etatów. Dyrekcje wielu zak∏a-
dów zmuszone by∏y og∏aszaç niektóre soboty dniami wolnymi od pracy lub
wysy∏aç pracowników na przymusowe urlopy. Takie decyzje podj´to mi´-
dzy innymi w kilku zak∏adach pracy województwa cz´stochowskiego.
W lutym 1982 r. w Zak∏adach Przemys∏u Bawe∏nianego „We∏nopol”
w Cz´stochowie z powodu braku surowców ca∏à za∏og´ wys∏ano na pi´-
ciodniowy urlop. W tym samym czasie w „Polmo” w Praszce zwolnienia
grozi∏y 1500 pracownikom. W Domu Mody „Elegancja” w K∏obucku
wskutek braku guzików, zamków i podszewki w kwietniu wys∏ano na przy-
musowy urlop pi´çset osób. W Bazie nr 5 Przedsi´biorstwa Transporto-
wego Przemys∏u Maszyn Hutniczych „Transmasz” w Grodzisku z powodu
braku zamówieƒ na us∏ugi transportowe zwolnieniem z pracy zagro˝onych
by∏o stu kierowców252.

Ci´˝ka sytuacja panowa∏a w budownictwie, zw∏aszcza mieszkanio-
wym. Pomimo znacznego obni˝enia planów, wielu przedsi´biorstwom
nie uda∏o si´ zrealizowaç wyznaczonych zadaƒ. Cz´Êç zak∏adów i przed-
si´biorstw bran˝y budowlanej znalaz∏a si´ na skraju bankructwa253.
W styczniu i lutym 1982 r. w województwie katowickim przekazano
wprawdzie do u˝ytku 1696 mieszkaƒ (z tego 1340 w budownictwie spó∏-
dzielczym i 356 w budownictwie w∏asnym zak∏adów pracy), ale to by∏o
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List biskupów Herberta Bednorza i Alfonsa Nossola do ministra górnictwa i energetyki gen.
dywizji Czes∏awa Piotrowskiego z 30 listopada 1982 r., 4 XII 1982.
252 AP Cz´stochowa, KW PZPR w Cz´stochowie, 1/VII/16, t. 22, b.p., Informacja o sytuacji
spo∏eczno-politycznej w woj. cz´stochowskim z 22 lutego 1982 r.; ibidem, 1/VII/16, t. 23, b.p.,
Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. cz´stochowskim z 6 kwietnia 1982 r.
253 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 18, k. 233, Analiza dotyczàca stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego w woj. katowickim za okres 13 XII 1981–31 XII 1982 r., 10 I 1983.



i tak o 29,4 proc. mniej w porównaniu z analogicznym okresem 1981 r.254

Braki i ograniczenia zaopatrzeniowo-materia∏owe rzutowa∏y ujemnie na
wydajnoÊç pracy i co za tym idzie, na wielkoÊç zarobków budowlaƒców.
Wielu murarzy i cieÊli odesz∏o do innych bran˝, na przyk∏ad do górnic-
twa i spó∏dzielczoÊci. Odp∏yw kadr notowano równie˝ w zak∏adach prze-
mys∏u maszynowego. Z powodu niskich p∏ac rezygnowano z pracy w kolej-
nictwie, na skutek czego pozostali pracownicy PKP musieli pracowaç
w godzinach nadliczbowych255.

W drugiej po∏owie 1982 r. uwag´ du˝ej cz´Êci spo∏eczeƒstwa przyku-
wa∏a kwestia zwiàzków zawodowych. Przygotowywana przez w∏adze usta-
wa o zwiàzkach oraz inicjowane przy tej okazji przez aktyw partyjny wie-
lu zak∏adów pracy dyskusje o przysz∏oÊci ruchu zwiàzkowego w PRL
sk∏ania∏y do refleksji nad tym, co stanie si´ w niedalekiej przysz∏oÊci
z zawieszonà dotàd „SolidarnoÊcià”. Wiele osób ∏udzi∏o si´, ˝e ostatecz-
nie zwiàzek b´dzie móg∏ nadal dzia∏aç, oczywiÊcie na zasadach okreÊlo-
nych przez w∏adze. W Zabrzaƒskiej Fabryce Maszyn Górniczych wielu
pracowników otwarcie opowiada∏o si´ za reaktywowaniem „Solidarno-
Êci” i wyra˝a∏o opini´, ˝e „do ˝adnych nowych zwiàzków nie wstàpi”.
Z kolei w innym zabrzaƒskim zak∏adzie – Kombinacie Koksochemicznym
– wi´kszoÊç za∏ogi sugerowa∏a rozwiàzanie zawieszonych zwiàzków zawo-
dowych i utworzenie nowej organizacji. Mia∏o to rzekomo pozwoliç na
unikni´cie podzia∏u organizacyjnego i politycznego za∏ogi256. Delegali-
zacja „SolidarnoÊci” przeprowadzona ustawà sejmowà z 8 paêdziernika
1982 r. nie wywo∏a∏a rezonansu spo∏ecznego, oczekiwanego przez opozy-
cj´. Manifestacji i strajków by∏o stosunkowo niewiele. Wed∏ug oficjalnej
propagandy, przyt∏aczajàca wi´kszoÊç Êrodowisk pracowniczych opowie-
dzia∏a si´ za nowymi, prorzàdowymi zwiàzkami. W rzeczywistoÊci du˝a
cz´Êç za∏óg odnios∏a si´ z rezerwà do ustawy sejmowej i zaj´∏a postaw´
wyczekujàcà. Du˝à ostro˝noÊç wykazywa∏y szczególnie osoby o d∏ugolet-
nim sta˝u pracy, co zdaniem aktywu mia∏o istotny wp∏yw na stosunek
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254 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/167, b.p., Informacja o dzia∏a-
niach partyjnych oraz aktualnej sytuacji spo∏eczno-politycznej w województwie katowickim
z dnia 15 marca 1982 r.
255 Ibidem, II/168, b.p., Informacja o sytuacji i nastrojach w Êrodowiskach spo∏eczno-zawodo-
wych województwa katowickiego z 21 czerwca 1982 r.
256 Ibidem, II/169, b.p., Informacja o klimacie politycznym i podejmowanych dzia∏aniach partyj-
nych w woj. katowickim z 7 paêdziernika 1982 r.



za∏óg do nowych zwiàzków257. Ludzie nie ufali w∏adzy, która zniszczy∏a
niezale˝ny ruch zwiàzkowy, i nie wierzyli, ˝e jeszcze potrafi wykreowaç
jakàÊ pozytywnà wartoÊç. Wed∏ug analiz cz´stochowskiej SB, Êrodowiska
pracownicze województwa traktowa∏y nowe struktury zwiàzkowe „jako
twór powsta∏y z inspiracji skompromitowanych dzia∏aczy partyjnych”258.
Oficjalnie stan wyczekiwania i postawy zachowawcze za∏óg nazywano
„stabilizacjà nastrojów” i „zmniejszaniem si´ przypadków podejmowania
dyskusji na temat ustawy sejmowej”259. Media informowa∏y o tworzeniu
coraz to nowych grup inicjatywnych i komitetów za∏o˝ycielskich. Nie mó-
wiono jednak o tym, ˝e sk∏ady owych grup i komitetów by∏y cz´sto p∏yn-
ne i wiele osób, które zg∏osi∏y akces do zawiàzujàcych si´ zwiàzków, szyb-
ko z nich wyst´powa∏o pod presjà najbli˝szego otoczenia oraz wp∏ywem
opozycji. Nie we wszystkich zak∏adach tworzenie struktur zwiàzkowych
przebiega∏o opornie. Wiele zale˝a∏o od ludzi i ich konkretnych dzia∏aƒ.
W kopalni „Bobrek” w Bytomiu komitet za∏o˝ycielski nowych zwiàzków
zdoby∏ uznanie za∏ogi, podejmujàc kilka skutecznych interwencji w obro-
nie interesów pracowników i mieszkaƒców okolicznej dzielnicy, dzi´ki
czemu pozyska∏ nowych cz∏onków grupy inicjatywnej260.

Ostatnia dekada 1982 r. by∏a, najogólniej bioràc, okresem wyciszenia
(chocia˝ bardziej adekwatne by∏oby okreÊlenie „przygaszenie”) nastrojów
spo∏ecznych w badanych regionach. O apatii i zniech´ceniu spo∏eczeƒstwa
wynikajàcych z bie˝àcej sytuacji Êwiadczy∏o chocia˝by s∏abe poparcie dla akcji
protestacyjnych 10 listopada, w drugà rocznic´ rejestracji NSZZ „Solidar-
noÊç”. Nastrojów nie o˝ywi∏y zasadniczo ani wiadomoÊci o uchyleniu inter-
nowania wobec Lecha Wa∏´sy, ani zapowiedê zawieszenia stanu wojennego,
ani samo jego zawieszenie. Du˝e nadzieje natomiast wiàzano z zapowiada-
nym na lato 1983 r. przyjazdem do Polski papie˝a Jana Paw∏a II.
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257 Ibidem, II/169, b.p., Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej, podejmowanych dzia∏aniach
partyjnych oraz wdra˝aniu Ustawy Sejmowej o zwiàzkach zawodowych w województwie katowic-
kim z dnia 29 paêdziernika 1982 r.
258 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 8, k. 130, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
woj. cz´stochowskiego w roku 1982, 8 I 1983.
259 AP Katowice, KW PZPR w Katowicach, Wydz. Org., II/169, b.p., Informacja o sytuacji spo-
∏eczno-politycznej, podejmowanych dzia∏aniach partyjnych oraz wdra˝aniu Ustawy Sejmowej
o zwiàzkach zawodowych w województwie katowickim z dnia 21 paêdziernika 1982 r. 
260 Ibidem, II/169, b.p., Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej, podejmowanych dzia∏aniach
partyjnych oraz wdra˝aniu Ustawy Sejmowej o zwiàzkach zawodowych w woj. katowickim z dnia
2 XI 1982 r. godz. 18.



LUBELSZCZYZNA

1. Operacja wprowadzenia stanu wojennego

W ramach operacji „Jod∏a” w województwie lubelskim do 19 grudnia
1981 r. internowano 108 osób – wi´kszoÊç spoÊród przewidzianych – a ko-
lejne cztery aresztowano1. Na Zamojszczyênie internowano 119 osób, w pe∏ni
realizujàc za∏o˝enia operacji2. W województwie siedleckim do koƒca grud-
nia internowania obj´∏y 38 osób, to jest ponad 90 proc. wytypowanych3.
W grudniu w województwie che∏mskim zosta∏y internowane 74 osoby4. 

Równie skuteczne by∏y dzia∏ania w ramach operacji „Klon”. Po 13 grud-
nia funkcjonariusze MSW prowadzili z osobami zwiàzanymi z opozycjà tak
zwane rozmowy ostrzegawcze i profilaktyczne w celu nak∏onienia ich do
rezygnacji z dzia∏alnoÊci zwiàzkowej. Na Lubelszczyênie do 19 grudnia od-
by∏o si´ 108 takich rozmów, a w województwie zamojskim do koƒca tego
miesiàca 174. W województwie che∏mskim do 23 grudnia przeprowadzono
rozmowy z czterystoma osobami kontynuujàcymi „dzia∏alnoÊç godzàcà
w bezpieczeƒstwo kraju”; internowano cztery osoby, które nie zgodzi∏y si´
na podpisanie oÊwiadczenia o zaprzestaniu dzia∏alnoÊci zwiàzkowej5. 

Zgodnie z wczeÊniejszymi ustaleniami w nocy z 12 na 13 grudnia si∏y
porzàdkowe dokona∏y rewizji w siedzibach zarzàdów regionów Ârodkowo-
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1 AIPN, 0264/6, k. 112, 123, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie wo-
jewództwa lubelskiego w 1982 roku, 7 I 1982. 
2 Ibidem, MSW II, 17/IX/231, t. 61, k. 131, Analiza sytuacji operacyjno-politycznej na terenie
województwa zamojskiego w okresie 13 XII 1981–31 XII 1982, 8 I 1983. 
3 Ibidem, 17/IX/231, t. 60, k. 273, Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie sie-
dleckim za okres 13 XII 1981–31 XII 1982 roku, 8 I 1983.
4 AP Che∏m, KW PZPR, 117, k. 89, Protokó∏ nr 4/82 z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR
w Che∏mie odbytego w dniu 3 III 1982 r., 3 III 1982. 
5 Ibidem, 116, k. 91, Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Che∏mie odbytego w dniu
23 XII 1981 r., 23 XII 1981. 
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-Wschodniego i Che∏mskiego NSZZ „SolidarnoÊç” oraz w pomieszczeniach
wi´kszoÊci struktur oddzia∏owych i zak∏adowych. Najbardziej dramatyczny
przebieg mia∏a akcja w Lublinie6. Po pó∏nocy zomowcy przystàpili do sztur-
mu na siedzib´ zwiàzku przy ul. Królewskiej, gdzie by∏o kilka osób, mi´dzy
innymi wiceprzewodniczàcy Zarzàdu Regionu Ryszard Jankowski. Zanim
jednak nastàpi∏ atak, Jankowski zdà˝y∏ ostrzec, telefonicznie i przez ∏àczni-
ków, osoby zagro˝one aresztowaniami. Ukryto cz´Êç dokumentów i przez
g∏oÊniki odczytano komunikat do mieszkaƒców miasta, informujàc o plano-
wanym ataku i apelujàc o spokój i rozwag´7. Zatrzymanych wówczas cz∏on-
ków „SolidarnoÊci” przewieziono do aresztu przy ul. Pó∏nocnej, a nast´pnie
do oÊrodka dla internowanych we W∏odawie. Pomimo zimna, nie pozwolo-
no im nawet zabraç wierzchnich ubraƒ8.

W niedziel´ 13 grudnia, oko∏o godz. 16, przed siedzibà zwiàzku zebra-
∏o si´ blisko 1500 osób. Poniewa˝ si∏y porzàdkowe nie blokowa∏y dost´pu
do zdemolowanych pomieszczeƒ, cz∏onkowie zwiàzku ukryli pozosta∏e do-
kumenty i sprz´t. Bibliotek´ zwiàzkowà przeniesiono do koÊcio∏a oo. Jezu-
itów9. Pomimo zniszczeƒ uruchomiono sprz´t nag∏aÊniajàcy. Odczytano
mi´dzy innymi oÊwiadczenia komitetów strajkowych i list´ aresztowanych
oraz ponownie zaapelowano o zachowanie spokoju. Cz∏onkinie „Solidar-
noÊci” Gra˝yna Wójtowicz i Zenobia Kitówna zaklei∏y okna arkuszami
papieru z napisem „Wrócimy!”10.

ZOMO zamkn´∏o ruch uliczny wokó∏ ul. Królewskiej. Osoby przebywa-
jàce w siedzibie zwiàzku opuÊci∏y jà przed przybyciem si∏ porzàdkowych
– kilkudziesi´ciu zomowców i ˝o∏nierzy z samochodem opancerzonym
i armatkà wodnà. Zomowcy, w przeciwieƒstwie do ˝o∏nierzy, okazywali go-
towoÊç do starcia si´ z t∏umem, który powita∏ ich gwizdami i okrzykami
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6 12 grudnia Zarzàd Regionu Ârodkowo-Wschodniego NSZZ „SolidarnoÊç” og∏osi∏ ostre
pogotowie dla komisji koordynacyjnych Lublina i oddzia∏ów i nakaza∏ pe∏nienie ca∏odobo-
wych dy˝urów (AIPN, 0264/4, k. 325, Informacja dzienna, 12 XII 1981). 
7 OpowieÊci stanu wojennego, notowa∏a Joanna Rokosz, „Dzieƒ” 1991, nr 240; „Biuletyn
Informacyjny SolidarnoÊci w Szwecji” nr 3, 25 I 1982; K. Rorat, Wprowadzenie stanu wojenne-
go. Rekonstrukcja wydarzeƒ nocy 12/13 grudnia 1981 roku w Lublinie, Lublin 1994, s. 52 (mps
w Archiwum UMCS). 
8 „Biuletyn Informacyjny” Biuro Informacyjne SolidarnoÊci w Szwecji, nr 3, 25 I 1982.
Krzysztof Rorat na podstawie relacji uczestników wydarzeƒ wspomina o trzynastu osobach
(idem, op. cit., s. 60).
9 Relacja Ireneusza Haczewskiego, 2001 (w zbiorach OBEP IPN Lublin).
10 OpowieÊci stanu wojennego...



„Gestapo” oraz Êpiewem. Po przeszukaniu budynku pozosta∏o w nim kilku
zomowców11.

Akcje zajmowania siedzib zwiàzku, przejmowania dokumentów i urzà-
dzeƒ poligraficznych nie wsz´dzie przebiega∏y zgodnie z oczekiwaniami
w∏adz. SB sygnalizowa∏a, ˝e zawiedli dyrektorzy zak∏adów pracy. Na Lubel-
szczyênie na przyk∏ad dyrektorowi „Biowetu Pu∏awy” zarzucono, ˝e umo˝-
liwi∏ cz∏onkom Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” usuni´cie do-
kumentów i ukry∏ pieczàtki zwiàzku12. SB w województwie siedleckim
wyra˝a∏a w dokumentach niezadowolenie z powodu niepe∏nego przej´cia
dokumentów „SolidarnoÊci” i niedostatecznej ich analizy przez funkcjona-
riuszy MO, co utrudni∏o prac´ operacyjnà, mi´dzy innymi wykorzystanie
informacji „kompromitujàcych” dzia∏aczy zwiàzku w rozmowach z interno-
wanymi oraz w trakcie akcji „Klon”13.

W województwie lubelskim 13 grudnia strajki wybuch∏y w Wytwórni
Sprz´tu Komunikacyjnego w Âwidniku, Fabryce Maszyn Rolniczych
„Agromet” w Lublinie, na Uniwersytecie Marii Curie-Sk∏odowskiej (pra-
cownicy i studenci uczelni) oraz, na krótko, w cukrowniach „Lublin”
i „Opole” (w Opolu Lubelskim). Wed∏ug raportów SB na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim inicjatywa protestu upad∏a, bo popar∏o jà tylko dwa-
naÊcie osób14. Ju˝ 14 grudnia, zapewne w miar´ upowszechniania si´ infor-
macji o wprowadzeniu stanu wojennego, przez ca∏y region przesz∏a fala
strajków. W Lublinie do protestujàcych zak∏adów do∏àczy∏y: Fabryka
Samochodów Ci´˝arowych, Lubelskie Zak∏ady Naprawy Samochodów,
Lubelskie Fabryki Wag, Przedsi´biorstwo Produkcji i Monta˝u Urzàdzeƒ
Elektrycznych Budownictwa „Elektromonta˝”, OÊrodek Rozwoju Techniki
oraz przedsi´biorstwo „Techpan”. Krótkà akcj´ protestacyjnà zorganizo-
wali pracownicy Przedsi´biorstwa Konserwacji Zabytków15. W KraÊniku
strajkowa∏y PKS16 (protest zosta∏ natychmiast st∏umiony przez MO i wojsko)
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11 „Biuletyn Informacyjny” Biuro Informacyjne SolidarnoÊci w Szwecji, nr 3, 25 I 1982.
12 AIPN, 0264/4, k. 48, Informacja dzienna, 11 I 1982.
13 Ibidem, MSW II, 17/IX/231, t. 41, k. 120, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie
woj. siedleckiego za okres od 1 XII 1981 r.–31 XII 1981, 3 I 1982.
14 AIPN, 0264/4, k. 331, Informacja dzienna, 13 XII 1981.
15 Informacji na temat tego zak∏adu pracy nie uda∏o si´ zweryfikowaç.
16 Takà informacj´ podajà raporty lubelskiej SB. Inne êród∏a MSW sugerujà, ˝e strajk w Oddzia-
le Towarowo-Spedycyjnym PKS odby∏ si´ 15 grudnia (AIPN, 0264/4, k. 334, Informacja dzien-
na, 15 XII 1981; Stan wojenny w Polsce. Kalendaria wydarzeƒ 13 XII 1981–31 XII 1982, red.
W. Chudzik, R. Cywiƒski, I. Kielmel, I. Marczak, Warszawa 1999, s. 119–122).



i Fabryka ¸o˝ysk Tocznych, w Pu∏awach Zak∏ady Azotowe oraz tamtejszy
oddzia∏ Warszawskiego Przedsi´biorstwa Konstrukcji Stalowych i Urzà-
dzeƒ Przemys∏owych „Mostostal”, w Lubartowie Wojewódzki Zwiàzek
Spó∏dzielni Rolniczych „Samopomoc Ch∏opska” i filia warszawskich Zak∏a-
dów Radiowych im. M. Kasprzaka17.

W WSK – najwi´kszym zak∏adzie pracy w regionie – strajk by∏ najle-
piej zorganizowany. Po pó∏nocy 13 grudnia do WSK zacz´li si´ schodziç
cz∏onkowie „SolidarnoÊci”, poinformowani o akcji przeciwko zwiàzko-
wi18. Og∏oszono strajk okupacyjny. Rano do protestujàcych do∏àczyli pra-
cownicy nast´pnej zmiany19. Poniewa˝ cz´Êç cz∏onków Komisji Zak∏ado-
wej NSZZ „SolidarnoÊç” internowano, a nie wyznaczono wczeÊniej jej
rezerwowego sk∏adu, zorganizowano wiec, na którym podano do wiado-
moÊci sk∏ad tymczasowego Zak∏adowego Komitetu Strajkowego na czele
ze Stanis∏awem Pietruszewskim, cz∏onkiem Komisji Zak∏adowej i Zarzà-
du Regionu. 14 grudnia zrezygnowa∏ on z tej funkcji na rzecz Andrzeja
Soko∏owskiego20.

Do Âwidnika dotarli cz∏onkowie Zarzàdu Regionu Ârodkowo-Wschod-
niego NSZZ „SolidarnoÊç” z Lublina. 13 grudnia wieczorem powo∏ano
Regionalny Komitet Strajkowy. Na przewodniczàcego komitetu wybrano
Norberta Wojciechowskiego, jedynego – jak si´ wówczas wydawa∏o – pozo-
stajàcego na wolnoÊci cz∏onka Prezydium Zarzàdu Regionu21. ZKS i RKS
podzieli∏y si´ obowiàzkami. Utworzono sekcje informacji, propagandy,
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17 Do 14 grudnia strajkowa∏y: UMCS (wi´kszoÊç pracowników i studentów, nieliczni zostali
w budynku Wydzia∏u Chemii do 15 grudnia) i Zwiàzek Spó∏dzielni Rolniczych „Samopomoc
Ch∏opska” w Lubartowie. 15 grudnia strajki zakoƒczono w PKS w KraÊniku i OÊrodku
Rozwoju Techniki. W nocy z 16 na 17 grudnia spacyfikowano strajk w WSK, potem w FSC.
17 i 18 grudnia strajkowa∏y jeszcze Zak∏ady Azotowe, F¸T, LZNS, „Mostostal” i „Techpan”
(Stan wojenny w Polsce..., s. 119–122). 
18 H. Gontarz, Strajk w Âwidniku [w:] Âwiadectwa stanu wojennego, oprac. A. Dudek, K. Madej,
Warszawa 2001, s. 77.
19 „Biuletyn Informacyjny” Biuro Informacyjne SolidarnoÊci w Szwecji, nr 3, 25 I 1982.
20 13 grudnia spoÊród cz∏onków Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” internowano Zofi´
Bartkiewicz, Antoniego Grzegorczyka i Zbigniewa Puczka. W tymczasowym ZKS zasiedli m.in.:
Aleksander Bachur, Leszek Graniczka, Józef K´pski, Ryszard Krzy˝anek, Mazurek i Eugeniusz
Zieliƒski (Informacja o dzia∏alnoÊci podziemnych Komisji NSZZ „SolidarnoÊç” w WSK Âwidnik
w latach 1982–1989, oprac. zbiorowe, Âwidnik 1989, s. 5; H. Gontarz, op. cit., s. 84).
21 W sk∏ad komitetu weszli cz∏onkowie Zarzàdu Regionu i przedstawiciele zak∏adów pracy
z Lublina – FSC, LZNS, „Agromet” (Informacja o dzia∏alnoÊci..., s. 4; „Biuletyn Strajkowy”
Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Ârodkowo-Wschodniego (dalej: „Biuletyn
Strajkowy”), nr 2, 14 XII 1981).



∏àcznoÊci i wy˝ywienia22. Z Lublina przywieziono powielacz i papier i uru-
chomiono pierwszy w regionie sitodruk. Wydano w kilkuset egzemplarzach
trzy numery „Biuletynu Strajkowego”23. Przez radiow´ze∏ zak∏adowy nada-
wano mi´dzy innymi serwisy informacyjne o sytuacji w kraju, oparte na
doniesieniach zachodnich stacji radiowych. Pomimo blokady wysy∏ano
kurierów do zak∏adów w regionie i w kraju. Przedstawiciele RKS, ZKS
i dyrekcji zak∏adu wys∏ali do biskupa lubelskiego i naczelnika Âwidnika
pisma z postulatami24.

W nocy z 14 na 15 grudnia przed WSK zajecha∏a kolumna czo∏gów i po-
jazdów opancerzonych. Dowodzàcy akcjà pp∏k Grzegorczyk za˝àda∏ od
strajkujàcych przerwania protestu25. Przez ca∏y nast´pny dzieƒ przed WSK
sta∏o 520 ˝o∏nierzy i czo∏gi26. Na wypadek ataku dla przywódców strajku
przygotowano kryjówki, aby zapewniç kontynuowanie w podziemiu dzia∏al-
noÊci zwiàzkowej27.

Nast´pnej nocy nastàpi∏ atak si∏ porzàdkowych. Cz´Êç strajkujàcych
opuÊci∏a zak∏ad. Pozostali byli gotowi stawiaç bierny opór, lecz chaos, jaki
zapanowa∏ wÊród strajkujàcych, uniemo˝liwia∏ jakàkolwiek obron´28.
W pacyfikacji strajku w Âwidniku wzi´∏y udzia∏ Pu∏k Manewrowy ZOMO
i kompania NOMO z Lublina (wyposa˝one w dwie armatki wodne) oraz
kompanie ROMO z Bia∏ej Podlaskiej, Che∏ma, Siedlec i ZamoÊcia29. Zatrzy-
mano czterdzieÊci osób, w tym dyrektora zak∏adu in˝. Jana Czoga∏´, które-
go odwo∏ano ze stanowiska30. Rano, po spacyfikowaniu strajku, do zak∏adu
przyby∏y oddzia∏y samoobrony31. Komisarzem WSK zosta∏ in˝. Âwierczek,
któremu powierzono równie˝ obowiàzki dyrektora32. 
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22 H. Gontarz, op. cit., s. 80.
23 Warto zwróciç uwag´, ˝e podano w nim sk∏ad zespo∏u redagujàcego „Biuletyn” oraz nazwi-
ska autorów tekstów. 
24 „Biuletyn Strajkowy”, nr 2, 14 XII 1981; nr 3, 15 XII 1981; H. Gontarz, op. cit., s. 83–84,
87. 
25 Ibidem, s. 84. 
26 A. Dudek, T. Marsza∏kowski, Walki uliczne w PRL 1956–1989, Kraków 1999, s. 274.
27 H. Gontarz, op. cit., s. 87, 89.
28 Ibidem, s. 89–90. 
29 A. Dudek, T. Marsza∏kowski, op. cit., s. 274. Tadeusz Kruk wspomina tak˝e, ˝e byli tam s∏u-
chacze szko∏y milicyjnej z ZamoÊcia (idem, W kieszonce munduru. W stanie wojennym by∏em
w lubelskich jednostkach ROMO, „Gazeta Wyborcza”, 12 XII 1991).
30 AIPN, MSW II, 185n/30, k. 112, Informacja dzienna MSW nr 87, 16 XII 1981.
31 A. Dudek, T. Marsza∏kowski, op. cit., s. 274. 
32 H. Gontarz, op. cit., s. 91.



14 grudnia do strajku przystàpi∏o kilka tysi´cy pracowników FSC w Lubli-
nie. Protest rozpoczà∏ si´ póêniej, ni˝ oczekiwa∏ RKS, mi´dzy innymi z po-
wodu obecnoÊci w fabryce Wojskowej Grupy Operacyjnej. ¸àcznik z FSC
proponowa∏ przeniesienie tam RKS i regionalnego centrum strajkowego.
Taka sama propozycja dwukrotnie dotar∏a z LZNS, gdzie wÊród strajkujà-
cych od 14 grudnia przebywali W∏odzimierz Blajerski i Józef Krzy˝anow-
ski, cz∏onkowie Prezydium Zarzàdu Regionu sprzed 13 grudnia33.

Si∏y milicyjne st∏umi∏y protest w FSC w nocy z 16 na 17 grudnia. Przed
pó∏nocà otoczono zak∏ad. Cz´Êç strajkujàcych opuÊci∏a jego teren, pozosta-
∏ych zmuszono do wyjÊcia przy u˝yciu gazów ∏zawiàcych i Êwiec dymnych.
Wychodzàcych bito pa∏kami i strzelano do nich pociskami z gazem34. Podob-
nie przebiega∏a pacyfikacja strajków w kolejnych zak∏adach – 17 grudnia
w LZNS, a nocà z 17 na 18 grudnia w F¸T w KraÊniku. 19 grudnia st∏umio-
no ostatni protest w województwie – w ZA w Pu∏awach35. 

W województwie zamojskim dwa tygodnie przed wprowadzeniem stanu
wojennego rozpoczà∏ si´ strajk okupacyjny zwiàzkowców-rolników w po-
mieszczeniach Wojewódzkiego Komitetu ZSL (obok siedziby Zarzàdu
Oddzia∏u NSZZ „SolidarnoÊç” w ZamoÊciu przy ul. Bazyliaƒskiej). W nocy
z 12 na 13 grudnia 1981 r. przebywa∏o tam oko∏o pi´çdziesi´ciu osób. Oko∏o
godz. 5 rano, kiedy pod budynek przyby∏y oddzia∏y ZOMO, rolnicy wyszli,
nie stawiajàc oporu. Przewieziono ich do lasu ko∏o Wólki ¸abuƒskiej.
Wi´kszoÊç z nich wypuszczono, czterech jednak przewieziono do siedziby
SB w ZamoÊciu, a nast´pnie internowano w Krasnymstawie36.
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33 Ibidem, s. 83, 85.
34 èród∏a podajà, ˝e w strajku uczestniczy∏o 5–8 tys. osób. Ta pierwsza cyfra wydaje si´ jed-
nak bardziej prawdopodobna (AIPN, 0264/4, k. 326, Informacja dzienna, 16 XII 1981; „Biu-
letyn Informacyjny” Biuro Informacyjne SolidarnoÊci w Szwecji, nr 3, 25 I 1982; A. Dudek,
T. Marsza∏kowski, op. cit., s. 274–275; T. Kruk, op. cit., s. 12–13).
35 Wg ró˝nych êróde∏ w F Ţ strajkowa∏o 2–5 tys. osób. Antoni Dudek i Tomasz Marsza∏kowski
podajà, ˝e pacyfikacja strajku nastàpi∏a 19 grudnia. W ZA mia∏o strajkowaç ok. 900 osób (AIPN,
0264/4, k. 335, Informacja dzienna, 16 XII 1981; ibidem, 0264/4, k. 337, Informacja dzienna,
18 XII 1981; ibidem, 0264/4, k. 339, Informacja dzienna, 19 XII 1981; AP Lublin, KW PZPR,
100/VII/31, t. 28, k. 44, Aktualna sytuacja w województwie lubelskim 18 bm. w godz. po∏udniowych,
18 XII 1981; ibidem, 100/VII/31, k. 47, Informacja o aktualnej sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj.
lubelskim, 19 XII 1981; „Biuletyn Informacyjny” Biuro Informacyjne SolidarnoÊci w Szwecji,
nr 3, 25 I 1982; A. Dudek, T. Marsza∏kowski, op. cit., s. 275, 276; T. Kruk, op. cit., s. 12–13).
36 „Biuletyn Informacyjny” NSZZ „SolidarnoÊç” Rolników Indywidualnych w ZamoÊciu, nr 3,
maj 2001; Relacja Franciszka Antoniewicza (w zbiorach W∏odzimierza Chmielewskiego);
R. Ostrowski, Noc bezpieki, „Tygodnik Zamojski” 1999, nr 49; J. Rachwald, Siedzim (mps
w zbiorach autorki). 



Jedyny strajk w województwie przeciwko wprowadzeniu stanu wojen-
nego zorganizowa∏o 14 grudnia 120 pracowników Bi∏gorajskich Zak∏adów
Naprawy Samochodów. Zakoƒczy∏ si´ bez interwencji si∏ porzàdkowych.
SB zapobieg∏a strajkowi w Zamojskich Fabrykach Mebli, gdzie utworzono
Tymczasowy Komitet Protestacyjny Ziemi Zamojskiej, którego odezwy
kolportowane by∏y w niektórych miastach województwa37.

W województwie siedleckim, pomimo napi´tej sytuacji politycznej na
prze∏omie listopada i grudnia, operacja wprowadzenia stanu wojennego
przebieg∏a bez wi´kszych problemów38. 13 grudnia trwa∏ rozpocz´ty
wczeÊniej strajk NSZZ RI „SolidarnoÊç”. Okupujàcy siedzib´ organizacji
m∏odzie˝owych w Siedlcach rolnicy rozeszli si´ na ˝àdanie si∏ porzàdko-
wych. Tego dnia strajk okupacyjny og∏osili pracownicy (tylko ruchu cià-
g∏ego) Odlewni Staliwa „Stalchemak” w Siedlcach. Protestujàcy dyspo-
nowali powielaczami, poza tym przej´li dokumenty Zarzàdu Oddzia∏u
NSZZ „SolidarnoÊç” w Siedlcach39. 14 grudnia do protestu przystàpi∏o
oko∏o 450 pracowników siedleckiej Wytwórni Lekkich Konstrukcji Stalo-
wych „Mostostal”. By∏a to najwi´ksza akcja protestacyjna w wojewódz-
twie. Tego samego dnia za∏oga Zak∏adów Przemys∏u Dziewiarskiego
„Karo” w Siedlcach zorganizowa∏a wiec protestacyjny. Zastrajkowali te˝
pracownicy siedleckiego „Polmozbytu”. Wszystkie protesty trwa∏y po kil-
ka godzin40.

14 grudnia prób´ zorganizowania strajku w proteÊcie przeciwko wpro-
wadzeniu stanu wojennego i internowaniom podj´∏a grupa cz∏onków „Soli-
darnoÊci” w Kombinacie Cementowym w Che∏mie. Akcja mia∏a jednak
niewielki zasi´g, jej przywódców zwolniono z pracy41. Po 14 grudnia wedle
oceny Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Che∏mie dosz∏o jedynie do „nie-
subordynacji” pracowników Gminnej Spó∏dzielni „Samopomoc Ch∏opska”
w Dubience oraz samowolnego opuszczenia stanowisk pracy przez pracow-
ników Banku Spó∏dzielczego w KraÊniczynie. Prób´ zorganizowania strajku
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37 Stan wojenny w Polsce..., s. 260; R. Ostrowski, op. cit., s. 5.
38 AIPN, MSW II, 185n/29, k. 4, Informacja dzienna MSW, 1 XII 1981; ibidem, 185n/29, k. 9,
Informacja dzienna MSW, 30 XI 1981; ibidem, 185n/30, k. 4, Informacja dzienna MSW, 13 XII
1981.
39 Ibidem, 185n/30, k. 82, Informacja dzienna MSW, 15 XII 1981. 
40 Ibidem, 17/IX/231, t. 41, k. 119, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. siedlec-
kiego za okres od 1 XII 1981 r.–31 XII 1981, 3 I 1982; Stan wojenny w Polsce..., s. 174.
41 AP Che∏m, KW PZPR, 116, k. 91, Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Che∏mie
odbytego w dniu 23 XII 1981 r., 23 XII 1981.



podj´to tak˝e w Hucie Szk∏a „Nadbu˝anka”42. W województwie bialsko-
podlaskim nie odnotowano ˝adnego protestu. 

Z szacunkowych obliczeƒ wynika, ˝e w grudniowych strajkach w regio-
nie uczestniczy∏o co najmniej 15 tys. osób, w tym ponad 90 proc. w woje-
wództwie lubelskim43. W raportach MSW dotyczàcych sytuacji w wojewódz-
twie lubelskim w ostatnich dwóch tygodniach grudnia 1981 r. wspomiano
o 58 tak zwanych negatywnych wystàpieniach politycznych, prawie wy∏àcz-
nie strajkach44. 

2. Aparat w∏adzy

Po wprowadzeniu stanu wojennego do istniejàcych dotychczas organów
w∏adzy do∏àczyli komisarze wojskowi sprawujàcy nadzór nad funkcjonowa-
niem instytucji administracyjnych i przedsi´biorstw. Stanowiska komisarzy
utworzono od szczebla zak∏adowego do wojewódzkiego. Na szczeblu woje-
wódzkim pe∏nomocnikami KOK byli: na Lubelszczyênie gen. Jan Piróg; na
Zamojszczyênie p∏k Jan Kacprzak, w województwie che∏mskim p∏k Zbigniew
Poczàtek, siedleckim p∏k Janusz Musia∏, a od sierpnia 1982 r. p∏k Janusz
Kowalski (w 1983 r. zosta∏ wojewodà siedleckim), w bialskopodlaskim zaÊ
pp∏k W∏adys∏aw Klimczak. Mi´dzy komisarzami wojskowymi a przedstawi-
cielami PZPR dochodzi∏o do sporów kompetencyjnych, zw∏aszcza w Che∏-
mie i Siedlcach.

W dokumentach partyjnych sugeruje si´, ˝e wi´kszoÊç cz∏onków PZPR
w regionie popar∏a wprowadzenie stanu wojennego. Odnotowano stosunko-
wo nieliczne g∏osy krytyki45. W pierwszych dniach po 13 grudnia wysoko oce-
niono aparat partii na Lubelszczyênie za dyspozycyjnoÊç i zdyscyplinowanie.
Zastrze˝enia natomiast budzi∏y postawy cz∏onków instancji ni˝szego szcze-
bla. Negatywnie oceniono dyrektorów WSK i LZNS, poniewa˝ poparli pro-
testujàce za∏ogi swoich zak∏adów46. Wbrew oczekiwaniom w∏adz PZPR nie
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42 Ibidem, 116, k. 117, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. che∏mskim od dnia
og∏oszenia stanu wojennego, 23 XII 1981. 
43 èród∏a podajà ró˝ne liczby strajkujàcych. Jest równie˝ prawdopodobne, ˝e niektórzy spo-
Êród strajkujàcych brali udzia∏ w wi´cej ni˝ jednym proteÊcie.
44 Stan wojenny w Polsce..., s. 119–122. 
45 AP Che∏m, KW PZPR, 116, k. 93, Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Che∏mie,
23 XII 1981.
46 AP Lublin, KW PZPR, 100/VII/ 31, t. 28, k. 48, Ocena aktualnego stanu pracy partyjnej (po
13 bm.) w województwie lubelskim, 19 XII 1981.



wzros∏a aktywnoÊç organizacji partyjnych. W województwie che∏mskim,
gdzie sytuacj´ w porównaniu z innymi województwami oceniano stosunkowo
dobrze, wed∏ug szacunków oko∏o 10 proc. cz∏onków partii prezentowa∏o po-
staw´ wyczekujàcà. W organizacjach partyjnych, w których przed 13 grudnia
du˝y wp∏yw mia∏a „SolidarnoÊç”, oraz wÊród ludzi m∏odych unikano zabiera-
nia g∏osu na zebraniach (tak zwane milczàce zebrania), zw∏aszcza oceniania
s∏usznoÊci wprowadzenia stanu wojennego. Komitet Wojewódzki PZPR
w Che∏mie donosi∏, ˝e „wiele organizacji po prostu nie wiedzia∏o, jak si´ za-
chowaç”47. Cz∏onkowie partii, nawet na szczeblu egzekutywy komitetu woje-
wódzkiego, byli s∏abo poinformowani o bie˝àcych wydarzeniach48. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego funkcjonowanie PZPR szczegó∏o-
wo regulowa∏a Instrukcja Biura Politycznego KC PZPR w sprawie kierowa-
nia partià w warunkach zagro˝enia bezpieczeƒstwa paƒstwa. Zgodnie z jej
wytycznymi zaraz po 13 grudnia prac´ podj´∏y specjalne zespo∏y aktywu
komitetów wojewódzkich PZPR, które mia∏y oceniç sytuacj´ w organiza-
cjach partyjnych i dokonaç weryfikacji kadr kierowniczych. 

31 grudnia 1981 r. lubelska organizacja partyjna liczy∏a 61 303 cz∏onków
i kandydatów. W 1982 r. jej szeregi opuÊci∏o oko∏o 8 tys. osób, czyli mniej
wi´cej 13 proc.49 Ju˝ w grudniu 1981 r. zaplanowano zmian´ na ponad pi´ç-
dziesi´ciu stanowiskach partyjnych wszystkich szczebli50. SpoÊród kadry
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47 AP Che∏m, KW PZPR, 117, k. 95, Informacja o realizacji zadaƒ okreÊlonych przez Sekreta-
riat KW PZPR w dniu 30 grudnia 1981 r. do wykonania przez I sekretarzy KM/KMG/KG/KZ
PZPR oraz pe∏nomocników KW w okresie od 2 do 25 stycznia, 6 II 1982.
48 W czasie posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie pytano
m.in., czy aresztowano Zbigniewa Bujaka i czy w Polsce przebywa specjalna misja z krajów
Europy Zachodniej (ibidem, 116, k. 91, Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Che∏-
mie, 23 XII 1981).
49 W województwie lubelskim ok. 65% skreÊlonych w 1982 r. stanowi∏y osoby, które same ode-
sz∏y z partii. Stosunkowo liczna (ponad 20%) by∏a grupa skreÊlonych z powodu braku zainte-
resowania ˝yciem partyjnym, zaniedbywania obowiàzków statutowych lub „zerwania wi´zi
z partià”. G∏ównà przyczynà (ok. 70%) decyzji o wydaleniu by∏o nierealizowanie uchwa∏ i po-
leceƒ partyjnych oraz naruszanie dyscypliny partyjnej. Znacznie mniejszy odsetek wydalono
z powodu „dwulicowoÊci, nieszczeroÊci wobec partii”. W wymienionych grupach znalaz∏y si´
osoby nierokujàce nadziei na rzeczywisty udzia∏ w realizacji zadaƒ partii podczas stanu wojen-
nego. Oprócz podanych przyczyn wymieniano jeszcze: pijaƒstwo i chuligaƒstwo, kradzie˝e,
niew∏aÊciwy stosunek do obowiàzków rodzinnych, naruszanie norm wspó∏˝ycia, nadu˝ywanie
w∏adzy – ∏àcznie ok. 8% decyzji o wydaleniu (AP Lublin, KW PZPR, 100/VII/14, t. 7, Roczne
ankiety statystyczne, 1982, 1982–1983).
50 Ibidem, 100/VII/31, t. 28, k. 56, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej 29 bm. w woje-
wództwie lubelskim, 29 XII 1981. 



kierowniczej do odwo∏ania wytypowano 39 osób51. Do koƒca lutego 1982 r.
w województwie z partii odesz∏o 140 cz∏onków pe∏niàcych funkcje kierow-
nicze, w tym trzy osoby z Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie
i dziesi´ciu sekretarzy komitetów gminnych, miejsko-gminnych i zak∏ado-
wych. Z aparatu Komitetu Wojewódzkiego PZPR usuni´to czternastu pra-
cowników politycznych. Najwi´ksze zmiany nastàpi∏y w Komitecie Miej-
skim PZPR w Lublinie, a w mniejszym stopniu w komitetach miejskich
w Âwidniku i Pu∏awach52. W 1982 r. rozwiàzano 25 organizacji partyjnych.
Niepokój wojewódzkich w∏adz PZPR wzbudza∏y zw∏aszcza organizacje par-
tyjne na UMCS, w LZNS (obie przejÊciowo rozwiàzane w grudniu 1981 r.),
WSK oraz Instytucie Upraw i Gleboznawstwa w Pu∏awach53. Do koƒca
marca 1982 r. do partii wstàpi∏o tylko 29 osób54. Co wi´cej, w∏adze partyj-
ne wàtpi∏y w szczeroÊç intencji osób proszàcych o przywrócenie cz∏onko-
stwa w partii, zarzucajàc im, zw∏aszcza pracownikom naukowym, ˝e ich
decyzje sà podyktowane nadziejà na awans55. 

Dost´pne dane statystyczne dotyczàce stanu partii w województwie za-
mojskim obejmujà okres od 1 lipca 1981 do 31 grudnia 1982 r. W koƒcu
grudnia 1982 r. partia liczy∏a 23 986 cz∏onków i kandydatów. Od 30 czerw-
ca 1981 r. uby∏o 4835 osób, to jest oko∏o 20 proc.56 Wed∏ug szacunkowych
danych, od 13 grudnia 1981 do koƒca 1982 r. szeregi PZPR w wojewódz-
twie zmniejszy∏y si´ o oko∏o 10–13 proc. Z powodu ma∏ej aktywnoÊci
organizacji partyjnych lub redukcji liczby cz∏onków rozwiàzano 103 POP.
Ze sk∏adu plenum Komitetu Wojewódzkiego PZPR odwo∏ano dziewi´ç
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51 Ibidem, 100/VII/31, t. 36, k. 1, Wojewódzka Organizacja Partyjna, „Biuletyn Informacyjny”
KW PZPR w Lublinie, 7 I 1982.
52 Ibidem, 100/VII/14, t. 7, Roczne ankiety statystyczne, 1982, 1982–1983.
53 W Komitecie Uczelnianym PZPR UMCS zanotowano szczególnie du˝y spadek liczby
cz∏onków partii. Do 8 II 1982 r. legitymacje odda∏o siedemdziesi´ciu cz∏onków PZPR (adiunk-
ci i asystenci) – w uniwersyteckich organizacjach partyjnych najwi´kszy ubytek w skali kraju.
Jako stosunkowo wysoki (piàte miejsce na pi´tnaÊcie oÊrodków uniwersyteckich) oceniono
te˝ ubytek cz∏onków partii w Êrodowisku uczelni Lublina (AAN, KC PZPR, XI/991, k. 21, 23,
Informacja o liczbie oddanych legitymacji partyjnych po 13 XII 1981 r. na wy˝szych uczelniach,
8 II 1982). 
54 Ibidem, XI/234, k. 331, Informacja o zmianie w stanie liczbowym i sk∏adzie klasowo-warstwo-
wym cz∏onków i kandydatów PZPR w okresie od 13 XII 1981 do 31 XII 1982, 14 IV 1982.
55 AP Lublin, KW PZPR, 100/VII/31, t. 37, k. 24, Teleks do KC PZPR, 17 I 1983; ibidem,
100/VII/31, t. 37, k. 29, Teleks do KC PZPR, 20 I 1983. 
56 AP ZamoÊç, KW PZPR, 1/IV, t. 88, k. 73a, Projekt sprawozdania z dzia∏alnoÊci Komitetu
Wojewódzkiego PZPR w latach 1981–1982, [luty 1983].



osób. Zmieniono szeÊciu pierwszych sekretarzy komitetów miejskich
i gminnych. W 1982 r. dokonano a˝ 136 zmian w komitetach zak∏adowych
partii (w tym zmieniono 31 pierwszych sekretarzy). W ciàgu 1,5 roku zmie-
niono 95 pierwszych sekretarzy organizacji partyjnych ró˝nych szczebli.
W 1982 r. do partii przyj´to tylko 95 osób (29 w pierwszym kwartale)57. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego do 31 marca 1982 r. stan liczebny
partii w województwie che∏mskim zmniejszy∏ si´ z 17 508 cz∏onków i kan-
dydatów do 16 114, to jest o 7,96 proc.58 Do lutego 1982 r. w województwie
dokonano prawie siedemdziesi´ciu zmian na stanowiskach partyjnych,
w tym pi´tnastu w sk∏adzie komitetów miejskich i gminnych. Do 20 stycz-
nia odwo∏ano siedem osób spoÊród kadry kierowniczej administracji paƒ-
stwowej i 26 z administracji gospodarczej59. 

Wa˝nym problemem wewnàtrzpartyjnym w regionie by∏a przynale˝-
noÊç do PZPR cz∏onków „SolidarnoÊci”. Przyk∏adowo w województwie
che∏mskim na 244 zwiàzkowców-cz∏onków w∏adz partyjnych ró˝nego
szczebla szesnastu wystàpi∏o ze zwiàzku z w∏asnej inicjatywy, a 150 dopie-
ro po przeprowadzeniu z nimi rozmów. Do 27 stycznia 1982 r. 64 osoby
wcià˝ formalnie nale˝a∏y do „SolidarnoÊci” (13 odmówi∏o odejÊcia ze
zwiàzku, a 51 nie podj´∏o decyzji). Pozostali nie sprawowali ju˝ funkcji
kierowniczych w partii60.

W województwie siedleckim do 19 grudnia 1981 r. odwo∏ano szeÊciu
cz∏onków PZPR sprawujàcych obieralne funkcje oraz kilkunastu sekretarzy
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57 Ibidem; AP ZamoÊç, KW PZPR, 1/IV, t. 86, k. 34–38, Informacja o zmianach w stanie licz-
bowym i sk∏adzie klasowo-warstwowym cz∏onków i kandydatów PZPR od 1 stycznia do 31 marca
1982 roku, 26 IV 1982; ibidem, 1/IV, t. 86, k. 162–165, Informacja o przebiegu rozmów wyjaÊnia-
jàcych i wychowawczych z cz∏onkami i kandydatami partii nie przestrzegajàcymi statutu partii
(w okresie od wprowadzenia stanu wojennego), 21 VI 1982; ibidem, KW PZPR, 1/IV, t. 88,
k. 13–19, Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Komitetu Wojewódzkiego PZPR w latach 1981–1982. Pro-
jekt, [luty 1983].
58 AP Che∏m, KW PZPR, 117, k. 92, Informacja o realizacji zadaƒ okreÊlonych przez Sekreta-
riat KW PZPR w dniu 30 grudnia 1981 r. do wykonania przez I sekretarzy KM/KMG/KG/KZ
PZPR oraz pe∏nomocników KW w okresie od 2 do 25 stycznia, 6 II 1982.
59 Ok. 40% tych zmian dokonano na w∏asnà proÊb´ zainteresowanych, 30% z powodu z∏o˝e-
nia legitymacji partyjnej, 30% z powodu „chwiejnego stanowiska i braku gwarancji prawid∏o-
wego sprawowania funkcji w warunkach stanu wojennego” (ibidem; AP Che∏m, KW PZPR,
116, k. 118, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. che∏mskim od dnia og∏oszenia sta-
nu wojennego, 23 XII 1981). 
60 Ibidem, 117, k. 93, Informacja o realizacji zadaƒ okreÊlonych przez Sekretariat KW PZPR
w dniu 30 grudnia 1981 r. do wykonania przez I sekretarzy KM/KMG/KG/KZ PZPR oraz pe∏no-
mocników KW w okresie od 2 do 25 stycznia, 6 II 1982.



instancji ró˝nego szczebla, dwóch pracowników administracji paƒstwowej
i gospodarczej. Rozwiàzano osiem POP61. 

Wojewódzka organizacja partyjna w Bia∏ej Podlaskiej 15 stycznia
1982 r. liczy∏a 17 401 cz∏onków i kandydatów. Od 1 lipca 1980 do 31 maja
1982 r. ich liczba spad∏a z 20 996 do 15 802, czyli o oko∏o 25 proc. Zlikwi-
dowano 27 POP62. W instancjach zak∏adowych w Zak∏adach Mleczarskich,
PKS, Przedsi´biorstwie Produkcji Materia∏ów Budowlanych „Prefabet”,
Wojewódzkiej Spó∏dzielni Spo˝ywców „Spo∏em” i Urz´dzie Wojewódzkim,
a zw∏aszcza w Komitecie Miejskim PZPR w Bia∏ej Podlaskiej, zaobserwo-
wano „rozchwianie ideowe i organizacyjne”63. 

Wed∏ug danych z pierwszego kwarta∏u 1982 r. najwi´cej cz∏onków
partii skreÊlono w województwie siedleckim – 8 proc. (by∏ to jeden
z najwy˝szych wskaêników w skali kraju), nast´pnie bialskopodlaskim
– 7,9 proc., lubelskim – 7,6 proc., zamojskim – 6,3 proc., a najmniej
w che∏mskim – 5,4 proc. We wszystkich województwach, poza ostatnim,
odsetek skreÊlonych by∏ wy˝szy ni˝ ogólny odsetek dla ca∏ego kraju
(5,8 proc.). Tylko na Lubelszczyênie wydalono relatywnie wi´cej cz∏on-
ków partii (0,9 proc.) ni˝ w ca∏ym kraju (0,7 proc.). W pozosta∏ych wo-
jewództwach wskaênik ten wynosi∏: w zamojskim 0,6 proc., siedleckim
i bialskopodlaskim 0,2 proc., che∏mskim 0,1 proc. (jeden z najni˝szych
wskaêników w kraju, zarówno w uj´ciu procentowym, jak i w liczbach
bezwzgl´dnych)64. 

Szeregi PZPR najcz´Êciej opuszcza∏y osoby w przedziale wiekowym
30–49 lat, które wstàpi∏y do partii w latach siedemdziesiàtych. Takà tenden-
cj´ zaobserwowano w ca∏ym kraju65. W dokumentach partyjnych odnoto-
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61 AAN, KC PZPR, XI/243, k. 11–13, Informacja specjalna o zmianie w stanie liczbowym
partii oraz w aparacie partyjnym, kadrze administracji paƒstwowej i gospodarczej w okresie
13 XII 1981 do 4 I 1982 roku, [styczeƒ 1982]; AP Siedlce, KW PZPR, 188, k. 82, Informa-
cja o dzia∏alnoÊci instancji i organizacji partyjnych w okresie trwania stanu wojennego, 20 XII
1981.
62 W pierwszym kwartale 1982 r. zanotowano najwi´kszy spadek liczby cz∏onków i kandyda-
tów PZPR – blisko 2 tys. W tym okresie wydalono 32 osoby, a skreÊlono 1823 (AP Radzyƒ
Podlaski, KW PZPR w Bia∏ej Podlaskiej, 324, k. 33, Stan wojewódzkiej organizacji partyjnej na
15 stycznia 1982 roku, 21 I 1982).
63 Ibidem, 324, k. 37, Teleks do KC PZPR, 23 I 1982.
64 AAN, KC PZPR, XI/234, k. 321, Informacja o zmianie w stanie liczbowym i sk∏adzie klaso-
wo-warstwowym cz∏onków i kandydatów PZPR w okresie od 13 XII 1981 do 31 III 1982, 14 IV
1982.
65 Ibidem, k. 310.



wano, ˝e w województwie lubelskim, siedleckim i zamojskim partia utraci-
∏a „robotniczy charakter”, czyli zmniejsza∏a si´ liczba robotników w partyj-
nych szeregach66.

W organizacjach partyjnych pracowa∏y specjalne zespo∏y komitetów
wojewódzkich, przede wszystkim tam, gdzie nastroje budzi∏y szczególne
zaniepokojenie w∏adz PZPR. Z instancjami ni˝szych szczebli utrzymy-
wano kontakt przez ∏àczników bàdê pe∏nomocników komitetów woje-
wódzkich. Prac´ politycznà w ró˝nych Êrodowiskach prowadzi∏y tak˝e
nowo powo∏ane oddzia∏y samoobrony, z∏o˝one g∏ównie z emerytów
– dawnych aktywistów PZPR. W województwie lubelskim zespo∏y Komi-
tetu Wojewódzkiego PZPR skierowano przede wszystkim do WSK,
FSC, LZNS, „Agrometu” i F¸T w KraÊniku67. Wzmo˝ono prac´ aktywu
w Êrodowiskach akademickich, oÊwiacie oraz organizacjach m∏odzie˝o-
wych68. Jednym z g∏ównych problemów omawianych na zebraniach par-
tyjnych we wszystkich województwach by∏o wzmocnienie wp∏ywów partii
wÊród m∏odzie˝y, co zosta∏o uwzgl´dnione w dzia∏alnoÊci organizacji
partyjnych69. 

Zadaniem zespo∏ów partyjnych by∏o przygotowanie placówek oÊwiatowo-
-wychowawczych, zw∏aszcza szkó∏, do wznowienia pracy 4 stycznia 1982 r.,
co by∏o o tyle istotne, ˝e nauczyciele udzielali si´ aktywnie w Êrodowiskach
opozycyjnych. Podczas stanu wojennego zarówno nauczyciele, jak i uczniowie
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66 W lubelskiej wojewódzkiej organizacji partyjnej robotnicy stanowili 34,1%, ch∏opi 15,3%,
pracownicy umys∏owi 38,9%, inni 11,7%; na Zamojszczyênie odpowiednio: 28,9%, 29,9%,
32,2%, 9%; w województwie che∏mskim: 3,5%, 22,85%, 32%, 8,7%; w województwie siedlec-
kim: 30,5%, 24,6%, 34,3%, 10,6%; w województwie bialskopodlaskim: 31,3%, 30,4%, 30,4%,
7,9% (ibidem, k. 320).
67 AP Lublin, KW PZPR, 100/VII/31, t. 28, k. 48, Ocena stanu pracy partyjnej (po 13 XII br.)
w województwie lubelskim, 19 XII 1981. 
68 Ibidem, 100/VII/31, t. 28, k. 50, Sytuacja 22 bm. oraz dzia∏ania polityczne w woj[ewództwie]
lub[elskim], 22 XII 1981; AP ZamoÊç, KW PZPR, 1/IV, t. 85, k. 146, Ocena sytuacji w organi-
zacjach m∏odzie˝owych województwa zamojskiego, 29 III 1982.
69 O tym, jak trudna by∏a sytuacja, Êwiadczy np. to, ˝e w Che∏mie oceniano, i˝ po wprowadze-
niu stanu wojennego dzia∏alnoÊç cz´Êci ogniw ZSMP praktycznie zamar∏a – „ZSMP poczu∏
si´ bezradny wobec nowej sytuacji”. Wi´kszoÊç jego cz∏onków, z których przed 13 XII 1981 r.
85% nale˝a∏o jednoczeÊnie do „SolidarnoÊci”, oficjalnie popiera∏a stan wojenny, ale w pry-
watnych rozmowach pada∏y g∏osy krytyki, zw∏aszcza ze strony m∏odych robotników i tzw. in-
teligencji pracujàcej (AP Che∏m, KW PZPR, 118, k. 16, Ocena sytuacji spo∏eczno-politycznej
i kadrowej w Êrodowisku oÊwiaty i wychowania, kulturze i dziennikarstwie, [kwiecieƒ 1982]. Zob.
te˝ AP ZamoÊç, KW PZPR, 1/IV, t. 85, k. 146, Ocena sytuacji w organizacjach m∏odzie˝owych
województwa zamojskiego, 29 III 1982).



anga˝owali si´ w akcje oporu spo∏ecznego. Na Lubelszczyênie w wyniku
oceny kadry kierowniczej w grudniu 1981 r. odwo∏ano pi´ciu dyrektorów
szkó∏ i placówek oÊwiatowych70. 

Na Zamojszczyênie kurator skierowa∏ do ministra oÊwiaty i wychowania
wniosek o zwolnienie z zawodu niektórych internowanych nauczycieli.
W roku szkolnym 1981/1982 kuratorium zaplanowa∏o szesnaÊcie zmian na
stanowiskach dyrektorów szkó∏ gminnych i ponadpodstawowych, w pi´ciu
przypadkach z powodu „utraty zdolnoÊci kierowania w okresie stanu wo-
jennego”71. Do 21 kwietnia 1982 r. w województwie che∏mskim odwo∏ano
kuratora, inspektora oÊwiaty i wychowania oraz ich zast´pców. Usuni´to
jednego dyrektora szko∏y i zaplanowano liczne zmiany personalne. Decy-
zje o zwolnieniu z pracy motywowano albo utratà zdolnoÊci do kierowania
placówkà oÊwiatowà w okresie stanu wojennego, albo nieudolnoÊcià w za-
rzàdzaniu. Z dziewi´tnastoma osobami, co do których w∏adze zg∏osi∏y za-
strze˝enia, w lutym i marcu 1982 r. przeprowadzono rozmowy ostrzegaw-
cze. Niektórym z nich zmieniono przedmiot nauczania oraz pozbawiono je
wychowawstwa klasy72. 

Jednym z istotnym zadaƒ politycznych by∏a weryfikacja kadr w lokal-
nych mediach, drukarniach i Przedsi´biorstwie Upowszechniania Prasy
i Ksià˝ki „Prasa-Ksià˝ka-Ruch”. Przed wznowieniem pracy poszczególne
redakcje zobowiàzano do opracowania szczegó∏owych za∏o˝eƒ programo-
wych i organizacyjnych, które musia∏y zyskaç akceptacj´ Wojewódzkiego,
a nast´pnie Centralnego Sztabu Propagandy i Informacji. 

Na Lubelszczyênie wznowienie wydawania „Sztandaru Ludu” po-
przedzi∏o pi´ç zmian personalnych w redakcji. Z „Kuriera Lubelskiego”
odesz∏o szeÊciu pracowników, a z redakcji „Kameny” usuni´to jednego
dziennikarza73. W zmilitaryzowanej po 13 grudnia 1981 r. lubelskiej Roz-
g∏oÊni Polskiego Radia i Lubelskim OÊrodku Telewizyjnym wi´kszoÊç
pracowników wys∏ano na czasowe urlopy. Reszta przygotowywa∏a mate-
ria∏y propagandowe dla radiow´z∏ów zak∏adowych i Programu I PR oraz
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70 AP Lublin, KW PZPR, 100/VII/31, t. 28, k. 56, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej
29 bm. w województwie lubelskim, 29 XII 1981. 
71 AP ZamoÊç, KW PZPR, 1/VI/2, t. 18, k. 1, Informacje o sytuacji w organizacjach partyjnych
i zak∏adowych, 7 I 1982.
72 AP Che∏m, KW PZPR, 118, k. 11, 13, Ocena sytuacji spo∏eczno-politycznej i kadrowej w Êro-
dowisku oÊwiaty i wychowania, kulturze i dziennikarstwie, [kwiecieƒ 1982].
73 AAN, KC PZPR, XI/1018, k. 47, 53, Wnioski o wznowienie tytu∏ów prasowych, 11 II 1982.



korespondencje do dzienników telewizyjnych nadawanych z Warszawy74.
Ostatecznie z Rozg∏oÊni PR w Lublinie usuni´to pi´ç osób, jednego z re-
daktorów tymczasowo aresztowano za naruszenie dekretu o stanie wojen-
nym, a wobec innego zastosowano dozór milicyjny. Po uzyskaniu pozytyw-
nej oceny politycznej, 25 stycznia i 1 lutego 1982 r. lubelska Rozg∏oÊnia PR
wyemitowa∏a programy informacyjno-propagandowe. Potem wznowi∏a
prac´ redakcja dzia∏u publicystyczno-spo∏ecznego75. 

W redakcji „Tygodnika Che∏mskiego” spoÊród oÊmiu zatrudnionych
zwolniono dwie osoby, a trzem przed∏u˝ono umowy o prac´ warunkowo76.
Polityczna selekcja pracowników nastàpi∏a równie˝ w „Tygodniku Zamoj-
skim”, „S∏owie Podlasia” i „Tygodniku Mazowieckim”, którego wydanie
regionalne ukazywa∏o si´ mi´dzy innymi w Siedlcach77. 

Uchwalenie ustawy o zwiàzkach zawodowych oraz delegalizacja „Soli-
darnoÊci” w paêdzierniku 1982 r. zintensyfikowa∏y dzia∏ania w∏adz partyj-
nych na rzecz tworzenia nowych zwiàzków zawodowych78. Poczàtkowo
atmosfera wokó∏ nich, zdaniem poszczególnych komitetów wojewódzkich
partii, nie sprzyja∏a rozwojowi struktur zwiàzkowych. Zw∏aszcza wÊród
robotników obserwowano biernoÊç i wyczekiwanie na rozwój wydarzeƒ
(ewentualne reaktywowanie „SolidarnoÊci”), a nawet wyraênà niech´ç.
Niewielkie zainteresowanie nowymi zwiàzkami przejawiali cz∏onkowie
„SolidarnoÊci”, Êrodowiska opozycyjne nawo∏ywa∏y wr´cz do bojkotowa-
nia nowych struktur79. Kadra in˝ynieryjna, administracyjna i kierownicza
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74 AP Lublin, KW PZPR, 100/VII/31, t. 28, k. 55, Teleks do KC PZPR, 29 XII 1982; ibidem,
100/II/32, k. 114–117, Referat sekretarza KW PZPR Micha∏a Bokiƒca, 5 III 1982; AIPN,
0264/4, k. 10, Informacja dzienna, 4 I 1982.
75 Ibidem, 0264/4, k. 93–94, Informacja dzienna, 23 I 1982; ibidem, 0264/4, k. 127, Informacja
dzienna, 31 I 1982.
76 AP Che∏m, KW PZPR, 118, k. 2, Protokó∏ 5/82 z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Che∏-
mie, 21 IV 1982.
77 AP ZamoÊç, KW PZPR, 1/IV, t. 87, k. 280–285, Ocena dzia∏alnoÊci „Tygodnika Zamojskie-
go” za rok 1982, 20 XII 1982; ibidem, 1/IV, t. 87, k. 287–296, Niektóre wyniki analizy zawarto-
Êci „Tygodnika Zamojskiego” (26 II–12 XI 1982), 20 XII 1982; ibidem, 1/IV, t. 87, k. 297–301,
Za∏o˝enia programowe „Tygodnika Zamojskiego” za rok 1983, 20 XII 1982; ibidem, 1/VI/5, t. 10,
k. 155, Teleks do KC PZPR, 23 IX 1982; AP Radzyƒ Podlaski, KW PZPR w Bia∏ej Podlaskiej,
322, k. 172, Teleks do KC PZPR, 15 XII 1981; AAN, KC PZPR, XI/1018, k. 47, 53, Wnioski
o wznowienie tytu∏ów prasowych, 11 II 1982.
78 AP Lublin, KW PZPR, 100/II/32, k. 104, Referat sekretarza KW PZPR Micha∏a Bokiƒca,
5 III 1982.
79 Przyk∏adowo takie ulotki kolportowano w Komarowie na Zamojszczyênie, gdzie by∏a sto-
sunkowo dobrze zorganizowana grupa dzia∏aczy „SolidarnoÊci” – „JeÊli jesteÊ Polakiem, nie



w zak∏adach pracy oraz organizacje m∏odzie˝owe nie spe∏ni∏y oczekiwaƒ
w∏adz, okazujàc ma∏e zainteresowanie sprawà zwiàzków. W nowà inicjaty-
w´ zaanga˝owali si´ natomiast byli cz∏onkowie zwiàzków bran˝owych80.

Wed∏ug danych Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie w styczniu
1983 r. w najwi´kszych zak∏adach pracy Lubelszczyzny (WSK, FSC, F¸T,
ZA w Pu∏awach, Zak∏adach Zmechanizowanego Sprz´tu Domowego „Pre-
dom-Eda” w Poniatowej) nowe struktury zwiàzkowe obj´∏y nieco ponad
4 proc. zatrudnionych (oko∏o 1500 osób)81. W komitecie planowano, ˝e po-
wstanà w 756 jednostkach. W styczniu organizacje zwiàzkowe zarejestro-
wano w 94 zak∏adach pracy, a w 28 z∏o˝ono wnioski o rejestracj´. W ponad
czterystu zak∏adach istnia∏y grupy bàdê komitety za∏o˝ycielskie. Struktury
zwiàzkowe w du˝ych zak∏adach pracy uznano za najbardziej aktywne.
Wydaje si´ jednak ma∏o prawdopodobne, by chodzi∏o na przyk∏ad o WSK,
gdzie wcià˝ bardzo silne wp∏ywy mia∏a „SolidarnoÊç”82. 

W województwie zamojskim organizacje zwiàzkowe mia∏y powstaç
w 330 zak∏adach. Pierwszà struktur´ w województwie powo∏ano w ZFM.
W po∏owie 1983 r. zwiàzkowe komitety za∏o˝ycielskie, grupy inicjatywne
i zarejestrowane struktury dzia∏a∏y ju˝ w 95 proc. zak∏adów, zrzesza∏y jed-
nak zaledwie oko∏o 25 proc. zatrudnionych83. 

W województwie che∏mskim do koƒca stycznia 1982 r. w 182 zak∏adach
powsta∏y komisje socjalne, skupiajàce ogó∏em 840 osób. Wi´kszoÊç stano-
wili pracownicy umys∏owi84. 
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wst´puj do komunistycznych zwiàzków zawodowych, bo solidarnoÊç [tak w êródle – M.C.J.]
˝yje i ˝yç b´dzie. Nie plam honoru Polaka” (AP ZamoÊç, KW PZPR, 1/VII/20, t. 1, k. 19,
Teleks do KC PZPR, 14 I 1983).
80 AP Lublin, KW PZPR, 100/VII/31, t. 37, k. 11, Informacja o tworzeniu zwiàzków zawodo-
wych w najwi´kszych zak∏adach pracy województwa lubelskiego, 8 I 1983; ibidem, 100/VII/31, t. 37,
k. 23, Informacja o tworzeniu zwiàzków zawodowych w wojew[ództwie] lubelskim, 14 I 1983.
81 37% cz∏onków nowych zwiàzków nale˝a∏o do PZPR (ibidem, 100/VII/31, t. 37, k. 11, Infor-
macja o tworzeniu zwiàzków zawodowych w najwi´kszych zak∏adach pracy województwa lubel-
skiego, 8 I 1983).
82 Ibidem, 100/VII/31, t. 37, k. 23, Informacja o tworzeniu zwiàzków zawodowych w wojew[ódz-
twie] lubelskim, 14 I 1983.
83 AP ZamoÊç, KW PZPR, 1/II, t. 34, k. 24, Protokó∏ z posiedzenia plenarnego KW PZPR
w ZamoÊciu, 28 VI 1983; ibidem, 1/II, t. 32, k. 69–71, Referat Egzekutywy na plenarne zebranie
KW PZPR w dniu 6 XII 1982 r. „Zadania instancji i organizacji partyjnych w realizacji Uchwa∏
X Plenum KC PZPR”, 6 XII 1983.
84 433 osoby by∏y cz∏onkami bran˝owych i autonomicznych zwiàzków zawodowych, 373 nale˝a-
∏y do PZPR, 138 przyznawa∏o si´ do przynale˝noÊci do NSZZ „SolidarnoÊç”, a 85 nale˝a∏o do
organizacji m∏odzie˝owych (AP Che∏m, KW PZPR, 117, k. 97–98, Informacja o realizacji zadaƒ



WÊród rolników problem zwiàzków zawodowych nie budzi∏ takich emo-
cji jak w Êrodowiskach pracowniczych. Cz´Êç rolników by∏a zdania, ˝e tyl-
ko niezale˝na ch∏opska „SolidarnoÊç” jest gwarantem obrony praw wsi85.
Rolnicy przejawiali niewielkie zainteresowanie gminnymi zwiàzkami kó∏ek
i organizacji rolniczych, kreowanymi przez w∏adze na zawodowe organiza-
cje rolnicze, uwa˝ajàc, ˝e sà nadmiernie upolitycznione i s∏abo interesujà
si´ sprawami wsi86.

Inicjatywy dotyczàce sfery gospodarczej i bie˝àcych problemów lokalnej
spo∏ecznoÊci mia∏y realizowaç terenowe grupy operacyjne, dzia∏ajàce od
jesieni 1981 r. W województwie che∏mskim TGO wys∏a∏y do odpowiednich
instytucji 570 meldunków dotyczàcych niegospodarnoÊci, marnotrawstwa,
z∏ej organizacji pracy i innych spraw. W konsekwencji do prokuratury wp∏y-
n´∏o pi´ç wniosków o ukaranie winnych, a MO prowadzi∏a sprawy przeciw-
ko szeÊciu dalszym osobom. Dokonano wielu zmian personalnych. Po kilku
miesiàcach liczba spraw zg∏aszanych do TGO wyraênie si´ zmniejszy∏a, po-
jawia∏y si´ natomiast zastrze˝enia co do sposobu ich rozstrzygania87. 

Wszelkie przedsi´wzi´cia podejmowane przez w∏adze stanu wojennego
by∏y wspierane przez aparat propagandy. Na Lubelszczyênie planowaniem
i koordynacjà prac ideowo-wychowawczych zajmowa∏y si´ komisje: Ideolo-
giczna (pracowa∏y w niej zespo∏y do spraw prasy, radia i telewizji oraz do
spraw szkolenia partyjnego) i Kultury Komitetu Wojewódzkiego PZPR88.
14 grudnia 1981 r. w Lublinie powo∏ano Wojewódzki Sztab Propagandy
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okreÊlonych przez Sekretariat KW PZPR w dniu 30 grudnia 1981 r. do wykonania przez I sekretarzy
KM/KMG/KG/KZ PZPR oraz pe∏nomocników KW w okresie od 2 do 25 stycznia, 4 II 1982).
85 AP Radzyƒ Podlaski, KW PZPR w Bia∏ej Podlaskiej, 324, k. 32, Teleks do KC PZPR, 21 I
1982. 
86 AP ZamoÊç, KW PZPR, 1/VII/20, t. 1, k. 2, Teleks do KC PZPR, 4 I 1983; ibidem, 1/VII/20,
t. 1, k. 15, Teleks do KC PZPR, 13 I 1983.
87 AP Che∏m, KW PZPR, 118, k. 28, Informacja na temat dzia∏aƒ administracji paƒstwowej
i gospodarczej w przywracaniu normalizacji i funkcjonowaniu paƒstwa i gospodarki w stanie wo-
jennym na terenie województwa oraz wykonania wniosków i zadaƒ terenowych grup operacyj-
nych, 21 IV 1982. Z terenu innych województw informacje na temat dzia∏alnoÊci TGO sà
ograniczone. Przyk∏adowo w Âwidniku koncentrowa∏y si´ na kontroli funkcjonowania s∏u˝by
zdrowia, gospodarki komunalnej oraz mieszkaniowej, handlu i zaopatrzenia. AP Lublin,
KM PZPR w Âwidniku, 106/IV, t. 12, k. 16, Protokó∏ nr 43/82 ze wspólnego posiedzenia Prezy-
dium Miejskiej Rady Narodowej i Egzekutywy KM PZPR w Âwidniku odbytego w dniu 27 lutego
1982 r. pod przewodnictwem ob. Tadeusza Wojciechowskiego – Przewodniczàcego Miejskiej Rady
Narodowej, 27 II 1982. 
88 Ibidem, KW PZPR, 100/IV/34, k. 63, Kierunki i zadania dzia∏aƒ propagandowych KW PZPR
w 1982 roku, 10 II 1982.



i Informacji89. Jednà z metod kszta∏towania opinii spo∏ecznej by∏o upo-
wszechnianie w mediach przyk∏adów „wzorowej pracy i dyscypliny” i prze-
ciwstawianie im publikacji o „zjawiskach negatywnych” oraz ludziach
skompromitowanych swojà dzia∏alnoÊcià. W województwie che∏mskim me-
dia mia∏y „obna˝aç ekstrem´ »SolidarnoÊci«”, zresztà oczernianiem dzia-
∏aczy „SolidarnoÊci” mia∏y si´ zajàç wszystkie tytu∏y prasowe90. Przed
dziennikarzami postawiono zadanie ukazywania roli partii „w inicjowaniu
i dynamizowaniu procesów s∏u˝àcych realizacji ogólnonarodowych celów,
przezwyci´˝aniu kryzysu i wszechstronnego rozwoju kraju”91.

Pomimo szczegó∏owych wytycznych dotyczàcych pracy propagandowej
w stanie wojennym, realizowanych przez zweryfikowanà kadr´, wàtpliwo-
Êci budzi∏a skutecznoÊç jej oddzia∏ywania na cz∏onków partii. W Lublinie
powa˝nym problemem by∏ mi´dzy innymi sta∏y brak kadr realizujàcych
dzia∏ania propagandowe92. Dziennikarzom prasowym zarzucano niereali-
zowanie zadaƒ politycznych, dà˝enie do „swoistej neutralnoÊci”. Krytyko-
wano redakcje „Kuriera Lubelskiego” i „Sztandaru Ludu”, zw∏aszcza za
niezamieszczanie „materia∏ów o charakterze demaskatorskim”, które po-
kazywa∏yby „prawdziwe oblicze dzia∏aƒ »SolidarnoÊci«”, oraz brak „pryn-
cypialnego odniesienia do politycznych spustoszeƒ b´dàcych wynikiem
strajków w lubelskiej oÊwiacie”93.

Podobne zadania wype∏nia∏ aparat propagandy w województwach za-
mojskim i bialskopodlaskim94. W Komitecie Wojewódzkim PZPR w Bia∏ej
Podlaskiej, oceniajàc skutecznoÊç ró˝nych form i metod oddzia∏ywania na
spo∏eczeƒstwo, za najbardziej przydatne uznano nades∏ane przez Komitet
Centralny plakaty i ulotki z krótkimi has∏ami i cytatami z wypowiedzi
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89 Ibidem, 100/VII/31, t. 28, k. 55, Teleks do KC PZPR, [grudzieƒ 1981]. 
90 AP Che∏m, KW PZPR, 116, k. 93, Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Che∏-
mie, 23 XII 1981. Przyk∏adowo w „Sztandarze Ludu” (4 I 1982, 17 I 1982, 27 I 1982, 31 I
1982, 21 II 1982, 22 II 1982) pojawi∏y si´ artyku∏y zatytu∏owane Czym si´ „SolidarnoÊç” zaj-
mowa∏a, a czym nie, Co „gra∏” Ró˝ek (artyku∏ o Januszu Ró˝ku), Czy Niezale˝ne Zrzeszenie
Studenckie by∏o niezale˝ne, „Grot” i pa∏asze. Na przyk∏adzie WSK Âwidnik – znamienna ewo-
lucja.
91 AP Che∏m, KW PZPR, 118, k. 16, Ocena sytuacji spo∏eczno-politycznej i kadrowej w Êrodo-
wisku oÊwiaty i wychowania, kulturze i dziennikarstwie, [kwiecieƒ 1982].
92 AP Lublin, KW PZPR, 100/IV/34, k. 58–59, Protokó∏ nr 5/82 z posiedzenia Egzekutywy
KW PZPR w Lublinie, 10 II 1982.
93 Ibidem, 100/II/32, k. 114–117, Referat sekretarza KW PZPR Micha∏a Bokiƒca, 5 III 1982.
94 AP Radzyƒ Podlaski, KW PZPR w Bia∏ej Podlaskiej, 322, k. 172, Teleks do KC PZPR,
15 XII 1981; ibidem, 322, k. 175, Teleks do KC PZPR, 16 XII 1981.



czo∏owych dzia∏aczy partyjnych, zw∏aszcza gen. Wojciecha Jaruzelskiego.
Wysoko oceniono skutecznoÊç materia∏ów porównujàcych dzia∏alnoÊç
„ekstremistów z »SolidarnoÊci«” z postawami po˝àdanymi. W organiza-
cjach partyjnych niech´tnie przyj´to materia∏y satyryczne skierowane prze-
ciwko „SolidarnoÊci”, o doÊç ostrej wymowie. Niektórzy cz∏onkowie partii
nie chcieli ich u˝ywaç, twierdzàc, ˝e „SolidarnoÊç” nie prowadzi na ich
terenie agresywnej dzia∏alnoÊci95.

PZPR na Lubelszczyênie boryka∏a si´ z wieloma problemami we-
wn´trznymi, które negatywnie wp∏ywa∏y na wizerunek partii w spo∏eczeƒ-
stwie. Komitet Wojewódzki PZPR sygnalizowa∏ centralnym w∏adzom partii,
˝e jej cz∏onkowie niekiedy „biorà odwet” lub wykorzystujà sytuacj´ poli-
tycznà do osobistych porachunków. Obserwowano te˝ przejawy „lewac-
twa”, zw∏aszcza wÊród starszych dzia∏aczy partyjnych, g∏ównie kierowników
Êredniego szczebla i cz∏onków grup samoobrony cywilnej. W∏adze partyjne
przeprowadza∏y z tymi osobami stosowne rozmowy tak, aby wyraêne po-
stawy odwetu czy skrajne poglàdy polityczne wÊród cz∏onków PZPR by∏y
mo˝liwie ma∏o dostrzegalne96. W marcu 1982 r. na posiedzeniu Komitetu
Wojewódzkiego PZPR w Lublinie poruszono problem funkcjonariuszy
MO pracujàcych pod wp∏ywem alkoholu. Charakterystyczne jednak, ˝e
mówiono o tym raczej w kontekÊcie celowej prowokacji („ktoÊ si´ o to
zatroszczy∏”) s∏u˝àcej skompromitowaniu w∏adz, ni˝ sk∏onnoÊci funkcjona-
riuszy do alkoholu97.

Organizacja partyjna w województwie che∏mskim mia∏a zastrze˝enia do
pracy wymiaru sprawiedliwoÊci. Sàdom zarzucano, ˝e w sprawach dotyczà-
cych nielegalnej dzia∏alnoÊci orzekajà zbyt niskie wyroki. Przyczyny takie-
go stanu rzeczy upatrywano w tym, ˝e przed 13 grudnia 1981 r. pracowni-
cy sàdów i prokuratur byli blisko zwiàzani z „SolidarnoÊcià”. Podczas stanu
wojennego podstawowym zadaniem prokuratorów by∏a obrona „ludowego
paƒstwa, jego ustroju i mienia spo∏ecznego”98. Nad jakoÊcià pracy zawodo-
wej s´dziów, a zw∏aszcza nad realizowaniem przez nich celów politycznych,
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95 Ibidem, 322, k. 199, Teleks do KC PZPR, 31 XII 1981.
96 AP Lublin, KW PZPR, 100/VII/31, t. 28, k. 53, Sytuacja spo∏eczno-polityczna 23 bm. oraz
dzia∏ania polityczne w woj. lub[elskim], 23 XII 1982.
97 Ibidem, 100/II/32, k. 22–23, Protokó∏ nr 6/82 z plenarnego posiedzenia KW PZPR w Lublinie
5 III 1982.
98 AP Che∏m, KW PZPR, 117, k. 88–89, Protokó∏ nr 4/82 z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR
w Che∏mie, 3 III 1982. 



czuwa∏a Komisja Prawa i PraworzàdnoÊci Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Che∏mie. Ocenie tej komisji planowano równie˝ poddaç prokuratur´,
MO, s∏u˝by wi´zienne, a nawet stra˝ po˝arnà99. 

3. Opozycja i opór spo∏eczny

Pierwsze w∏adze podziemnej „SolidarnoÊci” w Regionie Ârodkowo-
-Wschodnim100, poza komitetami strajkowymi w zak∏adach, powo∏ano ju˝
14 grudnia. Powsta∏ wówczas Tymczasowy Zarzàd Regionu Ârodkowo-
-Wschodniego NSZZ „SolidarnoÊç”. Jego pierwszym przewodniczàcym zo-
sta∏ Marek Poniatowski, a w po∏owie 1982 r. zastàpi∏ go Les∏aw Paga101.
W czerwcu tr. w „Informatorze” podziemnej „SolidarnoÊci” komunikowa-
no o spotkaniu przedstawicieli zast´pczych komisji zak∏adowych ze Êrodo-
wiskami: nauczycielskim, akademickim i s∏u˝by zdrowia oraz powo∏aniu
przy TZR Komitetu Za∏o˝ycielskiego Regionalnej Komisji Koordynacyj-
nej „SolidarnoÊci”102. Dokumenty RKK podpisywa∏ Andrzej Soko∏owski,
ukrywajàcy si´ pod pseudonimem Józef Awramczyk. Poczàtkowo TZR
i RKK funkcjonowa∏y jako odr´bne struktury, co cz´Êç dzia∏aczy odbiera∏a
jako dwuw∏adz´ w regionie. Póêniej w rezultacie uzgodnieƒ nastàpi∏ po-
dzia∏ kompetencji mi´dzy obiema strukturami103.

Na podstawie dotychczasowych wyników badaƒ nie sposób ca∏kowicie
odtworzyç sieci podziemnej „SolidarnoÊci” w regionie oraz jej aktywnoÊci.
Tymczasowe komisje zak∏adowe funkcjonowa∏y mi´dzy innymi w WSK
w Âwidniku, FSC, PKP, UMCS w Lublinie, w ZA w Pu∏awach i „Predom-
-Edzie” w Poniatowej. Prowadzono dzia∏alnoÊç politycznà i zwiàzkowà
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99 Ibidem, 117, k. 111, Ocena stanu ∏adu, bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w wojewódz-
twie che∏mskim, 3 III 1982.
100 Przed 13 XII 1981 r. omawiane województwa podlega∏y trzem strukturom regionalnym „Soli-
darnoÊci”: Regionowi Ârodkowo-Wschodniemu (województwa lubelskie, zamojskie, bialsko-
podlaskie i ¸uków, znajdujàcy si´ w województwie siedleckim), Regionowi Che∏mskiemu (wo-
jewództwo che∏mskie) i Regionowi Mazowsze (województwo siedleckie). W wymienionych
województwach funkcjonowa∏y te˝ odr´bne struktury rolniczych organizacji zwiàzkowych.
101 W spotkaniu udzia∏ wzi´li W∏odzimierz Blajerski, Pawe∏ Drwal, Józef Krzy˝anowski,
Marek Poniatowski, Tomasz Przeciechowski i Krzysztof Stefaniuk (Przed Sierpniem by∏ Lipiec.
Historia i teraêniejszoÊç „SolidarnoÊci” na Lubelszczyênie, red. J. Kaczor, Lublin 2000, s. 141).
102 „Informator” NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Ârodkowo-Wschodniego 1982, nr 28. 
103 Przed Sierpniem..., s. 102–103, 142–143. RKK powsta∏a z inicjatywy Andrzeja Soko∏owskie-
go, Kazimierza Sus∏a i Danuty Winiarskiej.



– wÊród cz∏onków zwiàzku zbierano sk∏adki, z których finansowano mi´dzy
innymi zasi∏ki statutowe, pomoc dla represjonowanych i ich rodzin oraz
letni wypoczynek dzieci pracowników. Kontynuowano dzia∏alnoÊç wydaw-
niczà i kolporterskà. Zbierano informacje dotyczàce aparatu partyjno-
-administracyjnego, represji stosowanych przez MO i SB, a nawet dzia∏alno-
Êci cz∏onków nowych zwiàzków zawodowych104. Zorganizowany charakter
mia∏ udzia∏ cz∏onków zak∏adowych struktur „SolidarnoÊci” w uroczysto-
Êciach religijnych i obchodach Êwiàt paƒstwowych105. 

Powstawa∏y struktury organizacyjne w oddzia∏ach regionu. 13 czerwca
1982 r. powo∏ano tymczasowy Zarzàd Oddzia∏u NSZZ „SolidarnoÊç”
w Pu∏awach106. Mi´dzyzak∏adowa Komisja Koordynacyjna w Lubartowie
w zwiàzku z rozszerzeniem zasi´gu dzia∏alnoÊci 27 lipca przekszta∏ci∏a si´
w Tymczasowy Zarzàd „SolidarnoÊci” Ziemi Lubartowskiej107. W pierwszej
po∏owie 1982 r. rozpocz´∏y te˝ dzia∏alnoÊç struktury „SolidarnoÊci” Ziemi
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104 Na obecnym etapie badaƒ, dzi´ki materia∏om zebranym przez samych dzia∏aczy zwiàzku,
stosunkowo najlepiej mo˝na odtworzyç dzia∏alnoÊç podziemnych komisji zak∏adowych
w WSK w Âwidniku oraz na UMCS. W 1982 r. w województwie lubelskim SB zlikwidowa∏a
kilkanaÊcie nielegalnych grup utworzonych m.in. przez pracowników WSK, Przedsi´biorstwa
Robót In˝ynieryjnych Budownictwa Przemys∏owego w Lublinie, Fabryki Domów, Miejskiego
Przedsi´biorstwa Komunikacyjnego, Przedsi´biorstwa Paƒstwowego „Polmozbyt”, Okr´go-
wego Przedsi´biorstwa Geodezyjno-Kartograficznego, Drzewno-Chemicznej Spó∏dzielni
Inwalidów „Ogniwo”, Lubelskiej Fabryki Wag, „Agrometu”. Ponadto bez przeszkód dzia-
∏a∏o wiele innych grup, odtwarzano te˝ zlikwidowane (AIPN, 0264/6, k. 112–117, Ocena
stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie województwa lubelskiego w 1982 roku,
7 I 1983).
105 Przedstawiciele „SolidarnoÊci” uczestniczyli równie˝ w oficjalnych uroczystoÊciach, m.in.
ods∏oni´cia pomnika Jana Paw∏a II i prymasa Wyszyƒskiego na KUL 30 V 1983 r. z udzia∏em
prymasa Józefa Glempa, kard. Franciszka Macharskiego oraz przedstawicieli administracji
paƒstwowej. Wieniec pod pomnikiem z∏o˝y∏ by∏y przewodniczàcy regionalnej „SolidarnoÊci”
Jan Bartczak (AP Lublin, KW PZPR, 100/VII/31, t. 37, k. 15, Informacja o pobycie prymasa
Glempa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 31 V 1983; ibidem, 100/VII/31, t. 37, k. 35,
Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej w województwie lubelskim, 15 VI 1983; ibidem,
100/VII/31, t. 37, k. 40, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej 17 VI br. w woj. lubelskim,
17 VI 1983; AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 32, k. 219, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego na terenie województwa lubelskiego w marcu 1983 r., 5 IV 1983; ibidem, 17/IX/231,
t. 32, k. 252, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie województwa lubelskie-
go w maju 1983 r., 4 VI 1983; S. Magierska, G. Nowak, E. Teske, A. Teske, Podziemna Komisja
Zak∏adowa NSZZ „SolidarnoÊç” UMCS [w:] SolidarnoÊç Uniwersytetu Marii Curie-Sk∏odowskiej
1980–2000, red. M. J´drych, J. Kaczor, A. Padewski, R. Taranko, Lublin 2000, s. 46–55).
106 „Biuletyn Informacyjny” NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemi Pu∏awskiej 1982, nr 1; „Informator”
NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Ârodkowo-Wschodniego 1982, nr 29.
107 Ibidem, 1982, nr 30.



KraÊnickiej108. Wszystkie wymienione grupy uznawa∏y zwierzchnictwo
TZR w Lublinie, ale zwiàzki struktur zak∏adowych i ponadzak∏adowych
z TZR by∏y luêne. 

Próby odtworzenia struktur „SolidarnoÊci” podejmowano te˝ kilkakrot-
nie na Zamojszczyênie. Podczas stanu wojennego istnia∏o tam kilkadziesiàt
grup konspiracyjnych. Raporty SB z 1982 r. mówià o ujawnieniu 29 grup,
skupiajàcych ∏àcznie ponad 150 osób. Wi´kszoÊç z nich powsta∏a na bazie
struktur „SolidarnoÊci”, najcz´Êciej zak∏adowych. Kilka mia∏o zasi´g mi´dzy-
zak∏adowy. Stosunkowo du˝o, bo a˝ jedenaÊcie, spoÊród ujawnionych grup
tworzy∏a m∏odzie˝109. Struktury te zajmowa∏y si´ przede wszystkim dzia-
∏alnoÊcià wydawniczà i kolporterskà oraz pomocà represjonowanym110.
W t´ ostatnià w∏àczyli si´ ponadto cz∏onkowie „SolidarnoÊci” robotniczej,
rolniczego zwiàzku oraz ksi´˝a111. 

Na Lubelszczyênie pierwszymi nielegalnymi pismami w stanie wojen-
nym by∏y „Biuletyn Strajkowy”, wydawany w WSK (trzy numery, po kilka-
set egzemplarzy), i „Lubelski Informator Strajkowy”, drukowany przez
strajkujàcych w LZNS i FSC (trzy numery). Poza tym wiele grup podziem-
nych wydawa∏o tytu∏y ukazujàce si´ nieperiodycznie lub pojedyncze ulotki.
W∏asne pisma mia∏y podziemne komisje zak∏adowe, Êrodowisko nauczycie-
li oraz struktury oddzia∏owe zwiàzku112.

Przez ca∏y okres nielegalnej dzia∏alnoÊci „SolidarnoÊci” regionalnej
ukazywa∏o si´ pismo „Informator”. Jego pierwsze podziemne numery dru-
kowali studenci UMCS: Krzysztof Hariasz, Arkadiusz Kutkowski, Wies∏aw
Ruchlicki i Emil Warda. Kiedy SB rozbi∏a t´ grup´, wydawanie i kolporta˝
pisma od lutego 1982 r. przej´li pracownicy Akademii Rolniczej: Krzysztof
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108 AIPN, 0264/6, k. 118, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie woje-
wództwa lubelskiego w 1982 roku, 7 I 1983. 
109 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 61, k. 131, Analiza sytuacji operacyjno-politycznej na terenie
woj. zamojskiego w okresie 13 XII 1981–31 XII 1982, 8 I 1983.
110 Ibidem, 17/IX/231, t. 61, k. 32–33, Analiza sytuacji operacyjno-politycznej na terenie woj. za-
mojskiego w okresie 1–31 VIII 1982, 2 IX 1982.
111 Relacja Tadeusza Ma∏yszki (mps w zbiorach W∏odzimierza Chmielewskiego).
112 M.in. w WSK („Biuletyn Informacyjny »Grot«”), FSC („Biuletyn Informacyjny” TKZ),
„Predom-Edzie” w Poniatowej („G∏os »Edy«”), „SolidarnoÊç Nauczycielska”, „Biuletyn
Informacyjny” NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemi KraÊnickiej, „Informator” NSZZ „SolidarnoÊç”
Regionu Ârodkowo-Wschodniego Oddzia∏ KraÊnik, „Biuletyn Informacyjny” Ziemi Pu∏aw-
skiej, „Bie˝àcy Informator” NSZZ „SolidarnoÊç” Oddzia∏ Ziemi Pu∏awskiej (AIPN, 0264/6,
k. 108, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie województwa lubelskiego
w 1982 roku, 7 I 1983).



Grudzieƒ, Andrzej Pleszczyƒski i Jan Magierski113. Od maja tr. ukazywa∏
si´ miesi´cznik „Opinie. Komentarze. Analizy” (lub „Miesi´cznik. Opinie.
Komentarze. Analizy”) – pismo RKK114. 

Wa˝nà inicjatywà by∏o Radio „SolidarnoÊç”, utworzone w Âwidniku
przez Henryka Gontarza, Alfreda Bondosa (obaj zwiàzani z „Solidarno-
Êcià” w WSK) i Ireneusza Haczewskiego. W pierwszej audycji – pierwszo-
majowej – wyemitowanej 29 kwietnia 1983 r. po godz. 21, wezwano spo∏e-
czeƒstwo Âwidnika do bojkotu oficjalnych obchodów 1 Maja i uczczenia
Êwi´ta pracy mszà Êw. o godz. 12 w Êwidnickim koÊciele. Audycje Radia
„SolidarnoÊç” by∏y nadawane nieregularnie. Ze wzgl´du na jakoÊç nadajni-
ka ich zasi´g w stanie wojennym nie przekracza∏ 1 km115. 

Na Lubelszczyênie nie tylko Êrodowisko „SolidarnoÊci” anga˝owa∏o si´
w dzia∏alnoÊç podziemnà. W pierwszych tygodniach stanu wojennego oso-
by zwiàzane z Konfederacjà Polski Niepodleg∏ej powo∏a∏y Polski Ruch
Oporu, który zamierza∏ wspó∏pracowaç z innymi organizacjami opozycyj-
nymi – Niezale˝nym Zrzeszeniem Studentów, Klubem S∏u˝by Niepodleg-
∏oÊci, „Ruchem Szaƒca” i „SolidarnoÊcià”. Lubelska grupa wydawa∏a
pismo „S∏owo i czyn”116. Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie ocenia∏
Êrodowisko KPN jako szczególnie aktywne117. Zamojska SB wspomina∏a
o kontaktach grup KPN z Lublina i ZamoÊcia, przy czym na Zamojszczyê-
nie dzia∏alnoÊç osób zwiàzanych z KPN by∏a stosunkowo ograniczona118.

W Lublinie by∏o liczne Êrodowisko akademickie, skupione wokó∏ pi´ciu
uczelni. Brutalne rozprawienie si´ ze strajkujàcymi studentami w grudniu
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113 W redakcji „Informatora” pracowali tak˝e: Wanda Baj, Józef Krzy˝anowski, Barbara
Pleszczyƒska, Ewa Ró˝ycka i Gra˝yna Zió∏kowska. Ponadto wspó∏pracowali z nimi m.in.:
Wac∏aw Bia∏y, Zdzis∏aw Kowalski, ks. Wac∏aw Oszajca i Anna Truskolaska, prowadzàca Nie-
zale˝ne Biuro Informacyjne. Pismo by∏o bezp∏atne, ale na apel redakcji czytelnicy przekazy-
wali sk∏adki na jego druk. Pieniàdze nap∏ywa∏y takà samà drogà, jakà prowadzony by∏ kolpor-
ta˝ (Przed Sierpniem..., s. 177).
114 W jego redakcji pracowali: Bogus∏awa Kaczyƒska, Andrzej Kaczyƒski, Sabina Magierska,
Jan Magierski, Krzysztof Stefaniuk i Halina Zygot (ibidem, s. 109–110).
115 Relacja Henryka Gontarza, czerwiec 2001 (w zbiorach autora).
116 AIPN, MSW II, 185n/34, k. 149, Informacja dzienna MSW nr 23/125, 23 I 1982; ibidem,
0264/6, k. 112–117, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie województwa
lubelskiego w 1982 roku, 7 I 1983.
117 AP Lublin, KW PZPR, 100/II/32, k. 107, Referat sekretarza KW PZPR w Lublinie Micha∏a
Bokiƒca, 5 III 1982.
118 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 61, k. 57, Analiza sytuacji operacyjno-politycznej na terenie woj.
zamojskiego w okresie 1–30 IX 1982, 4 X 1982.



1981 r. oraz represje wobec pracowników uczelni nie zahamowa∏y w istot-
nym stopniu spontanicznej i zorganizowanej aktywnoÊci tego Êrodowiska,
zw∏aszcza studentów UMCS, KUL, Politechniki Lubelskiej, a w mniejszym
stopniu tak˝e Akademii Rolniczej i Akademii Medycznej. Z inicjatywy
studentów PL w po∏owie 1982 r. na bazie Komitetu Oporu NZS powsta∏
Mi´dzyuczelniany Komitet Oporu Niezale˝nego Zrzeszenia Studentów
(UMCS, PL, AR, Akademia Medyczna)119. Wspó∏prac´ z MKO NZS pod-
j´∏y nielegalne grupy m∏odzie˝y szkolnej; wspólnie wydawali pismo „G∏os
M∏odych”120.

AktywnoÊci studentów sprzyja∏a postawa cz´Êci kadry naukowo-dydak-
tycznej, a nawet w∏adz uczelni121. Ju˝ na poczàtku stycznia 1982 r. SB
uzna∏a za konieczne zmiany na stanowiskach rektorów PL i UMCS oraz
podj´cie dzia∏aƒ administracyjnych i kadrowych na wydzia∏ach Prawa
i Administracji oraz Pedagogiki i Psychologii UMCS. Chodzi∏o o usuni´cie
dziekanów tych wydzia∏ów: prof. Henryka Renigera i prof. Zofii S´kow-
skiej, w stosunku do których wysuwano powa˝ne zastrze˝enia122. W∏adzom
UMCS zarzucano, ˝e nie realizowa∏y postanowieƒ Wojewódzkiego Komi-
tetu Obrony lub wprowadza∏y je tylko formalnie, faktycznie ich nie egze-
kwujàc123. 

Z Lublinem, zw∏aszcza z KUL, zwiàzany by∏ zespó∏ redakcyjny Nieza-
le˝nego Pisma M∏odych Katolików „Spotkania” ukazujàcego si´ od 1977 r.
Redakcja pisma w oÊwiadczeniu z 17 grudnia 1981 r. uzna∏a decyzj´
o wprowadzeniu stanu wojennego za bezprawnà. Za cel swojej dzia∏alnoÊci
w nowych warunkach politycznych postawili „jednoÊç narodu w Wolnym
Âwiecie, w zjednoczonej chrzeÊcijaƒskiej Europie”. Pomimo ˝e represje
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119 „Informator” NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Ârodkowo-Wschodniego 1982, nr 28.
120 Ibidem, 1982, nr 33. Ponadto dzia∏a∏y inne, najcz´Êciej kilkuosobowe grupy m∏odzie˝y,
m.in. „Ruch Szaƒca” w Lublinie, „SolidarnoÊç M∏odzie˝owa” w Pu∏awach, Zwiàzek Obroƒ-
ców Niepodleg∏oÊci i Zwiàzek M∏odzie˝y Narodowej w Lubartowie, Polska Samodzielna
Organizacja Podziemna w Rybczewicach (AIPN, 0264/6, k. 129–130, Ocena stanu bezpieczeƒ-
stwa i porzàdku publicznego na terenie województwa lubelskiego w 1982 roku, 7 I 1983.
121 Ibidem, 0264/6, k. 174, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie woje-
wództwa lubelskiego w 1982 roku, 12 II 1982; ibidem, 0264/4, k. 197, Informacja dzienna, 19 II
1982.
122 Ibidem, 0264/4, k. 23, Informacja dzienna, 8 I 1982; ibidem, 0264/4, k. 30–31, Informacja
dzienna, 9 I 1982. 
123 Ibidem, 0264/6, k. 132, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie woje-
wództwa lubelskiego w 1982 roku, 7 I 1983.



dotkn´∏y równie˝ Êrodowisko „Spotkaƒ”, redakcja pisma wyraênie odci´∏a
si´ od wszelkich form przemocy124. W stanie wojennym kontynuowano
wydawanie pisma. Od 1983 r. w Lublinie dzia∏a∏a grupa zwiàzana z „Soli-
darnoÊcià Walczàcà”, z w∏asnym pismem o takiej samej nazwie125.

Mniej rozbudowane struktury opozycji powsta∏y w pozosta∏ych woje-
wództwach regionu, s∏abszy by∏ tak˝e opór spo∏eczny. W województwach
che∏mskim i zamojskim stosunkowo aktywne by∏o Êrodowisko zwiàzane
wczeÊniej z „SolidarnoÊcià” rolniczà. Prób´ stworzenia jej podziemnych
struktur podj´to na prze∏omie 1982 i 1983 r. W województwie che∏mskim
aktywnym organizatorem podziemia by∏ Eugeniusz Wilkowski. Od marca
1983 r. kilkuosobowy zespó∏ redagowa∏ i wydawa∏ tam w kilkudziesi´ciu
egzemplarzach pismo „WieÊ Solidarna”126. Dzia∏alnoÊç rolniczej „Solidar-
noÊci” mia∏a jednak bardzo ograniczony zasi´g.

Pierwsze grupy dzia∏aczy robotniczej „SolidarnoÊci” Regionu Che∏m-
skiego rozpocz´∏y prac´ wkrótce po wprowadzeniu stanu wojennego127.
Co najmniej od poczàtku 1983 r. dzia∏a∏a kilkuosobowa Regionalna Komisja
Koordynacyjna NSZZ „SolidarnoÊç” w Che∏mie. Jej przewodniczàcym by∏
Bogus∏aw Mikus (przed 13 grudnia 1981 r. przewodniczàcy Prezydium
Zarzàdu Regionu Che∏mskiego NSZZ „SolidarnoÊç”). RKK wydawa∏a
w∏asny „Informator”128. W dzia∏alnoÊç podziemnà anga˝owa∏a si´ te˝
che∏mska m∏odzie˝. Pierwsza, kilkunastoosobowa grupa powsta∏a najpóê-
niej w lutym 1982 r. Robi∏a i kolportowa∏a plakaty129.
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124 „Spotkania” 1981/1982, nr 17–18.
125 Katalog czasopism niezale˝nych wydanych w latach 1976–1990 w zbiorach Archiwum Peerelu,
Warszawa 1995, s. 95. 
126 W listopadzie 1983 r. w Che∏mie i ZamoÊciu utworzono wojewódzkie komisje koordyna-
cyjne NSZZ RI „SolidarnoÊç”, a potem Regionalnà Komisj´ Koordynacyjnà w Lublinie.
Cz∏onkami WKK w Che∏mie byli: Feliks Szady, Mieczys∏aw Szczepanik, Eugeniusz Wilkow-
ski. W sk∏ad WKK w ZamoÊciu weszli: Józef Bondyra, Henryk Kàkol i Kazimierz ZamoÊciƒ-
ski (nieautoryzowana relacja Eugeniusza Wilkowskiego – w zbiorach autora; „WieÊ Solidar-
na”, nr 9, listopad 1983).
127 Ju˝ w styczniu SB wykry∏a grup´ pracowników Che∏mskich Zak∏adów Obuwia zajmujàcà
si´ kolporta˝em nielegalnych ulotek. Dziewi´ç osób aresztowano. Wkrótce zlikwidowano
kolejnà nielegalnà grup´ i zatrzymano szeÊç osób z Zarzàdu NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu
Che∏mskiego.
128 „Informator” Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „SolidarnoÊç” w Che∏mie, nr 18,
4 VII 1983.
129 AP Che∏m, KW PZPR, 117, k. 109, Ocena stanu ∏adu, bezpieczeƒstwa i porzàdku publiczne-
go w województwie che∏mskim, 6 III 1982.



W województwie siedleckim nielegalne grupy dzia∏a∏y w wi´kszoÊci
miast, mi´dzy innymi w Garwolinie, Miƒsku Mazowieckim, Siedlcach,
Soko∏owie Podlaskim i W´growie130. W pierwszym kwartale 1982 r. w Sie-
dleckiem ukazywa∏y si´ podziemne „WiadomoÊci Podlaskie”131. (Wi´cej
struktur opozycyjnych powsta∏o zw∏aszcza po zawieszeniu stanu wojenne-
go, wtedy te˝ nastàpi∏a ich konsolidacja). Funkcjonowa∏ siedlecki oddzia∏
NSZZ „SolidarnoÊç”, na podtrzymanie jego dzia∏alnoÊci sprzedawano
nawet specjalne cegie∏ki. O˝ywi∏o si´ Êrodowisko zwiàzane z Wy˝szà
Szko∏à Rolniczo-Pedagogicznà w Siedlcach. Powsta∏a tam podziemna
zwiàzkowa Komisja Zak∏adowa, kolportowano pismo Studenckiego
Ruchu Oporu „NierzeczywistoÊç”132. Ju˝ po odwo∏aniu stanu wojennego,
w paêdzierniku 1983 r. dzi´ki wczeÊniej podejmowanym inicjatywom
podziemia powo∏ano struktury o szerszym zasi´gu – Komitet Oporu Spo-
∏ecznego w Siedlcach oraz struktury oddzia∏owe w ¸ukowie (zwiàzane
z TZR w Lublinie)133.

W lutym 1982 r. na Lubelszczyênie podziemie zapoczàtkowa∏o akcj´
obchodzenia miesi´cznic i rocznic wprowadzenia stanu wojennego. Trzyna-
sty dzieƒ miesiàca og∏oszono dniem bojkotu oficjalnych gazet i kina. Zach´-
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130 Np. w Zak∏adzie Produkcji Podzespo∏ów FSO „Polmo” w Siedlcach, ¸ukowskich Zak∏a-
dach Przemys∏u Skórzanego, Fabryce Urzàdzeƒ Dêwigowych w Miƒsku Mazowieckim. Cz´-
sto w raportach SB powtarza∏y si´ informacje o ulotkach czy pismach kolportowanych w sie-
dleckich zak∏adach: „Mostostalu”, „Stalchemaku”, Przedsi´biorstwie Energetyki Cieplnej,
Zak∏adach Naprawy Taboru Kolejowego, Fabryce Urzàdzeƒ Dêwigowych (AIPN, MSW II,
17/IX/231, t. 41, k. 126–127, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. siedleckiego
w okresie od 1 I 1982 r. – 31 I 1982 r., 4 II 1982; ibidem, 17/IX/231, t. 41, k. 191–192, Analiza
sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie siedleckim za okres 13 XII 1981–31 XII 1982,
8 I 1983; ibidem, 17/IX/231, t. 41, k. 132, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj.
siedleckiego w lutym 1982 r., 3 III 1982).
131 Ibidem, 17/IX/231, t. 41, k. 137, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie sie-
dleckim w okresie od 1 III 1982 r. – 31 III 1982 r., 3 IV 1982; ibidem, 17/IX/231, t. 41, k. 165,
Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie siedleckim w okresie od 1 VII 1982 r.–31 VII
1982 r., 4 VIII 1983.
132 Ibidem, 17/IX/231, t. 41, k. 205, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie sie-
dleckim w okresie od 1 I 1983 r.–31 I 1983 r., 3 II 1983; ibidem, 17/IX/231, t. 41, k. 210, Ocena
sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. siedleckiego w lutym 1983 r., 3 III 1983; ibidem,
k. 215, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. siedleckiego w marcu 1983 r., 2 IV
1983; ibidem, k. 221–222, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie siedleckim
w okresie od 1 IV 1983 r.–30 IV 1983 r., 3 V 1983.
133 P. Maksymiuk, Korespondencje z województwa siedleckiego na ∏amach biuletynu Agencji
Informacyjnej „SolidarnoÊç” wydawanego w podziemiu w latach 1983–1984, „Prace Archiwalno-
-Konserwatorskie” 1999, z. 11, s. 135–137.



cano, by mi´dzy trzynastym a szesnastym ka˝dego miesiàca spacerowaç po
mieÊcie w porze nadawania g∏ównego wydania Dziennika Telewizyjnego134

oraz o godz. 21 na 15 minut wygaszaç Êwiat∏a w domach. W tych samych
dniach – od trzynastego do szesnastego ka˝dego miesiàca – akcje protestu
organizowali internowani we W∏odawie135.

Pomimo ˝e mieszkaƒcy regionu byli Êwiadomi kar gro˝àcych za orga-
nizacj´ i udzia∏ w strajku, w zak∏adach pracy Lubelszczyzny wcià˝ podej-
mowano protesty, najcz´Êciej pi´tnastominutowe strajki. Niektóre z nich
mia∏y charakter polityczny i by∏y odpowiedzià na apele podziemia.
Wi´kszoÊç protestów mia∏a jednak pod∏o˝e ekonomiczne lub dotyczy∏a
warunków pracy136. Strajki o charakterze politycznym zorganizowano
13 maja 1982 r. Na 15 minut przerwali wówczas prac´ pracownicy WSK
(3,5 tys. osób), „Agrometu” (40 osób), Spó∏dzielni Inwalidów Niewi-
domych (7 osób), Lubelskiego Biura Projektów Wodno-Melioracyjnych.
W szpitalu onkologicznym personel medyczny i niektórzy pacjenci stali
w milczeniu przez kwadrans na korytarzu137. Zasi´g protestów 13 maja
by∏ stosunkowo niewielki, co wynika∏o mi´dzy innymi z szerokiej akcji
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134 W prasie apel zosta∏ uzupe∏niony literackim komentarzem:
„Gdy idziemy na spacerek
Pojedynczo albo w grupie
Wie zomowców to szpalerek
– Dziennik TeWu mamy w d... [...]
Nie bój si´, ˝e dom porzucisz
Bo si´ w∏adza rozzuchwala
DziÊ schwytany – jutro wrócisz
Jak powracajàca fala?” („Informator” NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Ârodkowo-Wschodnie-
go 1982, nr 13).
135 Ibidem, 1982, nr 9, nr 16, nr 17, nr 19, nr 24.
136 Ju˝ 5 II 1982 r. w „Agromecie” ok. 60–80% za∏ogi wzi´∏o udzia∏ w pi´tnastominutowym
strajku przeciwko systemowi podwy˝ek cen i rekompensat. W odpowiedzi na protest dy-
rekcja zak∏adu pozbawi∏a stanowiska jednego z kierowników i udzieli∏a nagany dziesi´ciu
pracownikom. Ponadto SB przes∏ucha∏a kilka osób. Kolejny strajk o pod∏o˝u ekonomicz-
nym odby∏ si´ w lipcu. W lutym odnotowano kilka tzw. incydentów w FSC w Lublinie.
Najpowa˝niejszym by∏ pi´tnastominutowy strajk na jednym z fabrycznych wydzia∏ów
13 II 1982 r. Protest wyra˝ano w ró˝ny sposób: malowano napisy na Êcianach (np. „Soli-
darnoÊç ˝yje”), odmówiono zdj´cia krzy˝a wiszàcego w sali Êniadaniowej fabryki, a nawet
odmawiano posi∏ków regeneracyjnych. W odpowiedzi dyrekcja zak∏adu przeprowadzi∏a
weryfikacj´ kadry kierowniczej oraz zwalnia∏a z pracy. W celu ograniczenia kontaktów
mi´dzy pracownikami 22 lutego w fabryce wprowadzono system przepustek (ibidem, 1982,
nr 13).
137 Ibidem; Stan wojenny w Polsce..., s. 124.



prewencyjnej w∏adz (w województwie lubelskim internowano trzynaÊcie
osób)138.

W Âwidniku podziemie zainicjowa∏o akcj´ spacerów w porze nadawa-
nia g∏ównego wydania Dziennika Telewizyjnego. Pierwszy protest odby∏ si´
5 lutego 1982 r. Mieszkaƒcy „spacerowali” po g∏ównej ulicy miasta mi´dzy
godz. 19.00 a 19.30139. Od 13 do 17 lutego podobnà akcj´ protestacyjnà
podj´to w Lublinie140. Mi´dzy 21 a 26 lutego „spacerowali” z kolei miesz-
kaƒcy Pu∏aw141. Inicjatyw´ t´ podj´li te˝ mieszkaƒcy Garwolina w woje-
wództwie siedleckim, gdzie w spacerach od 19 do 21 sierpnia uczestni-
czy∏o po kilkadziesiàt osób142. Wed∏ug raportów MSW w spacerach bra∏o
udzia∏ od oko∏o 200 osób w Pu∏awach do 3,5 tys. w Âwidniku i Lublinie143.
Na skutek represji ta forma protestu zosta∏a jednak zawieszona144. 
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138 AIPN, 0264/6, k. 106, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie woje-
wództwa lubelskiego w 1982 roku, 7 I 1982.
139 W zwiàzku z ograniczeniem mo˝liwoÊci poruszania si´ po godz. 19, 11 lutego w Âwidniku
„spacerowano” od godz. 17.00 do 17.30. w porze popo∏udniowego wydania Dziennika Telewi-
zyjnego oraz od godz. 12 do 12.45, dla pracujàcych na popo∏udniowej zmianie (AIPN, MSW II,
185n/35, k. 264, Informacja dzienna MSW nr 44/146, 13 II 1982; ibidem, 185n/35, k. 289,
Informacja dzienna MSW nr 45/147, 14 II 1982).
140 W êród∏ach i opracowaniach podawane sà ró˝ne daty pierwszych spacerów w Lublinie – 13,
14 lub 15 lutego – oraz dwie daty ich zakoƒczenia – 16 lub 17 lutego, przy czym ta druga
data wydaje si´ bardziej prawdopodobna (ibidem, 185n/35, k. 264, Informacja dzienna MSW
nr 46/148, 15 II 1982; AIPN, 0264/4, k. 191, Informacja dzienna, 17 II 1982; ibidem, 0264/6,
k. 129, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie województwa lubelskiego
w 1982 r., 7 I 1983; Stan wojenny w Polsce..., s. 124; „Informator” NSZZ „SolidarnoÊç” Regio-
nu Ârodkowo-Wschodniego 1982, nr 11; W. Sawicki, Akcja Âwidnik na Dolnym Âlàsku. Przy-
czynek do dziejów „SolidarnoÊci” w stanie wojennym [w:] Studia i materia∏y z dziejów opozycji
i oporu spo∏ecznego, red. ¸. Kamiƒski, t. 1, Wroc∏aw 1998, s. 127.
141 „Informator” NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Ârodkowo-Wschodniego 1982, nr 12.
142 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 41, k. 171, Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w wojewódz-
twie siedleckim w sierpniu 1982 r., 3 IX 1982; Stan wojenny w Polsce..., s. 122; W. Sawicki,
op. cit., s. 127–128. 
143 5 lutego w Âwidniku „spacerowa∏o” 400–500 osób, a w Lublinie 2–3,5 tys. 12 lutego w „cichym
marszu” w Âwidniku mia∏o wziàç udzia∏ ok. 3 tys. osób (AIPN, MSW II, 185n/35, k. 264,
Informacja dzienna MSW nr 44/146, 13 II 1982; ibidem, 185n/36, k. 2, Informacja dzienna
MSW nr 46/148, 15 II 1982; ibidem, 185n/36, k. 266, Informacja dzienna MSW nr 57/146,
27 II 1982; Stan wojenny w Polsce..., s. 122–123). Niektóre êród∏a mówià nawet o 6 tys. osób
bioràcych udzia∏ w spacerze 10 lutego w Âwidniku, choç wydaje si´ to ma∏o prawdopodobne
(„Biuletyn Informacyjny” Biuro Informacyjne SolidarnoÊci w Szwecji 1982, nr 10).
144 Przeciwko wznowieniu spacerów wypowiada∏ si´ ks. Jan Hryniewicz z parafii w Âwidniku
(AIPN, 0264/4, k. 210, Informacja dzienna, 24 II 1982; „Informator” NSZZ „SolidarnoÊç”
Regionu Ârodkowo-Wschodniego 1982, nr 13).



Du˝y udzia∏ spo∏eczeƒstwa w akcji oporu, zw∏aszcza studentów KUL
i UMCS, którzy byli najliczniejszà grupà uczestniczàcà w spacerach
w Âwidniku i Lublinie145, by∏ niewàtpliwie sukcesem podziemia. W∏adze
próbowa∏y przeciwdzia∏aç spacerom i represjonowa∏y ich uczestników.
W marcu 1982 r. Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie uzna∏ spacery za
„najbardziej niepokojàce zjawisko” w województwie146. 

W koƒcu kwietnia 1982 r. w prasie i ulotkach podziemie szeroko roz-
propagowa∏o apel TKK i TZR o udzia∏ 1 maja w okolicznoÊciowych na-
bo˝eƒstwach i zbojkotowanie oficjalnych obchodów Êwi´ta. W ulotkach
skierowanych do m∏odzie˝y szkolnej za przyk∏ad stawiano opór m∏odzie-
˝y w czasie drugiej wojny Êwiatowej147. Mimo apeli w województwie
lubelskim w pochodach uczestniczy∏o 140 tys. osób, wi´kszoÊç stanowi∏a
jednak m∏odzie˝, której udzia∏ w oficjalnych obchodach Êwi´ta trakto-
wano w szko∏ach jako obowiàzkowy. Nieliczna natomiast by∏a grupa
studentów148. 

Przebieg wydarzeƒ w Lublinie 3–5 maja 1982 r. Êwiadczy∏ o tym, ˝e
cz´Êç mieszkaƒców by∏a gotowa jawnie wyra˝aç swoje poglàdy na temat
sytuacji w kraju. Oficjalne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja,
zorganizowane z inicjatywy SD, rozpocz´∏y si´ o godz. 15.30. Wzi´li w nich
udzia∏ przedstawiciele w∏adz partyjnych, administracji, wojsko i mieszkaƒ-
cy miasta149. WÊród obecnych byli zwolennicy „SolidarnoÊci”, cz∏onkowie
„Ruchu Szaƒca” i studenci z plakietkami NZS (milicja uniemo˝liwi∏a im
z∏o˝enie kwiatów pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja). Po zakoƒczeniu
okolicznoÊciowej mszy Êw. w lubelskiej katedrze, oko∏o godz. 19, w cen-
trum miasta zebra∏ si´ kilkutysi´czny t∏um (w wi´kszoÊci m∏odzi ludzie, stu-
denci, a nawet licealiÊci), który zamierza∏ udaç si´ pod dawnà siedzib´ „Soli-
darnoÊci” i z∏o˝yç kwiaty pod pomnikiem. Starcia z si∏ami porzàdkowymi

187

145 Studentom KUL przypisywano wr´cz inspiracj´ spacerów w Lublinie i Âwidniku (Spojrzenie
z drugiej strony barykady – materia∏ stanu wojennego, „Pro Patria” 1997, nr 12; AIPN, 0264/6,
k. 129, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie województwa lubelskiego
w 1982 roku, 7 I 1983).
146 AP Lublin, KW PZPR, 100/II/32, k. 106, Referat sekretarza KW PZPR w Lublinie Micha-
∏a Bokiƒca, 5 III 1982.
147 Materia∏y w zbiorach Biblioteki Wojewódzkiej im. H. ¸opaciƒskiego w Lublinie.
148 AIPN, 0264/6, k. 47, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie woje-
wództwa lubelskiego w maju 1982 r., 1 VI 1982.
149 AP Lublin, KW PZPR, 100/VII/31, t. 36, k. 121–122, Obchody 191 rocznicy Konstytucji
3 maja, „Biuletyn Informacyjny” KW PZPR w Lublinie, 5 V 1982.



trwa∏y ponad dwie godziny150. Nast´pnego dnia w centrum miasta ponow-
nie dosz∏o do walk ulicznych. Liczàce oko∏o tysiàca ludzi oddzia∏y MO
i WP wzmocni∏o 146 funkcjonariuszy ZOMO z Radomia. 5 maja w star-
ciach z milicjà wzi´∏o udzia∏ oko∏o tysiàca osób. WKO podjà∏ decyzj´ o cza-
sowym zaostrzeniu przepisów stanu wojennego, co Êwiadczy∏o o du˝ym za-
niepokojeniu w∏adz i zapewne zaskoczeniu skalà manifestacji. 

W 1982 r. Êwi´to 3 Maja uczczono w Âwidniku spacerem po g∏ównej
ulicy miasta w porze emisji g∏ównego wydania Dziennika Telewizyjnego.
Wed∏ug danych MSW mia∏o w nim wziàç udzia∏ oko∏o 3 tys. osób151.
Uczniowie III Liceum Ogólnokszta∏càcego, solidaryzujàc si´ z represjono-
wanymi za udzia∏ w manifestacji 3 maja uczniami II Liceum Ogólnokszta∏-
càcego im. J. Zamoyskiego, 6 lub 7 maja zorganizowali protest, tak zwanà
przerw´ ciszy152. 

W województwie zamojskim 1 i 3 maja min´∏y bez wi´kszych incyden-
tów. SB sygnalizowa∏a jedynie, ˝e w jednym z zak∏adów pracownicy próbo-
wali zbojkotowaç oficjalny pochód pierwszomajowy153. Zgodnie z informa-
cjami Komitetu Wojewódzkiego PZPR w ZamoÊciu w tych dniach nawet
ksi´˝a w czasie mszy Êw. nie poruszali tematów politycznych. Uczestniczà-
cy w nabo˝eƒstwach wierni zapewne te˝ nie manifestowali poglàdów poli-
tycznych154. Ulotki i has∏a na murach pojawi∏y si´ dopiero 12 maja,
w przeddzieƒ zapowiedzianych w ca∏ym kraju akcji protestacyjnych155. 
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150 Mniej wi´cej do godz. 19 w centrum Lublina nie by∏o powa˝niejszych starç. Potem cz´Êç
z kilku tysi´cy osób uczestniczàcych w mszy Êw. uda∏a si´ w kierunku dawnej siedziby NSZZ
„SolidarnoÊç”, znajdujàcej si´ tu˝ przy katedrze. Pododdzia∏y ZOMO i ROMO, wspierane
armatkami wodnymi i wojskowymi wozami stra˝ackimi, zaatakowa∏y demonstrantów, u˝ywa-
jàc pa∏ek i gazów ∏zawiàcych (A. Dudek, T. Marsza∏kowski, op. cit., s. 290–291). Wed∏ug infor-
macji partyjnych, ok. godz. 16.30 przez pl. Litewski przejecha∏a, nie interweniujàc, kolumna
samochodów s∏u˝b porzàdkowych. Do interwencji dosz∏o dopiero ok. godz. 20.30, gdy cz´Êç
demonstrantów ju˝ si´ rozesz∏a. Tych, którzy poszli pod by∏à siedzib´ zwiàzkowà, rozp´dzo-
no ok. godz. 21 (AP Lublin, KW PZPR, 100/VII/31, t. 36, k. 121–122, Obchody 191 rocznicy
Konstytucji 3 maja, „Biuletyn Informacyjny” KW PZPR w Lublinie, 5 V 1982).
151 Ibidem.
152 Niestety, partyjne dokumenty nie mówià o zasi´gu tej akcji. Zapewne jednak nie wszyscy
uczniowie si´ w nià w∏àczyli, gdy˝ wspominano o szykanach wobec wy∏amujàcych si´.
153 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 61, k. 130, Analiza sytuacji operacyjno-politycznej na terenie
woj. zamojskiego w okresie 13 XII 1981–31 XII 1982, 8 I 1983.
154 AP ZamoÊç, KW PZPR, 1/VI/2, t. 18, k. 119–121, Teleks do KC PZPR, 1 V 1982; ibidem,
1/VI/2, t. 18, k. 122, Teleks do KC PZPR, 3 V 1982.
155 Tego dnia na p∏ocie Zak∏adu „Hakon” w Hrubieszowie napisano odr´cznie „Precz z PZPR”.
Natomiast w liceum ogólnokszta∏càcym znaleziono ulotk´ „o prymitywnym wykonaniu tech-



Liczne protesty podejmowali w tym okresie studenci lubelskich uczelni156.
Najwi´kszy zasi´g mia∏y akcje zorganizowane w zwiàzku z odwo∏aniem
rektora UMCS, prof. Tadeusza Baszyƒskiego. Mi´dzy innymi 22 i 24 maja
1982 r. pod pomnikiem Marii Curie-Sk∏odowskiej sk∏adano przepasane
krepà kwiaty157. 16 czerwca MKO NZS og∏osi∏ dniem walki o autonomi´
uczelni. Na skutek dzia∏aƒ SB akcja studentów ograniczy∏a si´ do milczà-
cego protestu oko∏o stu osób w gmachu Wydzia∏u Humanistycznego
UMCS i oko∏o osiemdziesi´ciu z Wydzia∏u Mechanicznego PL158. Zamoj-
scy uczniowie anga˝owali si´ w obron´ internowanych kolegów, Rados∏a-
wa Sarnickiego i Andrzeja Tetrycza, oraz wspieranie ich rodzin159. Ucznio-
wie czwartej klasy I Liceum Ogólnokszta∏càcego w ZamoÊciu z w∏asnej
inicjatywy skierowali do komendanta wojewódzkiego MO proÊb´ o zwol-
nienie z internowania ich wychowawcy160.

TKK zdecydowa∏a si´ wykorzystaç rocznic´ podpisania porozumieƒ
w Gdaƒsku do wywarcia nacisku na w∏adze stanu wojennego. Program re-
gionalnej „SolidarnoÊci” zak∏ada∏, ˝e pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja
w Lublinie cz∏onkowie i sympatycy zwiàzku u∏o˝à z kwiatów i zniczy liter´
„V”, „na znak wiary w zwyci´stwo naszych idei”, a nast´pnie udadzà si´ do
koÊcio∏ów na msze Êw. W∏adze próbowa∏y jednak ograniczyç udzia∏ w za-
planowanych obchodach. Na ulicach pojawi∏y si´ ulotki, przygotowane naj-
pewniej przez SB, wzywajàce do nieulegania „prowokacjom ˚ydów
z KOR-u”. Milicjanci zagrodzili dost´p do pomnika gromadzàcym si´ od
rana ludziom i spisywali dane osób sk∏adajàcych kwiaty. Przed godz. 17,
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nicznym” z has∏em „WypuÊciç Lecha, zamknàç Wojciecha” (ibidem, 1/VI/2, t. 18, k. 135–136,
Teleks do KC PZPR, 13 V 1982).
156 Ârodowisko AR podj´∏o akcj´ w obronie internowanego prof. Z. Malinowskiego, nast´p-
nie pracownicy PL zwrócili si´ m.in. z petycjà do gen. Jaruzelskiego o zwolnienie z interno-
wania S∏awomira Janickiego, przewodniczàcego Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” tej
uczelni. Petycj´ w obronie internowanych wyk∏adowców z∏o˝yli te˝ pracownicy wydzia∏ów
Humanistycznego, Ekonomii oraz Pedagogiki i Psychologii UMCS (AIPN, 0264/4, k. 23,
Informacja dzienna, 8 I 1982; ibidem, 0264/4, k. 30–31, Informacja dzienna, 9 I 1982; ibidem,
0264/4, k. 34, Informacja dzienna, 10 I 1982; Stan wojenny w Polsce..., s. 124–125).
157 Ibidem, s. 125.
158 AIPN, 0264/6, k. 132, Ocena stanu ∏adu i porzàdku publicznego w województwie lubelskim
w 1982 r., 7 I 1983.
159 Wk∏ad nauczycieli w dzia∏alnoÊç NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemi Zamojskiej w latach 1980–1989,
s. 2 (mps w zbiorach W∏odzimierza Chmielewskiego).
160 AP ZamoÊç, KW PZPR, 1/VI/2, t. 18, k. 1, Informacje o sytuacji w organizacjach partyjnych
i zak∏adowych, 7 I 1982. 



kiedy zebra∏ si´ oko∏o dwutysi´czny t∏um, wojsko i ZOMO zablokowa∏y
sàsiednie ulice. Si∏y porzàdkowe bezskutecznie nawo∏ywa∏y protestujàcych
do rozejÊcia si´, po czym u˝y∏y gazów ∏zawiàcych i Êwiec dymnych. Zomowcy
atakowali nawet tych, którzy schronili si´ w pobliskim koÊciele oo. Kapu-
cynów161. Zatrzymano przynajmniej 87 osób162. 

W województwie zamojskim nie zorganizowano ˝adnej akcji „Solidar-
noÊci” z okazji sierpniowej rocznicy. Przejawy oporu spo∏ecznego (ulotki,
napisy, banknoty z symbolem Polski Walczàcej) nasili∏y si´ tam dopiero
jesienià163. 

Na Lubelszczyênie na apel TKK i w∏adz regionalnych o udzia∏ w prote-
Êcie przeciw delegalizacji NSZZ „SolidarnoÊç” zareagowa∏y ró˝ne Êrodowi-
ska, lecz zasi´g akcji by∏ niewielki. 10 listopada na pl. Litewskim w Lublinie
zgromadzi∏o si´ oko∏o dwustu osób, które rozproszy∏y si´ po tym, jak s∏u˝-
by milicyjne przystàpi∏y do legitymowania zebranych. Zatrzymano dwudzie-
stu uczestników protestu. (Podobnie zakoƒczy∏a si´ próba zorganizowania
demonstracji w Âwidniku). Grupa kilkudziesi´ciu studentów UMCS z∏o˝y∏a
kwiaty pod tablicà „SolidarnoÊci” na terenie uczelni, a w Bibliotece G∏ów-
nej uniwersytetu czterdziestu pracowników zorganizowa∏o pó∏godzinny
strajk. Do protestu przy∏àczyli si´ uczniowie: w lubelskim VIII Liceum
Ogólnokszta∏càcym im. Z. Na∏kowskiej czterdziestu uczniów wzi´∏o udzia∏
w „przerwie ciszy”164. W ZamoÊciu, w Zespole Szkó∏ Elektrycznych, nie
przyszli na zaj´cia uczniowie klasy kolejowej, z wyjàtkiem dwóch osób165.

Niewielki by∏ odzew na wezwanie TKK w Êrodowiskach robotniczych.
èród∏a wspominajà jedynie o odÊpiewaniu Roty przez 250 pracowników ZA
w Pu∏awach oraz licznych ulotkach i napisach na terenie tych zak∏adów oraz
„Predom-Edy” w Poniatowej166. Z kolei w ZamoÊciu 10 listopada odby∏ si´
pi´tnastominutowy strajk w Zak∏adach Przemys∏u Odzie˝owego „Delia”167.
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161 „SolidarnoÊç. Dokumenty. Aneks do Biuletynu”, nr 2, 30 X 1982, s. 45. 
162 Stan wojenny w Polsce..., s. 126. To samo êród∏o wspomina równie˝, ˝e ok. tysiàca uczestni-
ków mszy Êw. w katedrze po jej zakoƒczeniu ok. godz. 18.30 ruszy∏o „w szyku zorganizowa-
nym w kierunku Dworca PKP, rozproszy∏a si´ po przystàpieniu do legitymowania przez funk-
cjonariuszy MO” (ibidem).
163 AP ZamoÊç, KW PZPR, 1/VI/5, t. 10, k. 155, Teleks do KC PZPR, 23 IX 1982. 
164 AIPN, 0264/6, k. 132–134, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie wo-
jewództwa lubelskiego w 1982 roku, 7 I 1983.
165 AP ZamoÊç, KW PZPR, 1/VI/5, t. 10, k. 204, Teleks do KC PZPR, 11 XI 1982. 
166 Stan wojenny w Polsce..., s. 126–127.
167 Ibidem, s. 261.



Po fiasku listopadowych protestów wsz´dzie nastàpi∏ spadek aktywno-
Êci podziemnych struktur „SolidarnoÊci”. Sytuacja uleg∏a zmianie z po-
czàtkiem 1983 r., czego przejawem by∏ przede wszystkim wzrost liczby
ukazujàcych si´ pism. Najwi´cej ulotek i publikacji podziemnych na Lubel-
szczyênie pojawi∏o si´ na prze∏omie kwietnia i maja oraz na poczàtku lipca,
w zwiàzku z zapowiedzianymi akcjami podziemia. (SB przej´∏a wówczas
kilka tysi´cy ulotek przygotowanych do kolporta˝u). Na Lubelszczyzn´ za-
cz´∏o docieraç coraz wi´cej wydawnictw z innych regionów kraju, zw∏asz-
cza Mazowsza168.

Manifestacje w Lublinie w pierwszej po∏owie 1983 r. by∏y mniejsze ni˝
w poprzednim roku. 1 maja w mszy Êw. w katedrze uczestniczy∏o oko∏o
5 tys. osób. Po nabo˝eƒstwie cz´Êç z nich, g∏ównie m∏odzie˝, przesz∏a na
pl. Litewski. Wznoszono okrzyki, na przyk∏ad „Lech Wa∏´sa”, unoszàc d∏o-
nie w geÊcie zwyci´stwa. 300–400 najbardziej aktywnych uczestników pro-
testu próbowa∏o przejÊç pod pomnik Konstytucji 3 Maja. Na wezwanie
s∏u˝b porzàdkowych demonstranci si´ rozeszli. 3 maja trzyipó∏tysi´czny
t∏um podà˝ajàcy z katedry w kierunku pomnika Konstytucji 3 Maja rozpro-
szono przy u˝yciu armatek wodnych. Nast´pne akcje zaplanowano na
lipiec, na rocznic´ robotniczych strajków z 1980 r. UroczystoÊci tradycyjnie
mia∏y charakter religijny169. 10 lipca manifestacja uliczna z udzia∏em ponad
2 tys. osób zakoƒczy∏a si´ zatrzymaniem 25 osób, z których dziesi´ç zaraz
zwolniono170. 

Dzia∏alnoÊç podziemia i opór spo∏eczny w województwie bialskopodla-
skim w porównaniu z poprzednio omówionymi województwami mia∏y nie-
wielki zasi´g. W raportach przesy∏anych do MSW wspomina si´ jedynie
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168 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 32, k. 202, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publiczne-
go na terenie województwa lubelskiego w miesiàcu styczniu 1983, 5 II 1983; ibidem, 17/IX/231,
t. 32, k. 218–219, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie województwa
lubelskiego w miesiàcu marcu 1983, 5 IV 1983; ibidem, 17/IX/231, t. 32, k. 243, Ocena stanu
bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie województwa lubelskiego w miesiàcu maju
1983, 4 VI 1983; ibidem, 17/IX/231, t. 32, k. 268–270, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego na terenie województwa lubelskiego w miesiàcu lipcu 1983, 4 VIII 1983.
169 8 lipca w Âwidniku zosta∏o odprawione nabo˝eƒstwo dla pracowników WSK. Wed∏ug da-
nych SB wzi´∏o w nim udzia∏ tylko ok. 160 osób, w tym Alfred Bondos. Dwa dni póêniej swo-
je nabo˝eƒstwo mieli pracownicy FSC. W po∏owie miesiàca rocznic´ strajku uczcili lubelscy
kolejarze, bioràc udzia∏ w mszy Êw. i sk∏adajàc kwiaty przed pomnikiem Konstytucji 3 Maja
oraz oddajàc krew (ibidem).
170 Ibidem, k. 268.



o petycjach i pojedynczych akcjach protestu z powodów ekonomicznych,
personalnych oraz w zwiàzku z planami budowy koÊcio∏a w Bia∏ej Podla-
skiej171. G∏ównymi formami oporu spo∏ecznego by∏y tam kolporta˝ pism
i ulotek oraz malowanie napisów na murach172. Dzia∏acze zwiàzkowi, zarów-
no z „SolidarnoÊci” pracowniczej, jak i rolniczej, próbowali tworzyç struktury
podziemne i nawiàzywaç kontakty z nielegalnymi grupami w Lublinie173. 

W województwie siedleckim w 1982 r. rocznice stanu wojennego oraz
Êwi´ta narodowe min´∏y bez wi´kszych akcji podziemia zapowiadanych
w nielegalnej prasie. Ograniczono si´ do próby zorganizowania pi´tna-
stominutowego strajku 13 maja i wywieszania flag narodowych 13 maja
i 31 sierpnia oraz odprawienia okolicznoÊciowych nabo˝eƒstw174. Po zawie-
szeniu stanu wojennego zwi´kszy∏ si´ zasi´g kolportowanych wydawnictw,
pojawi∏y si´ te˝ nowe tytu∏y, drukowane w województwie oraz pochodzà-
ce z innych regionów. 1 maja 1983 r. podziemie podj´∏o prób´ zorganizo-
wania w Siedlcach kontrpochodu, ostatecznie jednak przed pomnikiem
Tadeusza KoÊciuszki zebra∏o si´ oko∏o stu osób, które po z∏o˝eniu kwiatów
i odÊpiewaniu pieÊni patriotycznych si´ rozesz∏y. 3 maja manifestacja,
w której wzi´∏o udzia∏ pi´çset osób, przebieg∏a podobnie175. 

4. Represje 

Podczas stanu wojennego w oÊrodkach internowania na omawianym
obszarze i w innych regionach kraju – Bia∏ej Podlaskiej, Go∏dapi, Kielcach-
-Piaskach, Krasnymstawie, Kwidzynie, Lublinie, ¸upkowie, W∏odawie i Za∏´-
˝u – umieszczono przynajmniej 225 osób z Lubelszczyzny, 147 z Zamojszczy-
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171 Stan wojenny w Polsce..., s. 27.
172 AP Radzyƒ Podlaski, KW PZPR w Bia∏ej Podlaskiej, 157, k. 9–10, Informacja o przebiegu
konferencji sprawozdawczych miejskich, miejsko-gminnych i gminnych PZPR w woj. bialsko-
podlaskim, 4 I 1983; ibidem, 324, k. 83, Teleks do KC PZPR, 23 II 1982; ibidem, 324, k. 84,
Teleks do KC PZPR, 24 II 1982.
173 Ibidem, 324, k. 94, Teleks do KC PZPR, 1 III 1982; ibidem, 324, k. 109, Teleks do KC PZPR,
12 III 1982.
174 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 41, k. 147, Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w wojewódz-
twie siedleckim w maju 1982 r., 3 VI 1982; ibidem, 17/IX/231, t. 41, k. 171, Analiza sytuacji po-
lityczno-operacyjnej w województwie siedleckim w sierpniu 1982 r., 3 IX 1982; ibidem, 17/IX/231,
t. 41, k. 176, Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie siedleckim we wrzeÊniu
1982 r., 3 X 1982. 
175 Ibidem, 17/IX/231, t. 41, k. 224, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej w woj. siedleckim
w maju 1983 r., 3 VI 1983.



zny, oko∏o 120 z województwa che∏mskiego, 68 z siedleckiego i kilkadzie-
siàt z bialskopodlaskiego176. Byli to mi´dzy innymi cz∏onkowie w∏adz
NSZZ „SolidarnoÊç” i rolniczego zwiàzku z Regionów Ârodkowo-Wschod-
niego i Che∏mskiego, w∏adz ich oddzia∏ów oraz siedleckiej „SolidarnoÊci”,
a tak˝e uczniowie (na przyk∏ad czterej w województwie zamojskim). Kil-
ku internowanych nale˝a∏o do PZPR177. W zale˝noÊci od województwa
przynajmniej po∏ow´ internowano w pierwszych dniach stanu wojennego
w trakcie operacji „Jod∏a”178. Znacznie mniej osób trafia∏o do oÊrodków
odosobnienia w nast´pnych miesiàcach, zwykle przed spodziewanymi
akcjami podziemia179.

W nast´pnej kolejnoÊci sankcje spotka∏y uczestników grudniowych pro-
testów. Na Lubelszczyênie represje najbardziej dotkn´∏y pracowników
WSK w Âwidniku, w wi´kszoÊci mieszkaƒców miasta. SpoÊród zatrzyma-
nych po pacyfikacji strajku w WSK czterdziestu osób internowano 22 osoby,
w tym dyrektora Jana Czoga∏´. Przywódców strajku – Stanis∏awa Pietru-
szewskiego, Leszka Graniczk´ i Józefa K´pskiego – oskar˝ono o organizo-
wanie protestu i kierowanie nim i w marcu 1982 r. skazano na 3 lata pozba-
wienia wolnoÊci180. Jeszcze w grudniu 1981 r. aresztowano cztery osoby pod
zarzutem udzia∏u w strajku w WSK i redagowania „Biuletynu Strajkowe-
go”181. Kolejna fala represji w zak∏adzie przesz∏a po strajku 13 maja 1982 r.
Zwolniono wówczas z pracy oko∏o trzystu osób182. 
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176 Ibidem, 17/IX/231, t. 61, k. 131, Analiza sytuacji operacyjno-politycznej na terenie woj. zamoj-
skiego w okresie 13 XII 1981–31 XII 1982, 8 I 1983; ibidem, 17/IX/231, t. 41, k. 191–192, Ana-
liza sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie siedleckim za okres 13 XII 1981–31 XII
1982 r., 8 I 1983. Wed∏ug danych Êrodowisk internowanych z województwa zamojskiego by∏y
to tylko 124 osoby („Biuletyn Informacyjny” NSZZ „SolidarnoÊç” RI w ZamoÊciu, nr 3, maj
2001). Dla województwa bialskopodlaskiego na podstawie dost´pnych êróde∏ nie uda∏o si´
ustaliç dok∏adnej liczby internowanych (AIPN Lublin 020/638, t. 8, k. 1–12, Wykaz internowa-
nych regionu Êrodkowo-wschodniego, [grudzieƒ 1982]). 
177 AP ZamoÊç, KW PZPR, 1/VI/2, t. 18, k. 14, Teleks do KC PZPR, 19 II 1982; ibidem, 1/VI/2,
k. 40, Teleks do KC PZPR, 23 III 1982. 
178 R. Ostrowski, op. cit., s. 1, 5.
179 Przyk∏adowo 30 VIII 1982 r. w Lublinie prewencyjnie internowano jedenaÊcie osób (AIPN
Lublin, 020/638, t. 6, k. 37, Wykaz osób internowanych w dniu 30 sierpnia 1982 r., 12 IX 1982).
180 AIPN, MSW II, 185n/30, k. 112, Informacja dzienna MSW nr 87, 16 XII 1981; ibidem,
185n/31, k. 55, Informacja dzienna MSW nr 93, 22 XII 1981; Informacja o dzia∏alnoÊci...,
s. 4–5, 7. 
181 Ibidem, 185n/31, k. 73, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW nr 94, 23 XII 1981.
182 Informacja o dzia∏alnoÊci..., 7–8; P. Raina, Troska o internowanych. Interwencje arcybiskupa
Dàbrowskiego u gen. Kiszczaka 1982–1989, Londyn–Warszawa 1993, s. 119–120.



Poczàwszy od grudnia 1981 r., wszczynano post´powania przeciwko
pracownikom innych zak∏adów, gdzie dosz∏o choçby do próby zorganizo-
wania strajku, w zwiàzku z ich udzia∏em w nielegalnych strukturach zwiàz-
kowych i akcjach protestacyjnych183. Te sprawy rozpatrywa∏ w trybie zwy-
k∏ym lub doraênym Sàd Rejonowy w Lublinie lub Sàd Warszawskiego
Okr´gu Wojskowego. Sàdy orzeka∏y wobec nich kary bezwzgl´dnego po-
zbawienia wolnoÊci (maksymalnie do 3 lat) lub w zawieszeniu, nak∏ada∏y na
nich grzywny i obcià˝a∏y ich kosztami sàdowymi. Uczestników strajków
zwalniano z pracy184. Wszcz´to tak˝e post´powanie przeciwko pracowniko-
wi zmilitaryzowanego zak∏adu telekomunikacji w Rykach za to, ˝e nie
wykona∏ polecenia komisarza wojskowego i nie zablokowa∏ wskazanych
numerów abonentów185.

Represje nie omin´∏y Êrodowiska akademickiego. Internowano przy-
najmniej dziesi´ciu pracowników UMCS186. Za zorganizowanie strajku
okupacyjnego i kierowanie nim 13 i 14 grudnia w domach akademickich
UMCS na 3 lata pozbawienia wolnoÊci i 2 lata pozbawienia praw publicz-
nych skazano w trybie doraênym studenta Andrzeja Mathiasza, a dwóm in-
nym – Jaros∏awowi Kani i Jerzemu Rajpertowi – wymierzono kary po 2 lata
pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu na 4 lata187. 
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183 Dotyczy∏o to pracowników FSC, LZNS, „Agrometu” w Lublinie, uczestników strajku w ZA
i przedsi´biorstwie „Techpan” w Pu∏awach, pracowników F¸T i PKS w KraÊniku (AIPN,
MSW II, 185n/31, k. 54, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW nr 93, 22 XII 1981; ibidem,
185n/31, k. 73–74, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW nr 94, 23 XII 1981; ibidem,
185n/31, k. 77, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW nr 94, 23 XII 1981; ibidem, 185n/31,
k. 118–119, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW nr 97, 26 XII 1981; ibidem, 185n/35, k. 180,
Informacja dzienna MSW nr 38/141, 8 II 1982; ibidem, 185n/32, k. 192, Za∏àcznik do infor-
macji dziennej MSW nr 11, 11 I 1982; AIPN, 0264/4, k. 75, Informacja dzienna, 21 I 1982;
ibidem, 0264/4, k. 94–95, Informacja dzienna, 22 I 1982; ibidem, 0264/4, k. 119, Informacja
dzienna, 27 I 1982; ibidem, 0264/4, k. 136, Informacja dzienna, 2 II 1982; ibidem, 0264/4,
k. 149, Informacja dzienna, 5 II 1982; ibidem, 0264/4, k. 153, Informacja dzienna, 6 II 1982).
184 Ibidem, 0264/4, k. 75, Informacja dzienna, 21 I 1982.
185 Ibidem, 0264/4, k. 90, Informacja dzienna, 22 I 1982. 
186 Byli to: Jerzy Bartmiƒski, Andrzej Bàczkowski, Rados∏aw Drwal, Zbigniew Ho∏da, Wies∏aw
Kamiƒski, S∏awomir Koz∏owski (dziekan Wydzia∏u Ekonomii), Sabina Magierska, Janusz
Mazurek, Les∏aw Paga i Janusz Wojcieszczuk (S. Magierska, G. Nowak, E. Teske, A. Teske,
op. cit., s. 4; „Biuletyn Informacyjny” Biuro Informacyjne SolidarnoÊci w Szwecji, nr 3, 25 I 1982).
187 AIPN, MSW II, 185n/32, k. 104, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW nr 7, 7 I 1981;
ibidem, 185n/32, k. 70, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW nr 19, 19 I 1982; AIPN, 0264/4,
k. 160–161, Informacja dzienna, 9 II 1982; ibidem, 0264/4, k. 179–180, Informacja dzienna,
14 II 1982; ibidem, 0264/4, k. 228, Informacja dzienna, 9 III 1982. 



W∏adze UMCS na wyraêne ˝àdanie WKO dokona∏y zmian personal-
nych na uczelni. Z funkcji i stanowisk odwo∏ano: internowanego dziekana
Wydzia∏u Ekonomii S∏awomira Koz∏owskiego, dyrektora Instytutu Psy-
chologii Rados∏awa Drwala, dziekana Wydzia∏u Pedagogiki i Psychologii
prof. Zofi´ S´kowskà, dziekana Wydzia∏u Prawa prof. Henryka Renigera,
dyrektora Mi´dzywydzia∏owego Instytutu Nauk Politycznych doc. dr. Zie-
mowita Pietrasia, kierownika w Zak∏adzie Poligrafii Antoniego Dudka.
Czasowo zawieszono w prowadzeniu zaj´ç ze studentami dziesi´ciu pra-
cowników Mi´dzywydzia∏owego Instytutu Filozofii i Socjologii oraz Mi´dzy-
wydzia∏owego Instytutu Nauk Politycznych188. Internowano kilkunastu
pracowników i studentów z KUL oraz pracowników PL, Akademii Medycz-
nej i AR189.

7 stycznia 1982 r. pod presjà w∏adz stanu wojennego z∏o˝y∏ rezygnacj´
rektor PL doc. dr hab. Jakub Momes. 21 maja 1982 r. minister szkolnictwa
wy˝szego i techniki odwo∏a∏ rektora UMCS prof. Tadeusza Baszyƒskiego.
Po jego rezygnacji dymisj´ z∏o˝yli prorektorzy: doc. dr hab. Wanda Brzyska
oraz profesorowie Bogdan Dziemidok i Eugeniusz Gàsior, a tak˝e Zdzi-
s∏aw Lewandowski, pe∏niàcy obowiàzki dziekana Wydzia∏u Ekonomii. Usi-
∏owano zmusiç rektora AR prof. Edmunda Prosta do odejÊcia bàdê znaleêç
pretekst, by go usunàç190. 

Studenci, zw∏aszcza KUL i UMCS, odpowiadali przed sàdem za kol-
porta˝ i – rzadziej – za druk nielegalnych pism. Najcz´Êciej orzekano wo-
bec nich wyroki w zawieszeniu. Czasami podejmowano decyzje o interno-
waniu, jak w przypadku studentów wydajàcych „Informator” (Hariasza,
Kutkowskiego, Ruchlickiego i Wardy), których w ten sposób pozbawiono
wolnoÊci z braku dowodów nielegalnej dzia∏alnoÊci191. W Lublinie i Che∏mie
wobec grupy uczniów orzeczono grzywny za drukowanie ulotek i plakatów
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188 S. Magierska, G. Nowak, E. Teske, A. Teske, op. cit., s. 45.
189 Z AR internowany zosta∏ prof. Leszek Malicki, z PL S∏awomir Janicki, z Akademii Medycz-
nej Andrzej Jóêwiakowski i Regina Maƒko, a z KUL: Janusz Bazyd∏o (pracownik Encyklope-
dii Katolickiej i cz∏onek redakcji „Spotkaƒ”), Zdzis∏aw Bradel, Adam Cichocki, Krzysztof
G´bura, Krzysztof Jab∏oƒski, Wies∏aw Knitter, Zygmunt Kozicki, Marek Micha∏owski,
Andrzej Nastula, Krzysztof Prokop, Krzysztof Protz, Dorota Ragan, Andrzej Ruks i Piotr
Szczud∏owski (Spojrzenie z drugiej strony...; „Biuletyn Informacyjny” Biuro Informacyjne
SolidarnoÊci w Szwecji, nr 3, 25 I 1982). 
190 „Biuletyn Informacyjny” NZS, wydanie wojenne, nr 5, czerwiec 1982.
191 AIPN, 0264/4, k. 141, Informacja dzienna, 3 II 1982; ibidem, 0264/4, k. 199, Informacja
dzienna, 19 II 1982; ibidem, 0264/4, k. 271–272, Informacja dzienna, 18 III 1982. 



oraz ich kolporta˝192. Uczeƒ trzeciej klasy liceum ogólnokszta∏càcego
w Lublinie trafi∏ do aresztu pod zarzutem „l˝enia i poni˝ania Urz´du Pre-
miera PRL”. Skazano go na 1 rok pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu na
4 lata oraz grzywn´193. 

Do 9 stycznia 1982 r. w województwie lubelskim kolegia do spraw wy-
kroczeƒ rozpozna∏y 754 sprawy dotyczàce czynów obj´tych dekretem o po-
st´powaniach szczegó∏owych w sprawach o przest´pstwa w czasie obowià-
zywania stanu wojennego. 657 spraw dotyczy∏o naruszenia dekretu o stanie
wojennym (g∏ównie nierespektowania godziny milicyjnej oraz braku doku-
mentu to˝samoÊci), 750 zakoƒczy∏o si´ orzeczeniem o ukaraniu: 24 aresz-
tem zasadniczym, a 726 grzywnà194. We wspomnianym okresie z przyczyn
politycznych aresztowano 34 osoby. Przeciwko 24 prowadzono Êledztwa,
w tym 19 w trybie doraênym195.

W marcu 1982 r. przeprowadzono rewizje w mieszkaniach osób zwiàza-
nych z Polskim Ruchem Oporu. Dwie osoby aresztowano, w tym Piotra
Opozd´, z kilkunastoma innymi przeprowadzono tak zwane rozmowy wy-
jaÊniajàco-ostrzegawcze196. 

Kolejne fale represji przetacza∏y si´ przed spodziewanymi akcjami pod-
ziemia. 7 lutego 1982 r. w Âwidniku funkcjonariusze MO wy∏apywali pod-
czas demonstracyjnych spacerów ulicznych pojedyncze osoby, najcz´Êciej
ludzi m∏odych oraz idàcych samotnie. Przetrzymywano ich po kilkanaÊcie
godzin w areszcie. 10 lutego w∏adze chcia∏y powstrzymaç mieszkaƒców
miasta przed protestem, wy∏àczajàc w porze spaceru latarnie uliczne. Nast´p-
nie w domach od∏àczono pràd i wod´. 11 lutego WKO czasowo wprowadzi∏
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192 Ibidem, 0264/4, k. 218, Informacja dzienna, 17 II 1982; AP Che∏m, KW PZPR, 117, k. 89,
Protokó∏ nr 4/82 z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Che∏mie, 3 III 1982. 
193 AIPN, 0264/4, k. 229, Informacja dzienna, 9 III 1982; ibidem, 0264/4, k. 303, Informacja
dzienna, 30 III 1982.
194 AP Lublin, KW PZPR, 100/VII/31, t. 36, k. 16, Informacja o pracy kolegiów ds. wykroczeƒ,
29 I 1982, „Biuletyn Informacyjny” KW PZPR w Lublinie, 29 I 1982. W niektórych przypad-
kach brak dowodu to˝samoÊci by∏ tylko formalnym uzasadnieniem ukarania, stosowanym
np. wobec osób uczestniczàcych w manifestacjach na pl. Litewskim w Êwi´ta narodowe. Wed∏ug
danych SB do 19 stycznia w województwie lubelskim aresztowano 32 osoby, a cztery by∏y po-
szukiwane listem goƒczym (AIPN Lublin, 020/638, t. 6, k. 42, Wykaz osób aresztowanych
w okresie od 13 XII [19]81 r., 19 I 1982). 
195 AIPN, 0264/4, k. 44, Informacja dzienna, 13 I 1982. 
196 Ibidem, 0264/4, k. 257–258, Informacja dzienna, 13 III 1982; AIPN, MSW II, 17/IX/231,
t. 32, k. 222, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie województwa lubel-
skiego w marcu 1983, 25 III 1983.



w mieÊcie godzin´ milicyjnà ju˝ od 19. Zawieszono wszystkie imprezy spor-
towe i kulturalne. Nawet zaj´cia w szko∏ach i placówkach oÊwiatowo-wy-
chowawczych ograniczono do godz. 18. Wy∏àczono telefony i teleksy oraz
zablokowano ∏àcznoÊç mi´dzymiastowà. Wprowadzono zakaz poruszania
si´ pojazdów prywatnych i ograniczono wydawanie przepustek uprawnia-
jàcych do podró˝owania poza teren województwa lubelskiego. Decyzje te
zosta∏y cofni´te 28 lutego197.

Podobne restrykcje zastosowa∏y w∏adze w Lublinie. Represje obj´∏y
zw∏aszcza studentów – g∏ównych uczestników spacerów protestacyjnych.
Ponad sto osób zatrzymano na 48 godzin, a dalszych kilkaset wylegitymo-
wano, spisano i straszono kolegium. Wojewoda lubelski, a zarazem prze-
wodniczàcy WKO Tadeusz Wilk przes∏a∏ rektorom lubelskich uczelni listy
zatrzymanych i spisanych studentów, ˝àdajàc przyk∏adnego ich ukarania,
∏àcznie z usuni´ciem z uczelni198.

W Pu∏awach w czasie spaceru 26 lutego wylegitymowano ponad sto
osób, a wobec szeÊciu zatrzymanych skierowano wnioski do kolegium do
spraw wykroczeƒ. Godzina milicyjna obowiàzywa∏a od 18 dla uczniów
szkó∏ podstawowych, a od 19 dla uczniów szkó∏ Êrednich199. 

4 maja, w odpowiedzi na manifestacj´ poprzedniego dnia, przewodni-
czàcy WKO wprowadzi∏ godzin´ milicyjnà od 22 do 5 rano. Ju˝ od godz. 22
tego dnia zabroniono korzystania z prywatnych samochodów, z wyjàtkiem
taksówek. Wy∏àczono miejskie po∏àczenia telefoniczne, zawieszono dzia-
∏alnoÊç teatrów i kin oraz odwo∏ano wszystkie imprezy kulturalne i sporto-
we. Poniewa˝ w demonstracji uczestniczyli uczniowie II Liceum Ogólno-
kszta∏càcego im. J. Zamoyskiego, od 5 maja czasowo zosta∏y zawieszone
tam lekcje. Internowanym przebywajàcym na urlopach nakazano powrót
do oÊrodków internowania200. Tego dnia aresztowano ∏àcznie 178 osób201.

Znacznà cz´Êç uczestników majowych demonstracji w Lublinie sta-
nowi∏y osoby wywodzàce si´ ze Êrodowisk akademickich. W ciàgu trzech
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197 W. Sawicki, op. cit., s. 127; „Biuletyn Informacyjny” Biuro Informacyjne SolidarnoÊci w Szwe-
cji 1982, nr 10.
198 „Informator” NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Ârodkowo-Wschodniego 1982, nr 11.
199 Ibidem, 1982, nr 12.
200 AP Lublin, KW PZPR, 100/VII/31, t. 36, k. 122, Zarzàdzenie Przewodniczàcego Wojewódz-
kiego Komitetu Obrony w Lublinie z dnia 4 maja 1982 roku, „Biuletyn Informacyjny” KW PZPR
w Lublinie, 4 V 1982. 
201 A. Dudek, T. Marsza∏kowski, op. cit., s. 291. Wed∏ug innych êróde∏ tego dnia mia∏o byç
zatrzymanych 200 osób, a 4 maja 42 osoby (Stan wojenny w Polsce..., s. 124).



dni maja s∏u˝by milicyjne zatrzyma∏y czterech pracowników naukowych
UMCS (dwaj zostali internowani) i co najmniej kilkudziesi´ciu studen-
tów (50 osób z UMCS, 10 z AR, 8 z PL, 13 z Akademii Medycznej i przy-
najmniej 22 z KUL)202. Do 12 maja kolegia do spraw wykroczeƒ ukara∏y
57 studentów i 35 uczniów203. 

W 1983 r., pomimo stosunkowo mniejszych manifestacji, ró˝nego
rodzaju sankcje dotkn´∏y kilkaset osób. 1 maja zatrzymano dwudziestu
uczestników manifestacji na pl. Litewskim. Dwa dni póêniej s∏u˝by porzàd-
kowe zatrzyma∏y ju˝ 136 osób, z których 111 pozosta∏o w areszcie. Wylegi-
tymowano blisko czterysta osób. WÊród zatrzymanych byli robotnicy, stu-
denci, uczniowie, pracownicy szkó∏ i uczelni. Po oÊmiu studentów i uczniów
kolegia ukara∏y grzywnami. W sumie 4 i 5 maja kolegium do spraw wykro-
czeƒ na∏o˝y∏o grzywny na 78 osób204.

W pozosta∏ych województwach skala represji by∏a znacznie mniejsza.
W 1982 r. w województwie siedleckim wszcz´to dziewi´ç post´powaƒ
przygotowawczych o przest´pstwa okreÊlone w dekrecie o stanie wojen-
nym. Przeciwko siedmiu osobom skierowano wnioski do kolegium do
spraw wykroczeƒ205. Na Zamojszczyênie zarzuty kontynuowania dzia∏al-
noÊci zwiàzkowej i kolporta˝u ulotek nawo∏ujàcych do strajku general-
nego sformu∏owano mi´dzy innymi wobec cz∏onków Tymczasowego
Komitetu Protestacyjnego NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemi Bi∏gorajskiej206.
W 1982 r. w województwie wszcz´to 26 Êledztw i dochodzeƒ, z których
14 dotyczy∏o dzia∏alnoÊci politycznej. Sàdy skaza∏y szesnaÊcie osób
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202 Spojrzenie z drugiej strony... Podana liczba zatrzymanych studentów KUL jest zani˝ona, tyle
bowiem osób z tej uczelni zosta∏o ukaranych przez kolegia (por. AIPN, MSW II, 185n/42, k. 11,
Informacja dzienna MSW nr 132/234, 14 V 1982). 
203 Kolegia ukara∏y 25 studentów z UMCS, 22 z KUL, 5 z Akademii Medycznej, 4 z PL
i 1 z AR. WÊród uczniów trzynastu ucz´szcza∏o do ró˝nych, niewyszczególnionych zespo∏ów
szkó∏ zawodowych, oÊmiu do zasadniczych szkó∏ zawodowych, po szeÊciu do techników zawo-
dowych i szkó∏ policealnych oraz dwóch do liceów ogólnokszta∏càcych. Z przytoczonych da-
nych wynika, ˝e ukarani przez kolegia w Lublinie stanowili ok. 26% ogó∏u studentów ukara-
nych w ró˝nych miastach kraju po demonstracjach z 3–5 maja (214 osób) oraz 15% ogó∏u
uczniów (233 osoby). W Lublinie nie zosta∏ natomiast ukarany ˝aden nauczyciel (ibidem,
185n/42, k. 11, Informacja dzienna MSW nr 132/234, 14 V 1982).
204 Ibidem, 17/IX/231, t. 32, k. 241–243, 246–247, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicz-
nego na terenie województwa lubelskiego w maju 1983 r., 4 VI 1983.
205 Ibidem, 17/IX/231, t. 41, k. 192, Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie sie-
dleckim za okres 13 XII 1981–31 XII 1982 r., 8 I 1983.
206 Ibidem, 185n/31, k. 38, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW nr 90, 21 XII 1981.



– uczestników strajku grudniowego i cz∏onków podziemnych grup – oraz
dwie osoby, które dopuÊci∏y si´ tak zwanego terroru psychicznego (wysy-
∏a∏y anonimy z pogró˝kami do ludzi zwiàzanych z lokalnymi w∏adzami).
W sumie zatrzymano i osadzono w areszcie 97 osób prowadzàcych niele-
galnà dzia∏alnoÊç207.

Represje by∏y stosowane tak˝e wobec tych, którzy podejmowali dzia∏a-
nia na rzecz uwolnienia internowanych. W Siedlcach w grudniu 1981 r.
aresztowano i wszcz´to Êledztwo w trybie doraênym przeciwko cz∏onkowi
„SolidarnoÊci” oskar˝onemu o zorganizowanie akcji w obronie internowa-
nych208. Sàd Rejonowy w Miƒsku Mazowieckim uzna∏ jednak, ˝e jego dzia-
∏ania „nie wyczerpa∏y poj´cia »akcji protestacyjnej«”. Prokuratura wnios∏a
o rewizj´ decyzji sàdu209. Kilka dni póêniej wszcz´to Êledztwo przeciwko
dwóm kolejnym osobom210. Jednà z nich w trybie zwyk∏ym skazano na 2 lata
pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu na 4 lata i 25 tys. z∏otych grzywny211.
Przypadki karania osób organizujàcych pomoc dla internowanych nie by∏y
odosobnione. Kolegia do spraw wykroczeƒ rozpatrywa∏y mi´dzy innymi
sprawy osób zbierajàcych pieniàdze na rzecz internowanych (trzy osoby
w lokomotywowni PKP, kilka osób w Zak∏adach Wytwórczych Magnetofo-
nów „Unitra-Lubartów”)212.

Dotkliwà formà szykanowania osób anga˝ujàcych si´ w akcje podzie-
mia by∏y tak zwane rozmowy ostrzegawcze. W województwie lubelskim
tylko do po∏owy stycznia 1982 r. funkcjonariusze SB przeprowadzili takie
rozmowy z siedmiuset osobami213. Na Zamojszczyênie od 13 grudnia 1981
do koƒca 1982 r. odby∏o si´ ich ponad 2 tys., z czego wed∏ug statystyki SB
1107 mia∏o charakter profilaktyczny, 699 ostrzegawczy, 313 lojalizacyjny, 
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207 Ibidem, 17/IX/231, t. 61, k. 132–133, 141, Analiza sytuacji operacyjno-politycznej na terenie
woj. zamojskiego w okresie 13 XII 1981–31 XII 1982 r., 8 I 1983. 
208 Ibidem, 185n/30, k. 164, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW nr 90, 19 XII 1981; ibidem,
185n/31, k. 91–92, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW nr 95, 24 XII 1981. 
209 Ibidem, 185n/32, k. 85, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW nr 6, 8 I 1982. 
210 Ibidem, 185n/31, k. 37–38, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW nr 92, 21 XII 1981. 
211 Ibidem, 185n/32, k. 270, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW nr 15, 15 I 1982. 
212 We W∏odawie zatrzymano cz∏onka „SolidarnoÊci” zbierajàcego podpisy pod apelem
o uwolnienie internowanego przewodniczàcego Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç”
w Nadbu˝aƒskich Zak∏adach Garbarskich (ibidem, 185n/31, k. 170, Za∏àcznik do informacji
dziennej MSW nr 102, 31 XII 1981; AIPN, 0264/4, k. 17, Informacja dzienna, 7 I 1982; ibidem,
0246/4, k. 129, Informacja dzienna, 1 II 1982; ibidem, 0246/4, k. 94, Informacja dzienna, 23 I
1982; ibidem, k. 189, Informacja dzienna, 17 II 1982). 
213 Ibidem, 0264/4, k. 44, Informacja dzienna, 13 I 1982.



a 259 polityczny. Przeprowadzono ponad trzysta rewizji, przynajmniej po-
∏ow´ bez rezultatu214. 

Wydaje si´, ˝e represje stosowane przez w∏adze stanu wojennego wobec
osób zaanga˝owanych w dzia∏alnoÊç opozycyjnà i opór spo∏eczny przynaj-
mniej cz´Êciowo przynios∏y oczekiwane efekty. Przyk∏adem mo˝e byç os∏a-
bienie aktywnoÊci mieszkaƒców Âwidnika po represjach w maju 1982 r.,
zw∏aszcza po fali zwolnieƒ z pracy, czy mniejsza liczba uczestników space-
rów w porze Dziennika Telewizyjnego.

5. KoÊció∏ katolicki 

Dla duchownych diecezji lubelskiej i siedlecko-podlaskiej wprowadzenie
stanu wojennego by∏o szokiem, tak jak dla reszty spo∏eczeƒstwa. W pierw-
szych dniach po 13 grudnia 1981 r. wi´kszoÊç ksi´˝y publicznie podejmowa∏a
tylko tematyk´ religijnà. Nawiàzujàc do sytuacji politycznej, duchowni apelo-
wali o spokój i rozwag´, solidarnà pomoc potrzebujàcym, a nawet pojednanie.
Tylko nieliczni pot´pili stan wojenny i wskazali jego negatywne skutki dla spo-
∏eczeƒstwa i paƒstwa215. Z up∏ywem czasu niektórzy ksi´˝a zacz´li cz´Êciej wy-
powiadaç si´ na temat sytuacji politycznej, co w opinii ówczesnych w∏adz tyl-
ko wzmaga∏o napi´cie spo∏eczne. 15 grudnia dyrektor Wydzia∏u do spraw
Wyznaƒ Urz´du Wojewódzkiego w Lublinie za˝àda∏ od bp. Zygmunta
Kamiƒskiego usuni´cia z koÊcielnych tablic plakatów „SolidarnoÊci” i zakaza-
nia ksi´˝om odprawiania nabo˝eƒstw w strajkujàcych zak∏adach216. Wielo-
krotnie spotyka∏ si´ z biskupami Boles∏awem Pylakiem i Kamiƒskim, doma-
gajàc si´ mi´dzy innymi od nich wywierania presji na ksi´˝y wspierajàcych
dzia∏alnoÊç opozycji. ˚àda∏ te˝, aby bp Kamiƒski w czasie mszy Êw. 20 grud-
nia nie odczytywa∏ Komunikatu Rady G∏ównej Episkopatu Polski217. Przy-

200

214 Ibidem, MSW II, 17/IX/231, k. 131, Analiza sytuacji operacyjno-politycznej na terenie woj.
zamojskiego w okresie 13 XII 1981–31 XII 1982 r., 8 I 1983.
215 W analizach zamojskiej SB informowano o dziewi´ciu takich przypadkach w ciàgu pierw-
szych dwóch tygodni stanu wojennego. Wydaje si´, ˝e tak˝e nieliczne by∏y w pozosta∏ych oma-
wianych województwach (ibidem, 17/IX/231, t. 61, k. 138, Analiza sytuacji operacyjno-politycz-
nej na terenie woj. zamojskiego w okresie trwania stanu wojennego, 8 I 1983; AIPN, 0264/8, k. 331,
Informacja dzienna, 13 XII 1981; ibidem, 17/IX/231, t. 41, k. 121–122, Ocena sytuacji politycz-
no-operacyjnej na terenie woj. siedleckiego za okres od 1 XII 1981 r. – 31 XII 1981, 3 I 1982).
216 AIPN, 0264/8, k. 334, Informacja dzienna, 15 XII 1981.
217 Ibidem, MSW II, 17/IX/231, t. 41, k. 167, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie
woj. siedleckiego od 1 VII 1982 r. do 31 VII 1982 r., 4 VIII 1982.



czynà konfliktu z w∏adzami by∏o równie˝ zaanga˝owanie kleru w pomoc
materialnà i wsparcie religijne dla represjonowanych i ich rodzin oraz
obecnoÊç krzy˝y w miejscach publicznych, zw∏aszcza w szko∏ach. 

Na Lubelszczyênie od poczàtku stanu wojennego ksi´˝a najpierw spo-
radycznie, póêniej cz´Êciej wypowiadali si´ z dezaprobatà o polityce w∏adz,
szczególnie represjach wobec osób anga˝ujàcych si´ w dzia∏alnoÊç opozy-
cyjnà218. Duchowni apelowali najcz´Êciej o zachowanie rozsàdku, powrót
do pracy, wspieranie modlitwà represjonowanych i ich rodzin oraz o po-
moc materialnà dla nich219. Wa˝nà rol´ odegra∏ ks. Jan Hryniewicz ze Âwid-
nika. Jego apel o spokój i powrót do pracy po pacyfikacji strajku w WSK
wi´kszoÊç za∏ogi przyj´∏a ze zrozumieniem. Na podobne kazanie z 14 lute-
go 1982 r., gdy w Âwidniku organizowano demonstracyjne spacery w trak-
cie emisji Dziennika Telewizyjnego, zareagowano ju˝ jednak krytycznie220.
Jeszcze w grudniu 1981 r. bp Pylak przekaza∏ proboszczowi wytyczne
Episkopatu, dotyczàce mi´dzy innymi koniecznoÊci podejmowania dzia∏aƒ
zmierzajàcych do przywrócenia równowagi i spokoju w kraju. Zapewne
zalecenia Episkopatu mia∏y wp∏yw na treÊç kazaƒ ks. Hryniewicza221.

W∏adze szczególnie niepokoi∏o odprawianie mszy Êw. za ojczyzn´. SB usi-
∏owa∏a wp∏ywaç na zmian´ intencji mszalnej lub zapobiegaç jej publicznemu
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218 Ibidem, MSW II, 17/IX/231, t. 32, k. 214, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publiczne-
go na terenie województwa lubelskiego w miesiàcu styczniu 1983, 5 II 1983; ibidem, 17/IX/231,
t. 32, k. 251, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie województwa lubel-
skiego w miesiàcu maju 1983, 4 VI 1983; ibidem, 17/IX/231, t. 32, k. 265, Ocena stanu bezpie-
czeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie województwa lubelskiego w miesiàcu czerwcu 1983,
5 VII 1983; ibidem, 17/IX/231, t. 32, k. 271, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publiczne-
go na terenie województwa lubelskiego w miesiàcu lipcu 1983, 4 VIII 1983.
219 AIPN, 0264/4, k. 8, Informacja dzienna, 4 I 1982; ibidem, 0264/4, k. 157, Informacja dzien-
na, 8 II 1982.
220 W imieniu w∏asnym oraz w∏adz diecezjalnych ks. Hryniewicz apelowa∏ wówczas: „sà pew-
ne granice, emocje powinny przemijaç, a ˝ycie wracaç do normy [...] czy wam si´ to podoba,
czy nie podoba, musimy wziàç pod uwag´ realia geopolityczne, w których znajduje si´ nasz
kraj. Musimy liczyç si´ z twardà rzeczywistoÊcià, od której nie ma odwo∏ania, i dlatego powra-
cajmy do normalnego ˝ycia. KoÊció∏ [...] nie b´dzie jàtrzy∏, lecz jednoczy∏” (ibidem, 0264/4,
k. 181–182, Informacja dzienna, 14 II 1982). Apel o spokój ponowi∏ 21 lutego, dzieƒ przed
planowanym wznowieniem spacerów. W nast´pnych dniach mieszkaƒcy Âwidnika mieli wyra-
˝aç opinie, ˝e taka postawa proboszcza spowoduje utrat´ autorytetu wÊród lokalnej spo∏ecz-
noÊci, przewidywano nawet zahamowanie budowy koÊcio∏a, powstajàcego dzi´ki pracy i ofia-
rom parafian (ibidem, 0264/4, k. 210, Informacja dzienna, 24 II 1982).
221 J. Hryniewicz, Âwidnik 13 XII 1981. Wspomnienia stanu wojennego, „Pro Patria”, gru-
dzieƒ 1991.



og∏oszeniu222. W wi´kszoÊci koÊcio∏ów modlono si´ za represjonowanych.
Najcz´Êciej by∏a to jedna z intencji mszalnych223, rzadziej zamawiano msze
Êw. tylko w tej intencji lub modlono si´ za ojczyzn´. W koÊcio∏ach upami´t-
niano rocznice wa˝nych wydarzeƒ (by∏y te˝ msze Êw. w rocznice wprowa-
dzenia stanu wojennego) oraz czczono postaci historyczne. Msze Êw. od-
prawiane 1 i 3 maja gromadzi∏y nawet po kilka tysi´cy wiernych, zw∏aszcza
w lubelskiej katedrze, i dawa∏y poczàtek manifestacjom ulicznym224.

Czasami ksi´˝a manifestowali swój stosunek do sytuacji w kraju, u˝ywa-
jàc symboliki niepodleg∏oÊciowej do dekoracji Êwiàtecznych w koÊcio∏ach.
Przyk∏adowo w UÊcimowie na Lubelszczyênie do budowy szopki wykorzy-
stano makiety czo∏gów, wojska i figurki z opaskami bia∏o-czerwonymi
z napisem „SolidarnoÊç”225. Wydaje si´ jednak przesadà wypowiedê se-
kretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie Micha∏a Bokiƒca,
który okreÊli∏ dzia∏ania ksi´˝y jako w∏àczanie si´ do „chóru inwektyw”
inspirowanych z Zachodu pod adresem Wojskowej Rady Ocalenia Naro-
dowego i partii226.

W innych województwach ksi´˝a prezentowali podobne postawy.
W styczniu 1982 r. Komitet Wojewódzki PZPR w ZamoÊciu informowa∏
Komitet Centralny, ˝e w kilku gminach (Potok, Radecznica, Skierbieszów,
Tomaszów) ksi´˝a podwa˝ali zasadnoÊç wprowadzenia stanu wojennego227.
W Gorzkowie ksiàdz mia∏ przestrzegaç przed s∏uchaniem oficjalnego radia
i oglàdaniem telewizji, gdy˝ jedno i drugie k∏amie228. Generalnie jednak za-
mojski Komitet Wojewódzki PZPR pozytywnie oceni∏ postaw´ duchow-
nych katolickich, g∏ównie dlatego, ˝e nie wzywali do czynnego protestu
przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. S∏usznie twierdzono, ˝e wyni-

202

222 AIPN, 0264/4, k. 121, Informacja dzienna, 30 I 1982; AP Radzyƒ Podlaski, KW PZPR
w Bia∏ej Podlaskiej, 324, k. 75, Teleks do KC PZPR, 18 II 1982. 
223 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 61, k. 138, Analiza sytuacji operacyjno-politycznej w woj. za-
mojskim w okresie 13 XII 1981–31 XII 1982, 8 I 1983. 
224 Nabo˝eƒstwa odprawiane by∏y tak˝e trzynastego dnia tego miesiàca m.in. w Garwolinie,
Górznie, ¸ukowie i Siedlcach – w kaplicy ss. Sakramentek (por. ibidem, 17/IX/231, t. 41,
k. 194, Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w woj. siedleckim za okres 13 XII 1981–31 XII
1982, 8 I 1983).
225 AIPN, 0264/4, k. 49, Informacja dzienna, 11 I 1982. 
226 AP Lublin, KW PZPR, 100/II/32, k. 107, Referat sekretarza KW PZPR w Lublinie Micha∏a
Bokiƒca, 5 III 1982.
227 AP ZamoÊç, KW PZPR, 1/VI/2, t. 18, k. 10, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej
w województwie, 20 I 1982. 
228 Ibidem, 1/VI/2, t. 18, k. 51, Teleks do KC PZPR, 4 III 1982.



ka∏o to nie tyle z przekonania duchowieƒstwa do ustroju, co z obawy, ˝e
konfrontacja z opozycjà doprowadzi do tragedii229. 

Wypowiedzi duchownych diecezji siedlecko-podlaskiej nawiàzujàce do
sytuacji politycznej lokalne w∏adze partyjne ocenia∏y jako wywa˝one i nie-
prowokujàce do nielegalnych dzia∏aƒ. Zdarza∏o si´ jednak, ˝e ksi´˝a ostro
krytykowali stan wojenny i jego w∏adze230. W dokumentach SB wskazywa-
no zw∏aszcza na duchownych z parafii w Garwolinie, ¸ukowie, Sadownem
i Soko∏owie Podlaskim, jeszcze przed 13 grudnia 1981 r. aktywnie wspiera-
jàcych „SolidarnoÊç”. Ârodowiska koÊcielne z dezaprobatà przyj´∏y delega-
lizacj´ zwiàzku. W prywatnych rozmowach ksi´˝a wyra˝ali poglàd, ˝e idea
„SolidarnoÊci” sta∏a si´ ju˝ sta∏ym elementem ˝ycia spo∏eczno-polityczne-
go i spo∏ecznej ÊwiadomoÊci i wystarczy∏oby usuni´cie z szeregów zwiàzku
„awanturników politycznych”, ˝eby funkcjonowa∏ jako autentyczna repre-
zentacja ludzi pracy231. 

W województwie lubelskim ksi´˝a wspierali uczestników grudniowych
protestów, odprawiajàc nabo˝eƒstwa w WSK i LZNS, pomimo ˝e w spra-
wie obecnoÊci duchownych wÊród strajkujàcych SB interweniowa∏a u bp.
Pylaka232. O tym, ˝e ksi´˝a cieszyli si´ du˝ym autorytetem, Êwiadczy pismo
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229 Ibidem, 1/VI/2, t. 18, k. 41, Teleks do KC PZPR, 25 II 1982; ibidem, 1/VI/2, t. 18, k. 69,
Teleks do KC PZPR, 18 III 1982; ibidem, 1/II, t. 32, k. 37–38, Protokó∏ z posiedzenia plenarne-
go KW PZPR w ZamoÊciu, 9 XII 1982. 
230 Ksiàdz z Janowa Podlaskiego mia∏ powiedzieç w czasie kazania: „ci z koloru ognia przysta-
wiajà nam pistolety do g∏owy i trzeba z nimi walczyç” (AP Radzyƒ Podlaski, KW PZPR w Bia-
∏ej Podlaskiej, 324, k. 15, Teleks do KC PZPR, 9 I 1982). Cytowana te˝ by∏a opinia duchow-
nego, ˝e dotychczasowa pora˝ka nie oznacza jeszcze koƒca konfliktu z w∏adzami (ibidem, 324,
k. 26, Teleks do KC PZPR, 18 I 1982). W Serpelicach (województwo bialskopodlaskie) w cza-
sie nabo˝eƒstwa w Zielone Âwiàtki kap∏an modli∏ si´ za internowanych i aresztowanych, nie-
s∏usznie uwi´zionych, gdy˝ „walczyli tylko o polskoÊç”. Zapewni∏ o wsparciu KoÊcio∏a dla
nich, a nie dla „przybyszów”, za pieniàdze wprowadzajàcych obce prawa i w∏adz´ (ibidem,
324, k. 149, Teleks do KC PZPR, 31 V 1982; AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 41, k. 167, Analiza
sytuacji operacyjno-politycznej w województwie siedleckim za okres 1–31 VII 1982, 4 VIII 1982;
ibidem, 17/IX/231, t. 41, k. 178, Analiza sytuacji operacyjno-politycznej w województwie siedlec-
kim za okres 1–31 X 1982, 3 XI 1982). 
231 Ibidem, 17/IX/231, t. 41, k. 194, Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w woj. siedleckim
13 XII 1981–31 XII 1982, 8 I 1983; ibidem, 17/IX/231, t. 41, k. 133, 138, Ocena sytuacji poli-
tyczno-operacyjnej na terenie woj. siedleckiego od 1 III 1982 do 31 III 1982, 3 IV 1982; ibidem,
17/IX/231, t. 41, k. 183, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. siedleckiego od
1 X 1982 r. do 31 X 1982 r., 3 XI 1982.
232 Bp Pylak mia∏ obiecaç przeprowadzenie rozmów z kap∏anami, którzy przebywali razem ze
strajkujàcymi (AIPN, 0264/8, k. 334, Informacja dzienna, 15 XII 1981; ibidem, 0264/8, k. 335,
Informacja dzienna, 16 XII 1981). 



skierowane przez RKS mi´dzy innymi do bp. Pylaka, z informacjà o prote-
Êcie i proÊbà o opiek´ duszpasterskà nad strajkujàcymi w regionie233.

Wa˝nym elementem aktywnoÊci KoÊcio∏a w stanie wojennym by∏a po-
moc dla represjonowanych i ich rodzin. Ju˝ 19 grudnia 1981 r. bp Pylak
w piÊmie do komisarza wojskowego w Lublinie gen. Jana Piroga prosi∏
o zwolnienie z internowania osób chorych i obcià˝onych obowiàzkami ro-
dzinnymi oraz umo˝liwienie przesy∏ania internowanym paczek z lekar-
stwami, odzie˝à i ˝ywnoÊcià. Po zakoƒczeniu strajków zabiega∏ te˝ o „jakàÊ
»amnesti´«”, która roz∏adowa∏aby napi´cia spo∏eczne. Hierarcha wielo-
krotnie zwraca∏ uwag´ na to, ˝e niezwykle wa˝ne jest, by kilka tysi´cy uwi´-
zionych powróci∏o do pracy, i wskazywa∏ na psychologiczne znaczenie ta-
kich gestów ze strony w∏adz, jak zwolnienie z internowania, a nawet
odstàpienie od karania234. Bp Pylak interweniowa∏ te˝ w sprawie dwóch
studentów KUL postawionych przed sàdem za kierowanie manifestacjà
w Lublinie 3 maja 1982 r., mimo ˝e raz ju˝ skazano ich za to na kary po-
zbawienia wolnoÊci w zawieszeniu i wysokie grzywny. W piÊmie do gen.
Piroga podkreÊli∏, ˝e takie post´powanie jest niew∏aÊciwe ze spo∏ecznego
punktu widzenia i szkodliwe politycznie235. Od lutego 1982 r. biskup kore-
spondowa∏ z gen. Pirogiem w sprawie uwolnienia studentów i pracowników
naukowych KUL236. W szczególny sposób interesowa∏ si´ te˝ losem inter-
nowanych we W∏odawie czterech uczniów szkó∏ Êrednich z ZamoÊcia oraz
sprawà Adama Kozaczyƒskiego, dzia∏acza „SolidarnoÊci” z Tomaszowa
Lubelskiego237. W sprawie internowanych hierarcha korespondowa∏ tak˝e
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233 „Biuletyn Strajkowy”, nr 2, 14 XII 1981.
234 AAL, materia∏y bez sygnatury, k. 91–92, Pismo biskupa lubelskiego Boles∏awa Pylaka
do gen. Jana Piroga, pe∏nomocnika KOK, komisarza wojskowego województwa lubelskiego,
19 XII 1981.
235 Ibidem, k. 4–5, Pismo biskupa lubelskiego Boles∏awa Pylaka do pe∏nomocnika KOK gen.
Jana Piroga, komisarza wojskowego województwa lubelskiego, 10 III 1983.
236 Ibidem, k. 53, Pismo biskupa lubelskiego Boles∏awa Pylaka do gen. Jana Piroga, pe∏nomoc-
nika KOK, komisarza wojskowego województwa lubelskiego, 17 II 1982; ibidem, k. 76–79,
Pismo biskupa lubelskiego Boles∏awa Pylaka do gen. Jana Piroga, pe∏nomocnika KOK, komi-
sarza wojskowego województwa lubelskiego, 1 III 1982.
237 Ibidem, k. 1–3, Pismo biskupa lubelskiego Boles∏awa Pylaka do abp. Bronis∏awa Dàbrowskie-
go, sekretarza Episkopatu Polski, 28 III 1983; ibidem, k. 3, Pismo Wikariusza Generalnego Kurii
w Lublinie, Piotra Hemperka, do Kurii w Olsztynie, 29 VII 1982; ibidem, k. 86, Pismo biskupa
lubelskiego Boles∏awa Pylaka do p∏k. Jana Kacprzaka, pe∏nomocnika KOK na województwo za-
mojskie, 23 II 1982; ibidem, k. 88–89, Pismo biskupa lubelskiego Boles∏awa Pylaka do gen. Jana
Piroga, pe∏nomocnika KOK, komisarza wojskowego województwa lubelskiego, 1 III 1982.



z pe∏nomocnikiem KOK, komisarzem wojskowym województwa che∏m-
skiego p∏k. dypl. Zbigniewem Poczàtkiem238.

Duchowni lubelscy wspierali zarówno tych internowanych, których
umieszczono w oÊrodkach odosobnienia na terenie diecezji (krótko istnie-
jàce w Krasnymstawie i Che∏mie, do wiosny 1982 r. we W∏odawie, Hrubie-
szowie, potem w Lublinie), jak i tych, którzy pochodzili z diecezji lubel-
skiej, lecz przebywali w oÊrodkach w innych regionach kraju (Kielce-Piaski,
Za∏´˝, Kwidzyn, ¸upków, Strzebielinek, Go∏dap). Internowanych odwie-
dzali mi´dzy innymi lubelscy biskupi Boles∏aw Pylak, Zygmunt Kamiƒski
i Piotr Hemperek oraz biskup siedlecko-podlaski Jan Mazur. Pos∏ugi
duszpasterskiej udzielali lubelscy ksi´˝a: Mieczys∏aw Bochyƒski, Mie-
czys∏aw Brzozowski, Ryszard Go∏da, Wac∏aw Oszajca, Mazur i Stanis∏aw
Rojek oraz ksi´˝a pallotyni i salezjanie, oo. jezuici, oo. kapucyni. W die-
cezji lubelskiej duchowni regularnie odwiedzali internowanych, a poza
nià raz lub kilka razy. Na Lubelszczyzn´ przyje˝d˝ali te˝ ksi´˝a z innych
diecezji, zw∏aszcza siedleckiej. Niektórzy duchowni organizowali we w∏as-
nych parafiach grupy Êwieckich wspierajàce internowanych. Dzia∏a∏y
w KraÊniku, Lublinie, Pu∏awach i Âwidniku. W diecezji lubelskiej zorga-
nizowanà pomocà dla represjonowanych i ich rodzin kierowa∏ ks. Mieczy-
s∏aw Brzozowski239. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego ksi´˝a katoliccy w województwie za-
mojskim apelowali o w∏àczenie si´ w akcj´ pomocy represjonowanym.
Uczestniczyli w niej mi´dzy innymi ksi´˝a z kolegiaty i koÊcio∏a Êw. Krzy˝a
w ZamoÊciu, oo. redemptoryÊci, duchowni z Duby, Grabowca, Komarowa,
¸abuƒ, Podhorców, Sitaƒca, Tomaszowa i Tyszowiec240. Duchowni inicjo-
wali te˝ odprawianie mszy Êw. w intencji represjonowanych241. 
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238 Ibidem, k. 93, Pismo pe∏nomocnika KOK, komisarza wojskowego województwa che∏mskie-
go, p∏k. dypl. Zbigniewa Poczàtka, do biskupa lubelskiego Boles∏awa Pylaka, 30 XII 1982.
239 W sprawozdaniu ks. Bochyƒski wspomina wiernych z lubelskiej parafii Matki Bo˝ej Zwy-
ci´skiej, gdzie pracowali ksi´˝a Brzozowski i Oszajca. Funkcjonowa∏y grupy organizowane
przy koÊciele KUL, Kurii Biskupiej i tworzone w ramach akcji charytatywnej przez oo. pallo-
tynów, salezjanów, kap∏anów z parafii B∏ogos∏awionej Jadwigi (ks. Mitura), NajÊwi´tszego
Serca Jezusowego (ks. Rojek) (AAL, k. 10–13, Pismo ks. Mieczys∏awa Bochyƒskiego do
bp. W∏adys∏awa Mizio∏ka, 16 III 1983).
240 Duszpasterstwo SolidarnoÊci Ziemi Zamojskiej w okresie 1981–89 (mps w zbiorach W∏odzi-
mierza Chmielewskiego).
241 AP ZamoÊç, KW PZPR, 1/VI/2, t. 18, k. 41, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej
w województwie, 25 II 1982. 



W diecezji siedlecko-podlaskiej inicjatyw´ wspierania represjonowa-
nych i ich rodzin podjà∏ 21 grudnia 1981 r. jej ordynariusz, bp Jan Mazur.
Skierowa∏ do wojewodów bialskopodlaskiego i siedleckiego pisma z proÊ-
bà, by zwolniç osoby chore oraz b´dàce w wyjàtkowo trudnej sytuacji ˝ycio-
wej. Apelowa∏ te˝ o zapewnienie internowanym ciep∏ej odzie˝y i paczek na
Êwi´ta Bo˝ego Narodzenia. Podobnej treÊci list wys∏a∏ do pe∏nomocników
WRON w Siedlcach i Bia∏ej Podlaskiej242. 6 stycznia 1982 r. bp Mazur z∏o-
˝y∏ internowanym wizyt´ w Bia∏ej Podlaskiej, przekazujàc im 132 paczki243.
Kampani´, jak nazwano to w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Bia∏ej
Podlaskiej, na rzecz pomocy internowanym i ich uwolnienia prowadzili te˝
ksi´˝a w Komarówce Podlaskiej244. 

W kontaktach hierarchii koÊcielnej z w∏adzami paƒstwowymi w sta-
nie wojennym wielokrotnie poruszano spraw´ zdejmowania krzy˝y w za-
k∏adach pracy i placówkach oÊwiatowych. Na Lubelszczyênie ksi´˝a na-
kazywali wiernym zbieranie informacji o takich przypadkach i osobach
zdejmujàcych krzy˝e245. W tej sprawie interweniowa∏ nast´pnie u mini-
stra spraw wewn´trznych gen. Czes∏awa Kiszczaka kardyna∏ Franciszek
Macharski246. 

W podziemnych pismach „SolidarnoÊci” pojawia∏y si´ opinie, ˝e hierar-
chia koÊcielna, w przeciwieƒstwie do duchowieƒstwa ni˝szego szczebla,
przejawia du˝à ostro˝noÊç w kontaktach z opozycjà, a nawet w stopniu nie-
dostatecznym wspiera represjonowanych247. Zdarza∏o si´ nawet, ˝e
zwierzchnicy koÊcielni zakazywali anga˝owania si´ w jakàkolwiek dzia∏al-
noÊç zwiàzanà z „SolidarnoÊcià”. SB notowa∏a spo∏eczne opinie o podzia-
∏ach wÊród duchownych w niektórych parafiach: starszym ksi´˝om wierni
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242 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 41, k. 121, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj.
siedleckiego od 1 XII 1981 r.–31 XII 1981, 3 I 1982.
243 AP Radzyƒ Podlaski, KW PZPR w Bia∏ej Podlaskiej, 324, k. 7, Informacja o sytuacji w wo-
jewództwie bialskopodlaskim, 7 I 1982. 
244 Ibidem, 324, k. 4, Teleks do KC PZPR, 5 I 1982.
245 AAL, k. 63, Pismo z parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Klemensowie, 26 I 1982; ibidem,
k. 64, Pismo z parafii Êw. Katarzyny w Szczebrzeszynie, 17 III 1982; AP ZamoÊç, KW PZPR,
1/VI/2, t. 18, k. 57, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej w województwie, 11 III 1982;
AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 61, k. 139, Analiza sytuacji operacyjno-politycznej w woj. zamoj-
skim w okresie 13 XII 1981–31 XII 1982, 8 I 1983. 
246 Ibidem, 17/IX/231, t. 61, k. 65, Pismo ministra spraw wewn´trznych gen. Czes∏awa Kiszczaka
do Kardyna∏a Franciszka Macharskiego, Metropolity Krakowskiego, 7 I 1982. 
247 „Biuletyn Informacyjny” Biuro Informacyjne SolidarnoÊci w Szwecji, nr 3, 25 I 1982.



zarzucali, ˝e popierajà decyzje w∏adz248. Na Zamojszczyênie wielu probosz-
czów krytykowa∏o takie post´powanie249.

Struktury podziemnej „SolidarnoÊci” i cz´Êç spo∏eczeƒstwa oskar˝a∏y
prymasa Józefa Glempa o uleg∏oÊç wobec w∏adz i brak konkretnego pro-
gramu dzia∏ania podczas stanu wojennego. Dokumenty MSW sugerujà, ˝e
te opinie wyra˝ali g∏ównie robotnicy, upatrujàcy w KoÊciele obroƒc´ swych
praw250. Co ciekawe, chocia˝ bp Mazur równie˝ oczekiwa∏ od podleg∏ych
mu ksi´˝y unikania politycznych wypowiedzi, w stosunku do niego SB nie
notowa∏a w diecezji siedleckiej zarzutów o uleg∏oÊç wzgl´dem w∏adz251.

Nie wszystkie decyzje podejmowane przez bp. Pylaka w warunkach stanu
wojennego cieszy∏y si´ aprobatà duchownych i wiernych diecezji. Zarzucano
mu czasami nadmiernà uleg∏oÊç wobec w∏adz, wynikajàcà z obawy, by KoÊció∏
nie sta∏ si´ obiektem szykan. Przejawem tej uleg∏oÊci mia∏o byç mi´dzy inny-
mi przeniesienie jednego z ksi´˝y ze Âwidnika do Lubartowa w zwiàzku
z jego rzekomà inspiracjà i udzia∏em w spacerach protestacyjnych252.

W∏adze traktowa∏y dzia∏ania KoÊcio∏a jako polityczne zaanga˝owanie.
SB gromadzi∏a informacje o aktywnoÊci ksi´˝y oraz próbowa∏a powstrzymaç
duchownych od wspierania w jakikolwiek sposób osób zwiàzanych z opozycjà.
Z wieloma duchownymi prowadzi∏a tak zwane rozmowy ostrzegawcze.
Zarówno materia∏y archiwalne MSW, jak i przywo∏ywane informacje o prze-
noszeniu ksi´˝y do innych parafii w obu diecezjach Êwiadczà o tym, ˝e presja
w∏adz administracyjnych i dzia∏ania SB okazywa∏y si´ niekiedy skuteczne253.
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248 AIPN, 0264/4, k. 52, Informacja dzienna, 14 I 1982; ibidem, 0264/4, k. 49, Informacja dzien-
na, 11 I 1982.
249 AP ZamoÊç, KW PZPR, 1/II, t. 32, k. 37–38, Protokó∏ z posiedzenia plenarnego KW PZPR
w ZamoÊciu, 9 XII 1982.
250 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 41, k. 178, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj.
siedleckiego od 1 IX 1982 r. do 30 IX 1982, 3 X 1982.
251 Ibidem, 17/IX/231, t. 41, k. 143, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. siedlec-
kiego od 1 IV 1982 r. do 30 IV 1982 r., 3 V 1982.
252 Ibidem, 17/IX/231, t. 41, k. 178, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. siedlec-
kiego od 1 VIII 1982 r. do 30 IX 1982 r., 3 X 1982; AIPN, 0264/4, k. 210, Informacja dzienna,
24 II 1982.
253 Por. ibidem, 0264/8, k. 335, Informacja dzienna, 16 XII 1981; ibidem, MSW II, 17/IX/231,
t. 32, k. 206–207, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie województwa
lubelskiego w miesiàcu styczniu 1983 r., 5 II 1983; ibidem, 17/IX/231, t. 41, k. 193, Analiza sytua-
cji polityczno-operacyjnej w województwie siedleckim za okres 13 XII 1981–31 XII 1982,
8 I 1983. O innych dzia∏aniach wymierzonych przeciwko KoÊcio∏owi zob. m.in. ibidem,
17/IX/231, t. 61, k. 151, Analiza sytuacji operacyjno-politycznej na terenie województwa zamoj-
skiego w okresie 13 XII 1981–31 XII 1982, 8 I 1983.



Istotnym wydarzeniem w ˝yciu KoÊcio∏a katolickiego by∏a wizyta Jana
Paw∏a II w Polsce w czerwcu 1983 r. Na Lubelszczyênie przewa˝a∏o prze-
konanie, ˝e obecnoÊç papie˝a z∏agodzi napi´cie polityczne254. Rzadziej pa-
da∏y g∏osy, ˝e spokój nastàpi jedynie na czas wizyty papie˝a, a potem opo-
zycja si´ uaktywni, zw∏aszcza ˝e spodziewano si´, i˝ papie˝ wesprze
„SolidarnoÊç”. Oczekiwano, ˝e w rozmowach z w∏adzami papie˝ poruszy
spraw´ budowy nowych obiektów sakralnych i problem wi´êniów politycz-
nych w Polsce255. 

6. Nastroje spo∏eczne

Mieszkaƒcy regionu byli ogromnie zaskoczeni decyzjà o wprowadzeniu
stanu wojennego. W pierwszych dniach jego obowiàzywania w wojewódz-
twie lubelskim pojawi∏y si´ opinie, ˝e w∏adze celowo prowokowa∏y napi´-
cia spo∏eczne, aby znaleêç uzasadnienie dla wprowadzenia stanu wojenne-
go256. Kontakt z bliskimi by∏ utrudniony, poniewa˝ wy∏àczono telefony
i ograniczono podró˝owanie po kraju. Obawiano si´ naturalnie o bezpie-
czeƒstwo w∏asne i rodzin. Niepokój pog∏´bia∏a bardzo trudna sytuacja
gospodarcza, mi´dzy innymi groêba trudnoÊci z zaopatrzeniem w opa∏ na
zim´. Szczególny wzrost napi´cia zaobserwowano, gdy do regionu dotar∏y
wiadomoÊci o walkach ulicznych w Gdaƒsku i ofiarach w kopalni „Wujek”.
Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie informowa∏ o przygn´bieniu, trwo-
dze, a nawet przypadkach przewo˝enia dzieci z miast do rodzin na wsi,
z obawy o ich bezpieczeƒstwo257. Sugerowano, ˝e spo∏eczeƒstwo Lubel-
szczyzny by∏o sk∏onne obarczyç winà za wydarzenia w „Wujku” „jednostki
ekstremalne” z „SolidarnoÊci”258. W województwie bialskopodlaskim mia-
∏y krà˝yç opinie, ˝e niepotrzebnie pola∏a si´ krew, ale atak na strajkujàcych
by∏ jedynym wyjÊciem. W dokumentach partyjnych odnotowano stwierdze-
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254 AP Lublin, KW PZPR, 100/VII/31, t. 37, k. 32, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej
w województwie lubelskim, 13 VI 1983. 
255 Ibidem, 100/VII/31, t. 37, k. 35, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej w województwie
lubelskim, 15 VI 1983; ibidem, 100/VII/31, t. 37, k. 57, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycz-
nej w województwie lubelskim, 24 VI 1983.
256 AIPN, 0264/4, k. 4, Informacja dzienna, 2 I 1982.
257 AP Lublin, KW PZPR, 100/VII/31, t. 28, k. 44, Teleks do KC PZPR, 18 XII 1981.
258 Ibidem, 100/VII/31, t. 28, k. 47, Teleks do KC PZPR, 19 XII 1981; AIPN, 0264/4, k. 9,
Informacja dzienna, 4 I 1982.



nia, ˝e stan wojenny nale˝a∏o wprowadziç ju˝ wczeÊniej, by uspokoiç sytua-
cj´ w kraju259.

W omawianych województwach wielokrotnie poruszano problem nie-
pe∏nego informowania spo∏eczeƒstwa o sytuacji bie˝àcej w kraju, na przy-
k∏ad o zajÊciach w kopalni „Wujek”, co by∏o êród∏em dodatkowego niepo-
koju. Czasami wprost krytykowano oficjalne media, zw∏aszcza telewizj´,
przedstawiajàcà zafa∏szowany obraz rzeczywistoÊci. 

Spo∏eczeƒstwo przyj´∏o decyzj´ o wprowadzeniu stanu wojennego nie-
jednoznacznie. Dokumenty PZPR i MSW wskazywa∏y g∏ównie na jego po-
zytywne strony, szczególnie zwi´kszonà dyscyplin´ pracy. Faktycznie w wo-
jewództwach siedleckim, lubelskim i zamojskim usta∏y nasilone protesty
robotników, rolników, Êrodowisk akademickich i oÊwiatowych. W zak∏a-
dach pracy odnotowano mniejszà liczb´ zwolnieƒ chorobowych. PrzejÊcio-
wo poprawi∏o si´ zaopatrzenie sklepów. W wielu punktach skupu sygnali-
zowano wzrost iloÊci trzody chlewnej i byd∏a260. Rolnicy obawiali si´ jednak
dostaw obowiàzkowych zwierzàt i p∏odów rolnych261.

Za szczególnie pozytywne zjawisko w∏adze uzna∏y zwi´kszenie poczucia
bezpieczeƒstwa w spo∏eczeƒstwie w zwiàzku ze spadkiem liczby prze-
st´pstw. Z danych statystycznych z województw siedleckiego i zamojskiego
wynika∏oby jednak, ˝e by∏o to zjawisko przejÊciowe i dotyczy∏o tylko nie-
których rodzajów przest´pstw. Wsz´dzie natomiast wzros∏a nielegalna pro-
dukcja alkoholu262. 

Najistotniejszym czynnikiem kszta∏tujàcym nastroje spo∏eczne w stanie
wojennym by∏a sytuacja gospodarcza. Jak by∏a trudna, mo˝na wywniosko-
waç mi´dzy innymi z dokumentów partyjnych. Na posiedzeniu Egzekutywy
Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Che∏mie stwierdzono, ˝e w pierwszym
kwartale 1982 r. „ca∏kowicie znik∏y normalne zasady funkcjonowania rynku
artyku∏ów przemys∏owych”263. Wed∏ug propagandy wprowadzenie stanu
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259 AP Radzyƒ Podlaski, KW PZPR w Bia∏ej Podlaskiej, 323, k. 179, Teleks do KC PZPR,
19 XII 1981. 
260 AP Lublin, KW PZPR, 100/VII/31, t. 28, k. 47, Teleks do KC PZPR, 19 XII 1981; ibidem,
100/VII/31, k. 49, Teleks do KC PZPR, 21 XII 1981.
261 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 41, k. 119, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj.
siedleckiego za okres od 1 XII 1981 r.–31 XII 1981, 3 I 1982. 
262 Ibidem, k. 123; AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 61, k. 140, Ocena sytuacji operacyjno-politycz-
nej na terenie woj. zamojskiego w okresie 13 XII 1981–31 XII 1982, 8 I 1983.
263 AP Che∏m, KW PZPR, 118, k. 28, Informacja na temat dzia∏aƒ administracji paƒstwowej
i gospodarczej w przywracaniu normalizacji i funkcjonowaniu paƒstwa i gospodarki w stanie



wojennego mia∏o pomóc w prze∏amaniu kryzysu gospodarczego. Ju˝ w lutym
1982 r. okaza∏o si´, ˝e g∏ównym sposobem na wyjÊcie z kryzysu sta∏a si´ dra-
styczna podwy˝ka cen artyku∏ów spo˝ywczych i przemys∏owych. Niemal
wszystkie Êrodowiska przyj´∏y jà z dezaprobatà. Krytykowano nie tyle samà
podwy˝k´, co jej wysokoÊç, zw∏aszcza w odniesieniu do artyku∏ów przemy-
s∏owych. Panowa∏o przekonanie, ˝e podnoszàc ceny ˝ywnoÊci, w∏adza chce
g∏odem zmusiç spo∏eczeƒstwo do pos∏uszeƒstwa. Szczególnie niezadowole-
ni byli tak zwani ch∏oporobotnicy, poszkodowani w systemie rekompensat.
Na Lubelszczyênie pada∏y nawet g∏osy, ˝e gdyby „SolidarnoÊç” istnia∏a, nie
dopuÊci∏aby do tak drastycznej podwy˝ki264. 

O kryzysie gospodarczym w zak∏adach pracy podczas stanu wojennego
Êwiadczy∏y przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz brak niezb´dnych
do produkcji surowców i materia∏ów, g∏ównie z importu, ale te˝ i krajo-
wych. Spowodowa∏o to czasowe wstrzymywanie produkcji, jej ogranicza-
nie, a nawet wysy∏anie pracowników na urlop. Robotnicy obawiali si´
ewentualnych zwolnieƒ z pracy lub zmniejszenia pensji. W tej sytuacji po-
dejmowanie niekorzystnych dla pracowników decyzji, na przyk∏ad wstrzy-
manie wyp∏at tak zwanych trzynastek w F¸T, grozi∏o eskalacjà niezadowo-
lenia lub protestem265. 

Na Lubelszczyênie z powodu koniecznoÊci oszcz´dzania energii elek-
trycznej pracownikom WSK przed∏u˝ono do 4 stycznia 1982 r. przerw´
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wojennym na terenie województwa oraz wykonania wniosków i zadaƒ terenowych grup opera-
cyjnych, 21 IV 1982.
264 AIPN, MSW II, 185n/35, k. 138, Informacja dzienna MSW nr 38/140, 7 II 1982; AIPN,
0264/4, k. 9, Informacja dzienna MSW, 4 I 1982; ibidem, 0264/4, k. 12–13, Informacja dzien-
na, 16 I 1982; ibidem, 0264/4, k. 17, Informacja dzienna, 7 I 1982; ibidem, 0264/4, k. 107,
Informacja dzienna, 27 I 1982; ibidem, 0264/4, k. 111, Informacja dzienna, 28 I 1982; ibidem,
0264/4, k. 114, Informacja dzienna, 29 I 1982; ibidem, 17/IX/231, t. 41, k. 126, Ocena sytuacji
polityczno-operacyjnej na terenie województwa siedleckiego za okres od 1 I 1982 r. do 31 I 1982,
4 II 1982; ibidem, 17/IX/231, t. 41, k. 131, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie wo-
jewództwa siedleckiego za okres od 1 II 1982 r.–28 II 1982, 3 III 1982; ibidem, 17/IX/231, t. 60,
k. 308, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej w woj. zamojskim za okres od 1 II 1982 r. do 28 II
1982, 3 III 1982; AP Radzyƒ Podlaski, KW PZPR w Bia∏ej Podlaskiej, 324, k. 31, Teleks do
KC PZPR, 20 I 1982; ibidem, 324, k. 35, Teleks do KC PZPR, 22 I 1982. Warto dodaç, ˝e do-
kumenty MSW sygnalizowa∏y, i˝ pracownicy Lubelskiego Zag∏´bia W´glowego odnieÊli si´ ze
zrozumieniem do podwy˝ek cen. Górników system rekompensat stawia∏ w uprzywilejowanej
pozycji (AIPN, 0264/4, k. 58, Informacja dzienna, 15 I 1982).
265 Ibidem, 0264/4, k. 45, Informacja dzienna, 13 I 1982; ibidem, MSW II, 185n/35, k. 266–267,
Informacja dzienna MSW nr 44/146, 13 II 1982; ibidem, 185n/35, k. 288, Informacja dzienna
MSW nr 45/147, 14 II 1982.



Êwiàtecznà. W styczniu i lutym 1982 r. sygnalizowano niezadowolenie za∏óg
WSK, ZA w Pu∏awach, F¸T i poniatowskiej „Predom-Edy”266. W woje-
wództwie siedleckim trudnoÊci dotkn´∏y „Stalchemak”, „Mostostal”,
„Polmozbyt”, „Karo”, ¸ukowskie Zak∏ady Mi´sne267. Niedostatki zaopa-
trzenia odczu∏y Zamojskie Fabryki Mebli. Dla odmiany nadmiar surowca
w Zak∏adach Mi´snych w ZamoÊciu spowodowa∏ „sytuacj´ korkowà”. Roz-
wiàzanie jej wymaga∏o interwencji Warszawy268. Takich przyk∏adów niedo-
w∏adu decyzyjnego w województwach zamojskim, che∏mskim i bialsko-
podlaskim mo˝na by∏oby wyliczyç znacznie wi´cej269. 

Sta∏ym problemem kierownictwa zak∏adów by∏o niezadowolenie za∏óg
z powodu z∏ych warunków pracy (braku odzie˝y ochronnej, Êrodków czy-
stoÊci i niedostatecznych posi∏ków regeneracyjnych). Cz´Êç plenarnego
posiedzenia Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie w marcu 1982 r.
poÊwi´cono produkcji myd∏a, którego brakowa∏o w PKP. Pierwszy sekre-
tarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR W∏adys∏aw Kruk podsunà∏ wówczas
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266 Ibidem, 0264/4, k. 22–23, Informacja dzienna, 8 I 1982; ibidem, 0264/4, k. 103, Informacja
dzienna, 26 I 1982.
267 Ibidem, MSW II, 17/IX/231, t. 41, k. 126, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej w wojewódz-
twie siedleckim w okresie od 1 I 1982 r.–31 I 1982 r., 4 II 1982; ibidem, 17/IX/231, t. 41, k. 131–132,
Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie siedleckim w lutym 1982, 3 III 1982; ibidem,
17/IX/231, t. 41, k. 136, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa siedlec-
kiego w okresie od 1 III 1982 r. do 31 III 1982, 3 IV 1982; ibidem, 17/IX/231, t. 41, k. 192–193,
Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie siedleckim za okres 13 XII 1981–31 XII
1982, 8 I 1983. 
268 Doraênie problem zosta∏ rozwiàzany – uzyskano zgod´ na sprzeda˝ podrobów i s∏oniny na
Âlàsku, a w przysz∏oÊci na podejmowanie takich decyzji na szczeblu lokalnym (por. AP ZamoÊç,
KW PZPR, 1/VII/20, t. 1, k. 19, Teleks do KC PZPR, 14 I 1983; ibidem, 1/VII/20, t. 1, k. 30,
Teleks do KC PZPR, 26 I 1983; ibidem, 1/VII/20, t. 1, k. 38, Teleks do KC PZPR, 2 II 1983;
ibidem, 1/VII/20, t. 1, k. 44, Teleks do KC PZPR, 8 II 1983).
269 W tym samym czasie, kiedy ZFM nie otrzyma∏y potrzebnych materia∏ów do produkcji
mebli, wytwarzajàce je lokalne tartaki zwalnia∏y produkcj´. Dodatkowe k∏opoty wynika∏y
z ukrytych i niezapowiedzianych podwy˝ek cen niektórych materia∏ów, co w systemie sztyw-
nego planowania musia∏o powodowaç za∏amanie si´ projektów finansowych ZFM (ibidem,
1/VII/20, t. 1, k. 23, Teleks do KC PZPR, 18 I 1983; ibidem, 1/VII/20, t. 1, k. 26, Teleks do
KC PZPR, 20 I 1983; ibidem, 1/VII/20, t. 1, k. 29, Teleks do KC PZPR, 25 I 1983). Innym prze-
jawem braku koordynacji decyzji i dzia∏aƒ w gospodarce by∏y zak∏ócenia w organizacji pracy
wynikajàce z ró˝nych terminów wolnych sobót dla PKP i innych zak∏adów pracy (ibidem,
1/VII/20, t. 1, k. 22, Teleks do KC PZPR, 17 I 1983; AP Che∏m, KW PZPR, 118, k. 35, Infor-
macja na temat dzia∏aƒ administracji paƒstwowej i gospodarczej w przywracaniu normalizacji
i funkcjonowaniu paƒstwa i gospodarki w stanie wojennym na terenie województwa oraz wyko-
nania wniosków i zadaƒ terenowych grup operacyjnych, 21 IV 1982; AP Radzyƒ Podlaski,
KW PZPR, 323, k. 67, Teleks do KC PZPR, 13 II 1982).



nast´pujàcy sposób na rozwiàzanie problemu: „przed wojnà i po wojnie
ka˝da kobieta potrafi∏a zrobiç myd∏o. DziÊ wydumaliÊmy, ˝e jego nie zro-
bimy bez jakiegoÊ wsadu importowego, ˝e do tego potrzeba specjalnych
t∏uszczów. [...] Jest apel do organizacji partyjnych, w∏aÊnie w Zak∏adach
Mi´snych, w garbarniach [...] do techników-chemików [...] do towarzyszy
dzia∏ajàcych w spó∏dzielniach pracy typu chemicznego [...] do naukowców
Uniwersytetu Marii Curie-Sk∏odowskiej. [...] zróbmy [coÊ], aby w ciàgu kil-
ku miesi´cy w województwie lubelskim by∏o pod dostatkiem myd∏a w paro-
wozowni, w lokomotywowni, w odlewni”270.

WÊród robotników silne emocje budzi∏y kwestie samorzàdów pracowni-
czych i nowych zwiàzków zawodowych. W sprawie zwiàzków przewa˝a∏y
opinie, ˝e niezb´dne jest reaktywowanie „SolidarnoÊci”, g∏´boko ju˝ zako-
rzenionej w spo∏ecznej ÊwiadomoÊci. Z dokumentów SB wynika, ˝e wi´k-
szoÊç mieszkaƒców regionu by∏a jednak przekonana, i˝ powrót do sytuacji
sprzed stanu wojennego, gdy „SolidarnoÊç” aktywnie uczestniczy∏a w ˝yciu
politycznym, nie jest mo˝liwy. Mówiono o potrzebie zachowania socjalnych
zdobyczy „SolidarnoÊci” i istnienia niezale˝nego silnego zwiàzku zawodo-
wego, stojàcego jednak na gruncie socjalizmu271.

W odczuciu spo∏ecznym niedostateczny by∏ poziom zaopatrzenia
i us∏ug. W dokumentach partyjnych w województwie che∏mskim sygnalizo-
wano, ˝e rodziny borykajà si´ z problemami mieszkaniowymi oraz ˝e majà
trudnoÊci z umieszczeniem dzieci w ˝∏obkach i przedszkolach272. Za nieza-
dowalajàcà uznano opiek´ zdrowotnà273. Tradycyjnie niepokoje spo∏eczne
wynika∏y z braku podstawowych artyku∏ów. W koƒcu 1982 r. na posiedze-
niu Komitetu Wojewódzkiego PZPR w ZamoÊciu informowano na przy-
k∏ad, ˝e zaopatrzenie doros∏ych w obuwie zaspokoi∏o 80 proc. potrzeb.
Lepiej kszta∏towa∏y si´ wskaêniki dotyczàce potrzeb dzieci i m∏odzie˝y274.
Skomplikowane zasady sprzeda˝y obuwia w województwie siedleckim by∏y
jednym z tematów posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR

212

270 AP Lublin, KW PZPR, 100/II/32, k. 35, Protokó∏ nr 6/82 z plenarnego posiedzenia KW PZPR
w Lublinie 5 III 1982, 5 III 1982.
271 AIPN, 0264/4, k. 3, Informacja dzienna, 2 I 1982.
272 AP Che∏m, KW PZPR, 116, k. 117–123, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej w woje-
wództwie che∏mskim od dnia og∏oszenia stanu wojennego, 23 XII 1981.
273 AP ZamoÊç, KW PZPR, 1/VII/20, t. 1, k. 26, Teleks do KC PZPR, 20 I 1983.
274 Ibidem, 1/II, t. 32, k. 60, Zadania instancji i organizacji partyjnych w realizacji Uchwa∏ X Plenum
KC PZPR, 6 XII 1982.



w Siedlcach275. W grudniu 1981 r. w województwie lubelskim wstrzymano
sprzeda˝ zeszytów szkolnych dla odbiorców indywidualnych, co wywo∏a∏o
niezadowolenie rodziców dzieci w wieku szkolnym, poniewa˝ nauczyciele
tego uzasadnienia braku zeszytów nie akceptowali276. Z∏a sytuacja zaopa-
trzeniowa zmusza∏a nieraz mieszkaƒców regionu do wyjazdów do innych,
relatywnie lepiej zaopatrzonych w niektóre grupy towarów miejsc, g∏ównie
do ¸odzi i na Âlàsk277.

W dokumentach z okresu stanu wojennego mo˝na znaleêç liczne infor-
macje Êwiadczàce o niezadowoleniu wÊród ch∏opów. W omawianych woje-
wództwach w poczàtkowym okresie stanu wojennego poziom skupu trzody
chlewnej, byd∏a i upraw przemys∏owych przekroczy∏ planowanà wielkoÊç
(na Lubelszczyênie w wypadku trzody chlewnej nawet o ponad 100 proc.),
ale do koƒca lutego 1982 r. skupiono tam jedynie oko∏o 27 proc. przewidy-
wanej iloÊci zbo˝a. Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie próbowa∏ temu
zaradziç, zalecajàc transakcje wiàzane – skup i kontraktacja zbo˝a w za-
mian za kontraktacj´ atrakcyjnych roÊlin przemys∏owych i zakup Êrodków
do produkcji rolnej278.

Rolnicy stale odczuwali niedostatek artyku∏ów i sprz´tu, niezb´dnych
do produkcji rolnej i prac w gospodarstwie, od nawozów, poprzez dojarki
i ciàgniki, po buty gumowe279. Niektórzy oskar˝ali nawet w∏adze o dà˝enie
do likwidacji indywidualnych gospodarstw, czemu mia∏ s∏u˝yç niekorzystny
system rent i emerytur rolniczych280. Mieszkaƒcy zamojskich wsi wskazywa-
li te˝ na gorsze warunki nauki dzieci wiejskich w porównaniu z sytuacjà ich
rówieÊników w miastach281. 
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275 AP Siedlce, KW PZPR, 191, k. 128–132, Informacja o zaopatrzeniu i zasadach sprzeda˝y
obuwia w województwie siedleckim, [grudzieƒ 1982].
276 AIPN, 0264/4, k. 13, Informacja dzienna, 6 I 1982.
277 AP ZamoÊç, KW PZPR, 1/II, t. 32, k. 60, Zadania instancji i organizacji partyjnej w realiza-
cji Uchwa∏ X Plenum KC PZPR, 6 XII 1982.
278 Ibidem, 1/II, t. 32, k. 111, Referat sekretarza KW PZPR Micha∏a Bokiƒca, 5 III 1982;
AP Siedlce, KW PZPR, 191, k. 119–120, Kierunki pracy politycznej na wsi w okresie jesien-
no-zimowym 1982/83 w województwie siedleckim, [listopad 1982].
279 AP ZamoÊç, KW PZPR, 1/VII/20, t. 1, k. 45, Teleks do KC PZPR, 9 II 1983. 
280 Ibidem, 1/VII/20, t. 1, k. 20, Teleks do KC PZPR, 15 I 1983.
281 Ibidem, 1/VII/20, t. 1, k. 9, Teleks do KC PZPR, 7 I 1983; ibidem, 1/VII/20, t. 1, k. 13,
Teleks do KC PZPR, 11 I 1983; ibidem, 1/VII/20, t. 1, k. 22, Teleks do KC PZPR, 17 I 1983;
AP Siedlce, KW PZPR, 189, k. 3–4, Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Siedl-
cach odbytego 12 I 1982, 12 I 1982; „WieÊ Solidarna”, nr 4, czerwiec 1983.



W∏adze stanu wojennego z uwagà Êledzi∏y nastroje w Êrodowiskach aka-
demickich282. Lubelscy studenci obawiali si´ przede wszystkim relegowania
z uczelni cz∏onków NZS i osób zaanga˝owanych w nielegalnà dzia∏alnoÊç283.
Niekiedy zarzucali NZS zaniedbywanie spraw studenckich i anga˝owanie
si´ w polityk´. Podobnie jak w przypadku „SolidarnoÊci”, wi´kszoÊç dostrze-
ga∏a potrzeb´ istnienia organizacji studenckiej, dzia∏ajàcej jednak – wed∏ug
niektórych – w ramach systemu socjalistycznego284. Ârodowiska akademic-
kie na ogó∏ z dezaprobatà przyjmowa∏y decyzje o internowaniu lub zwalnia-
niu pracowników uczelni, zw∏aszcza o dymisji rektorów UMCS i PL285. 

Relatywnie najtrudniejsza sytuacja by∏a na UMCS, dlatego najpóêniej
wznowiono tam zaj´cia. SB i PZPR stale informowa∏y w dokumentach o nie-
po˝àdanych komentarzach pracowników i zaanga˝owaniu studentów w akcje
oporu. Ma∏o skuteczne okaza∏y si´ inicjatywy propagandowe w∏adz. Na przy-
k∏ad w czasie d∏ugiego wyk∏adu na UMCS na temat sytuacji spo∏eczno-poli-
tycznej w kraju studenci celowo poruszali dra˝liwe kwestie, a na nieporadne
wyjaÊnienia wyk∏adowcy reagowali Êmiechem286, ziewaniem i „czkaniem”287.

Opini´ publicznà bulwersowa∏y informacje o ujawnianych przest´p-
stwach gospodarczych, korupcji oraz decyzjach personalnych. Oburzenie
wywo∏ywa∏y powtarzajàce si´, mimo kontroli, przypadki marnotrawstwa,
na przyk∏ad psucia si´ artyku∏ów spo˝ywczych niesprzedanych w ramach
reglamentacji288. W∏adze partyjne nie traci∏y jednak rezonu. W dokumen-
tach Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Siedlcach wprost stwierdzono:
„nasze racje rozstrzygnà si´ w sferze gospodarczej”289. 

Niemal ca∏e spo∏eczeƒstwo by∏o przekonane, ˝e w∏adze nie konsultujà
z nim swoich decyzji, zw∏aszcza w kwestiach ekonomicznych, ale te˝ na przy-
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282 18 stycznia wznowiono zaj´cia w Akademii Medycznej, 27 stycznia na KUL, 25 stycznia
rozpocz´∏y prac´ AR i PL, a 4 lutego UMCS (AIPN, 0264/4, k. 83, Informacja dzienna, 21 I
1982; ibidem, 0264/4, k. 108–109, Informacja dzienna, 26 I 1982). 
283 Ibidem, 0264/4, k. 72, Informacja dzienna, 18 I 1982; ibidem, 0264/4, k. 107, Informacja
dzienna, 27 I 1982.
284 Ibidem, 0264/4, k. 88–89, Informacja dzienna, 22 I 1982.
285 Ibidem, 0264/4, k. 5, Informacja dzienna, 2 I 1982.
286 Ibidem, 0264/4, k. 160, Informacja dzienna, 9 II 1982.
287 Spojrzenie z drugiej strony...
288 AIPN, 0264/4, k. 123, Informacja dzienna, 30 I 1982; ibidem, MSW II, 17/IX/231, t. 41, k. 147,
Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie siedleckim za okres 1–30 V 1982, 4 VI
1982; AP ZamoÊç, 1/VII/20, t. 1, k. 26, Teleks do KC PZPR, 20 I 1983.
289 AP Siedlce, KW PZPR, 190, k. 239, Stan oraz terytorialne i Êrodowiskowe rozmieszczenie par-
tii wg danych na 30 IX 1982 r., 30 IX 1982.



k∏ad przesuni´cia terminu wyborów do rad narodowych. W województwie
siedleckim pada∏y nawet g∏osy, ˝e istotne decyzje sà celowo podejmowane
wbrew opinii spo∏eczeƒstwa290. Do pora˝ki przyznali si´ dzia∏acze Komitetu
Wojewódzkiego PZPR w Bia∏ej Podlaskiej, którzy starali si´ stworzyç wra-
˝enie, ˝e prowadzone sà konsultacje spo∏eczne, z niewielkim jednak skut-
kiem291. Mieszkaƒcy regionu byli niezadowoleni, ˝e nie ukarano ludzi z eki-
py Gierka – mimo i˝ w∏adze stanu wojennego si´ do tego zobowiàza∏y – i ˝e
cz´Êç z nich nadal sprawuje wa˝ne funkcje paƒstwowe292. Na Lubelszczyênie
po styczniowym posiedzeniu Sejmu, na którym zatwierdzono wprowadzenie
stanu wojennego, pojawi∏y si´ zarzuty o brak jawnoÊci ˝ycia politycznego,
z czym, jak przypominano, walczy∏a „SolidarnoÊç”293. Te zastrze˝enia spo∏e-
czeƒstwa utrudnia∏y odbudow´ autorytetu w∏adz294.

W pierwszych miesiàcach 1983 r. w dokumentach partyjnych Komitetu
Wojewódzkiego PZPR w Bia∏ej Podlaskiej konstatowano, ˝e obywatele,
w tym cz∏onkowie PZPR, sà na tyle znu˝eni sytuacjà, i˝ wszelkie inicjatywy
podejmowane przez organizacje partyjne stajà si´ ma∏o efektywne. W oce-
nie autorów dokumentu najwi´kszy wp∏yw na kszta∏towanie si´ postaw
biernoÊci i oboj´tnoÊci w spo∏eczeƒstwie mia∏y trudnoÊci rynkowe i wyso-
kie ceny. Szczególnie podwy˝ki z marca 1983 r. mia∏y podwa˝yç zaufanie
spo∏eczeƒstwa do w∏adz – ich intencji i mo˝liwoÊci poradzenia sobie z kry-
zysem gospodarczym w Polsce295.
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290 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 41, k. 136, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie wo-
jewództwa siedleckiego za okres od 1 II 1982 do 29 II 1982, 4 III 1982. 
291 AP Radzyƒ Podlaski, 157, KW PZPR w Bia∏ej Podlaskiej, k. 254, Informacja o realizacji
„Planu funkcjonowania instancji i organizacji partyjnych w województwie bialskopodlaskim
w okresie zawieszenia stanu wojennego”, 2 III 1983.
292 AIPN, MSW II, 185n/35, k. 288, Informacja dzienna MSW nr 45/147, 14 II 1982; ibidem,
17/IX/231, t. 41, k. 159, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa siedlec-
kiego za okres od 1 VI 1982 do 30 VI 1982, 3 VII 1982; ibidem, 17/IX/231, t. 41, k. 164, Ocena
sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa siedleckiego za okres od 1 VII 1982 do 31 VII
1982, 4 VIII 1982; ibidem, 17/IX/231, t. 41, k. 136, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej na
terenie województwa siedleckiego za okres od 1 II 1982 do 28 II 1982, 4 III 1982; ibidem, 0264/4,
k. 103, Informacja dzienna, 26 I 1982.
293 Ibidem, 0264/4, k. 100, Informacja dzienna, 26 I 1982.
294 Ibidem, 0264/4, k. 38, Informacja dzienna, 11 I 1982; AP ZamoÊç, KW PZPR, 1/VII/20, t. 1,
k. 32, Teleks do KC PZPR, 28 I 1983; „Informator” Regionalnej Komisji Koordynacyjnej
NSZZ „SolidarnoÊç” w Che∏mie, nr 28, 28 IX 1983.
295 AP Radzyƒ Podlaski, KW PZPR w Bia∏ej Podlaskiej, 157, k. 254, Informacja o realizacji
„Planu funkcjonowania instancji i organizacji partyjnych w województwie bialskopodlaskim
w okresie zawieszenia stanu wojennego”, 2 III 1983.



MA¸OPOLSKA I ÂWI¢TOKRZYSKIE

1. Operacja wprowadzenia staniu wojennego

Niemal punktualnie o pó∏nocy z 12 na 13 grudnia oddzia∏ ZOMO wdar∏
si´ do pomieszczeƒ Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Ma∏opolska przy
al. Krasiƒskiego 11 w Krakowie. W opustosza∏ym budynku zatrzymano jednà
osob´, studenta, kontraktowego pracownika obs∏ugujàcego teleksy1. Pobie˝-
nie przeszukano pokoje biurowe, zniszczono niektóre sprz´ty i witryny
zwiàzkowe, po czym wycofano si´, pozostawiajàc w budynku jedynie kilku
ludzi. Dopiero w poniedzia∏ek rano, 14 grudnia, przystàpiono do gruntownej
rewizji pomieszczeƒ, wywo˝enia sprz´tów i archiwum. Podobnie przebiega∏a
akcja zajmowania lokali wi´kszych delegatur NSZZ „SolidarnoÊç” w Gorli-
cach, Nowym Sàczu i Tarnowie2. Po opanowaniu budynków milicja wyprowa-
dza∏a dy˝urujàcych tam pracowników – cz´Êç z nich internowano3 – po czym
opuszcza∏a siedziby zwiàzkowe, po kilku godzinach lub w nast´pnych dniach
wkracza∏a jednak ponownie, aby gruntownie przeszukaç pomieszczenia i wy-
wieêç dokumentacj´. W zasadzie nigdzie nie napotkano oporu. Tej nocy pró-
bowano jeszcze zajàç kilka lokali zwiàzkowych w zak∏adach pracy4.
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1 Dzieƒ wczeÊniej po burzliwej debacie Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Ma∏opolska po-
stanowi∏ odwo∏aç gotowoÊç strajkowà (Relacja Ryszarda Majdzika [w:] Stan wojenny w Ma∏opol-
sce w relacjach Êwiadków, oprac. Z. Solak, J. Szarek, wspó∏praca E. Zajàc, Kraków 2001, s. 77).
2 Region NSZZ „SolidarnoÊç” Ma∏opolska mia∏ dwanaÊcie delegatur: w Alwerni, Bochni,
D´bicy, Gorlicach, JaÊle, Limanowej, MyÊlenicach, Nowym Sàczu, Nowym Targu, OÊwi´ci-
miu, Tarnowie i Zakopanem.
3 W nocy z 12 na 13 XII 1981 r. dy˝urujàcy w Delegaturze NSZZ „SolidarnoÊç” w Gorlicach
Walerian Woêniak i Jacek Galant zostali zatrzymani i internowani (Relacja Stanis∏awa Jarka
[w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 35).
4 W nocy 13 grudnia milicja splàdrowa∏a pomieszczenia Komisji Robotniczej Hutników
w budynku znajdujàcym si´ poza terenem Huty im. Lenina (Relacja Macieja Macha [w:] Stan
wojenny w Ma∏opolsce..., s. 71).

4
Marek Lasota
Ma∏gorzata Ptasiƒska
Zbigniew Solak



Niemal wed∏ug tego samego schematu przebiega∏a akcja zajmowania sie-
dzib zwiàzku w Regionie Âwi´tokrzyskim, po∏àczona najcz´Êciej z dewasta-
cjà pomieszczeƒ, niszczeniem sprz´tów i gablot zwiàzkowych oraz zatrzymy-
waniem przebywajàcych tam ludzi. W niektórych miejscowoÊciach regionu
nieco wczeÊniej ni˝ w Ma∏opolsce przystàpiono do „wprowadzania porzàd-
ków stanu wojennego”. Do Zak∏adów Metalowych „Predom-Mesko” w Skar-
˝ysku-Kamiennej wojsko wkroczy∏o ju˝ 12 grudnia 1981 r. o godz. 185.

W struktury zwiàzku najdotkliwiej uderzy∏a przeprowadzona doÊç spraw-
nie akcja internowania aktywistów „SolidarnoÊci”. W nocy z 12 na 13 grud-
nia zatrzymano wi´kszoÊç cz∏onków kierownictwa zarzàdów regionów
Ma∏opolska i Âwi´tokrzyskiego oraz znacznà cz´Êç przewodniczàcych komi-
sji zak∏adowych najwi´kszych lub strategicznych zak∏adów pracy. Osobnà,
doÊç licznà grup´ internowanych stanowili dzia∏acze zwiàzani z „przed-
sierpniowà” opozycjà (Komitetem Obrony Robotników, Konfederacjà Pol-
ski Niepodleg∏ej, Ruchem Obrony Praw Cz∏owieka i Obywatela, Ruchem
M∏odej Polski i innymi)6. Wi´kszoÊç z nich zosta∏a schwytana w miejscu za-
mieszkania. Akcje zatrzymywania przebiega∏y na ogó∏ spokojnie, zatrzymy-
wani raczej nie stawiali oporu. Odnotowano jednak przypadki wy∏amywa-
nia drzwi i pobicia zatrzymanych7. Jednà z najbardziej brutalnych akcji
przeprowadzono w Skawinie, gdzie Ryszarda i Mieczys∏awa Majdzików po-
bito i w samej bieliênie przy kilkunastostopniowym mrozie dowieziono na
komend´ przy ul. Siemiradzkiego8. Tylko kilku dzia∏aczom, mi´dzy innymi
Mieczys∏awowi Gilowi z Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidar-
noÊç” Huty im. Lenina, uda∏o si´ zmyliç funkcjonariuszy SB i zbiec.

Zatrzymanych z Ma∏opolski i Kielecczyzny przewo˝ono do miejsco-
wych komend i posterunków MO, skàd w godzinach rannych transporto-
wano ich w specjalnych konwojach milicyjnych do przygotowanych wczeÊ-
niej miejsc internowania, tak zwanych oÊrodków odosobnienia. Z regu∏y
by∏y to odr´bne oddzia∏y utworzone w aresztach Êledczych i wi´zieniach.
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5 M. Kulecki, Z roku na rok [w:] Âwiadectwa stanu wojennego, oprac. A. Dudek, K. Madej,
Warszawa 2001, s. 135–136. Próby opanowania lokali zwiàzkowych oraz akcja zatrzymaƒ na-
stàpi∏y tu˝ przed pó∏nocà (Relacja Karola Krasnod´bskiego [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce...,
s. 190; Relacja Wac∏awa Rembosza, lipiec 2001 – w zbiorach OBEP IPN Kraków). 
6 Mieli oni najni˝sze numery na decyzjach o internowaniu, co mog∏o Êwiadczyç, ˝e jako
pierwsi zostali wpisani na listy osób przewidzianych do internowania. 
7 Relacja Jerzego Wyskiela [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 173; Relacja Micha∏a ˚ur-
ka, ibidem, s. 141.
8 Relacja Ryszarda Majdzika, ibidem, s. 78.



W pierwszych dniach stanu wojennego internowanych kierowano do
Aresztu Âledczego w Krakowie przy ul. Montelupich, kieleckiego Aresztu
Âledczego na Piaskach, Zak∏adu Karnego w Nowym WiÊniczu ko∏o Bochni
(województwo tarnowskie) i Aresztu Âledczego w Za∏´˝u ko∏o Rzeszowa9.
Trzy ostatnie podlega∏y Okr´gowemu Zarzàdowi Zak∏adów Karnych
w Rzeszowie.

Niemal wszystkich internowanych z Krakowa przewieziono o Êwicie
13 grudnia do Zak∏adu Karnego w Nowym WiÊniczu, gdzie czasowo funk-
cjonowa∏ „oÊrodek odosobnienia”10. Tylko nielicznych, najcz´Êciej chorych,
pozostawiono w Areszcie Âledczym przy ul. Montelupich w Krakowie11.
Tego samego dnia wi´kszoÊç dzia∏aczy zwiàzkowych z województw nowo-
sàdeckiego i tarnowskiego umieszczono w Areszcie Âledczym w Za∏´˝u ko∏o
Rzeszowa, a niewielu w OÊrodku Penitencjarnym w Uhercach. Wi´kszoÊç
aktywistów NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Âwi´tokrzyskiego skierowano do
kieleckiego Aresztu Âledczego na Piaskach. W obu regionach internowano
tak˝e kobiety, ale stosunkowo niewiele. Internowane kobiety z Ma∏opolski
umieszczono poczàtkowo w Komendzie Wojewódzkiej przy ul. Mogilskiej,
skàd 30 grudnia wywieziono je do oÊrodka w Kielcach, gdzie przebywa∏y
ju˝ dzia∏aczki z Regionu Âwi´tokrzyskiego. Oko∏o 21 stycznia 1982 r.
wszystkie kobiety przebywajàce w kieleckim „oÊrodku odosobnienia” prze-
wieziono do nowo utworzonego obozu w Go∏dapi w województwie suwal-
skim12. Niektórzy dzia∏acze ma∏opolskiej i kieleckiej „SolidarnoÊci”, zatrzy-
mani poza miejscem zamieszkania, trafili do obozów internowania
w innych cz´Êciach Polski13.
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9 CZZK, 17/120, k. 231–232, Zarzàdzenie nr 50/81, 13 XII 1981. 
10 OÊrodek dla internowanych w Nowym WiÊniczu funkcjonowa∏ w okresie 13–28 XII 1981 r.
Pe∏na lista osadzonych w tym oÊrodku obejmuje 124 nazwiska. Dane na podstawie kartoteki
depozytowej i listy internowanych (AIPN Kraków, 0141/10/81, 0141/12/81, Materia∏y i listy
osadzonych w Nowym WiÊniczu. Zob. te˝ Z. Solak, Internowani z Ma∏opolski (13 XII 1981–
–31 XII 1982), „Sowiniec” 2002, nr 20, s. 81–108).
11 OÊrodek dla internowanych przy ul. Montelupich w Krakowie podlegajàcy OZZK w Kato-
wicach istnia∏ tylko do 9 I 1982 r. Póêniej w tamtejszym szpitalu wi´ziennym przebywali wy∏àcz-
nie chorzy internowani (CZZK, 17/122, k. 13, Zarzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci nr 3/82
w sprawie likwidacji oÊrodka odosobnienia w Krakowie, 9 I 1982).
12 Relacja internowanej Anny Szwed, listopad 2001 (w zbiorach OBEP IPN Kraków); CZZK,
17/122, k. 13, Zarzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci nr 3/82 w sprawie utworzenia oÊrodków
odosobnienia w Dar∏ówku, G∏´bokiem, Go∏dapi i Nysie, 9 I 1982. 
13 Stefan Jurczak, Wac∏aw Sikora i Tadeusz Syryjczyk, wracajàcy z obrad KK NSZZ „Soli-
darnoÊç” w Gdaƒsku, zostali zatrzymani i osadzeni w obozie internowania znajdujàcym si´ 



Og∏oszenie stanu wojennego niewàtpliwie stanowi∏o dla spo∏eczeƒstwa
regionu szok. BezpoÊrednià reakcjà na wprowadzenie stanu wojennego by∏
spontaniczny wybuch strajków i protestów w wielu miejscowoÊciach Ma∏o-
polski i Kielecczyzny. Najbardziej rozpowszechnionà formà protestu sta∏y
si´ strajki okupacyjne, uznawane za najbardziej skutecznà form´ nacisku
na w∏adze, zalecane zresztà wczeÊniej przez kierownictwo „SolidarnoÊci”
na wypadek wprowadzenia stanu wyjàtkowego14.

Cz´Êç strajków rozpocz´∏a si´ ju˝ 13 grudnia, przede wszystkim w zak∏a-
dach o produkcji ciàg∏ej. Najwi´cej jednak protestów pracowniczych zorga-
nizowano 14 i 15 grudnia. Zasi´g i nasilenie akcji strajkowych w badanych
regionach by∏y mocno zró˝nicowane. Zdecydowanie s∏absze protesty od-
notowano w Regionie Âwi´tokrzyskim. W Ma∏opolsce g∏ównym oÊrodkiem
oporu by∏ Kraków15. Bastionem „SolidarnoÊci” w tym mieÊcie sta∏a si´ no-
wohucka Huta im. Lenina. 13 grudnia KRH, która przej´∏a uprawnienia
Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Ma∏opolska, podj´∏a uchwa∏´
o przekszta∏ceniu wszystkich komisji zak∏adowych w komitety strajkowe16.
Czterodniowy strajk pracowników HiL i towarzyszàcej im grupy studentów
by∏ najbardziej masowym i najd∏u˝szym protestem w Ma∏opolsce. Przerwa-
no go 16 grudnia. Do pacyfikacji strajku skierowano przesz∏o 4 tys. ˝o∏nie-
rzy i milicjantów oraz u˝yto czo∏gów17. Wed∏ug danych MSW w proteÊcie
mia∏o uczestniczyç 8 tys. osób, z czego 80 zosta∏o zatrzymanych18. 

W grudniu 1981 r. kilkudniowe strajki odby∏y si´ w Hutniczym Przed-
si´biorstwie Remontowym w Nowej Hucie (13–16), Nowohuckim Przed-
si´biorstwie Instalacji Stalowych „Montin” (14–16), Centrum Naukowo-
-Produkcyjnym Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów „Unitra-Telpod”
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w Zak∏adzie Karnym w I∏awie. W obozie internowania w Jaworzu przebywali Henryk Karko-
sza i Tomasz Schoen (przewiezieni z Nowego WiÊnicza) oraz Les∏aw Maleszka (CZZK, 98/6,
k. 23–24, 29, Wykaz internowanych w oÊrodku odosobnienia w Jaworzu, 5 V 1982).
14 SolidarnoÊç Ma∏opolska w podziemiu. SolidarnoÊç Regionu Ma∏opolska w latach 1981–1989,
red. W. Bukowski, Kraków 1991, s. 8.
15 J. Holzer, K. Leski, SolidarnoÊç w podziemiu, ¸ódê 1990, s. 13.
16 Uchwa∏a nr 1 [w:] SolidarnoÊç Ma∏opolska..., s. 41.
17 O strajku w HiL zob. m.in. Przebieg strajku w Kombinacie, „Biuletyn Ma∏opolski”, nr 3, 8 III
1982; A. Dudek, T. Marsza∏kowski, Walki uliczne w PRL 1956–1989, Kraków 1999, s. 275–276;
Relacja Macieja Macha [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 71–72; Relacja Stanis∏awa Mala-
ry, ibidem, s. 83–86; Relacja Wojciecha Marchewczyka, ibidem, s. 93–96; By∏ taki czas. W dwu-
dziestà rocznic´ stanu wojennego, red. W. Palmowski, Kraków 2001, s. 37–38, 63–64.
18 AIPN, MSW II, 185n/30, b.p., Informacja dzienna MSW, 16 XII 1981.



(14–16), Miejskim Przedsi´biorstwie Komunikacyjnym, g∏ównie w zajezd-
niach Czy˝yny i Podgórze (13–15), Krakowskich Zak∏adach Armatury
(14–15), Akademii Górniczo-Hutniczej (14–15), Instytucie Technologii Naf-
ty (14–15), Paƒstwowym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej (14–15),
Centralnym Biurze Aparatury Chemicznej „CeBeA” (14–15), Przedsi´bior-
stwie Budowy Elektrowni i Przemys∏u „ENERGOPRZEM” (15–16) oraz na
Wydziale Konstrukcji Stalowych Krakowskiego Przedsi´biorstwa Konstruk-
cji Stalowych i Urzàdzeƒ Przemys∏owych „Mostostal” (13–14).

Krótsze protesty przeprowadzono mi´dzy innymi w Biurze Projekto-
wo-Badawczym Budownictwa Ogólnego (14 grudnia), Biurze Projektów
Przemys∏u Skórzanego „Biproskór” (15 grudnia), Bazie Sprz´tu Przed-
si´biorstwa Budownictwa Przemys∏owego „Budostal-2” w Nowej Hucie
(14 grudnia), Zak∏adzie Maszyn Kablowych „Telkom-Telos” (14 grudnia),
Przedsi´biorstwie Projektowania i Dostaw Kompletnych Obiektów „Chema-
deks” (15 grudnia), Przedsi´biorstwie Paƒstwowym „Polmozbyt” (15 grud-
nia), na niektórych wydzia∏ach Uniwersytetu Jagielloƒskiego (14 grudnia),
w Elektrociep∏owni „¸´g”, gdzie przerwa∏a prac´ grupa robotników bu-
dowlanych Zak∏adu Energetyki z Katowic (15 grudnia). Ponadto próby
strajków odnotowano chocia˝by w Wytwórni Sprz´tu Komunikacyjnego
(PZL-Kraków) (14 grudnia), Przedsi´biorstwie Stalowych Konstrukcji
Elektroenergetycznych „Elbud” (14 grudnia), Lokomotywowni Kraków-
-P∏aszów (14 grudnia). Od 14 grudnia trwa∏ strajk absencyjny w Polskiej
Akademii Nauk, a od 15 grudnia na UJ19. Protest ten nie zosta∏ oficjalnie
odwo∏any, trwa∏ mniej wi´cej do Êwiàt Bo˝ego Narodzenia.

221

19 Dane o strajkach w woj. krakowskim za: AP Kraków, KK PZPR, 91/IV/37, b.p., Protokó∏
nr 42/81 i 43/81 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Krakowskiego PZPR w dniu 14 XII
1981; ibidem, 91/IV/37, b.p., Protokó∏ nr 43/81 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Krakow-
skiego PZPR w dniu 15 XII 1981; AIPN, MSW II, 185n/30–185n/31, b.p., Informacje dzien-
ne MSW 13–29 XII 1981; Stan wojenny w Polsce. Kalendaria wydarzeƒ 13 XII 1981–31 XII
1982, red. W. Chudzik, R. Cywiƒski, I. Kielmel, I. Marczak, Warszawa 1999, s. 97–98; Soli-
darnoÊç Ma∏opolska..., s. 8–10; W. Zab∏ocki, Stan wojenny w Ma∏opolsce, Kraków 1994,
s. 99–116; Relacja Fryderyka Czerwiƒskiego [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 47–48; Rela-
cja Andrzeja Daƒki, ibidem, s. 53–54; Relacja Zbigniewa Kosa, ibidem, s. 57–58; Relacja
Ryszarda Majdzika, ibidem, s. 77–78; Relacja Stanis∏awa Malary, ibidem, s. 83–86; Relacja
Wojciecha Marchewczyka, ibidem, s. 93–96; Relacja Barbary Niemiec, ibidem, s. 109–111;
Relacja Krzysztofa Pakoƒskiego, ibidem, s. 117–119; Relacja Józefa Polaka, ibidem, s. 121–122;
Relacja Jana Ârodonia, ibidem, s. 133–134; „Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, Echo Kra-
kowa”, 14 XII 1981; ibidem, 15 XII 1981; ibidem, 16 XII 1981; ibidem, 17 XII 1981; ibidem,
18 XII 1981; „Telpod”, „Kronika Ma∏opolska”, nr 3, 8 III 1982.



Oprócz HiL milicja interweniowa∏a w zajezdniach Bieƒczyce, Czy˝yny,
Podgórze, w „Unitrze-Telpodzie”, „Montinie”, „Armaturze”, Cementow-
ni Nowa Huta, „Chemadeksie” i „CeBeA” (zajmowa∏y wspólny obiekt)
oraz Elektrociep∏owni „¸´g”20. W Krakowie przy u˝yciu si∏y przerwano
strajki w jedenastu zak∏adach21. W pozosta∏ych do zaniechania protestu
wystarczy∏a groêba pacyfikacji. W tym wypadku informacje prasy oficjalnej
pokrywajà si´ z póêniejszymi doniesieniami prasy podziemnej. W woje-
wództwie krakowskim krótkie strajki odnotowano mi´dzy innymi w Przed-
si´biorstwie Produkcji i Monta˝u Urzàdzeƒ Odlewniczych „Pemod” i Zak∏a-
dzie Instalacji Przemys∏owych w MyÊlenicach22. Ogó∏em protestowano
w dziesi´ciu mniejszych zak∏adach, brak jednak szczegó∏owych danych
o tych strajkach23. 

W Krakowie pierwsze demonstracje przeciwko stanowi wojennemu od-
by∏y si´ 17 grudnia. W po∏udnie przed bramà g∏ównà HiL grupa mieszkaƒ-
ców obrzuci∏a wyzwiskami funkcjonariuszy MO blokujàcych zak∏ad. Inter-
weniowa∏o ZOMO. Tego dnia wieczorem, po mszy Êw. w koÊciele pw. NMP,
manifestowano na Rynku G∏ównym. T∏um protestujàcych rozproszy∏y od-
dzia∏y wojska i milicji przy u˝yciu pa∏ek i armatek wodnych24.

Protesty i strajki, choç na mniejszà skal´, odnotowano równie˝ w dwóch
pozosta∏ych województwach Ma∏opolski – tarnowskim i nowosàdeckim.
W pierwszym najwi´ksze protesty zorganizowano w Bochni i Tarnowie25.
Ju˝ 13 grudnia w Bochni rozpoczà∏ si´ strajk w Zak∏adach Przetwórstwa
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20 „Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, Echo Krakowa”, 14 XII 1981; ibidem, 15 XII 1981;
ibidem, 16 XII 1981; ibidem, 17 XII 1981; ibidem, 18 XII 1981; „Kronika Ma∏opolska”, nr 2,
1 III 1982; ibidem, nr 3, 3 III 1982; Relacja Andrzeja Daƒki [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce...,
s. 54; Relacja Krzysztofa Pakoƒskiego, ibidem, s. 118; Relacja Micha∏a ˚urka, ibidem, s. 141.
21 AP Kraków, KK PZPR, 91/IV/40, b.p., Opracowanie Wydzia∏u Ekonomicznego, Wydzia∏u
Budownictwa i Gospodarki Miejskiej z dn. 30 XII 1981.
22 Ibidem, 91/IV/37, b.p., Protokó∏ nr 43/81 z posiedzenia Egzekutywy KK PZPR w dniu 15 XII
1981.
23 Stan wojenny w Polsce..., s. 98.
24 A. Dudek, T. Marsza∏kowski, op. cit., s. 276–277; Relacja Zbigniewa Kosa [w:] Stan wojen-
ny w Ma∏opolsce..., s. 58–59.
25 Szerzej o strajkach w Tarnowskiem zob. R. Bednarczyk, Tarnowska „SolidarnoÊç” w podzie-
miu od 13 XII 1981 do IX 1988 w Êwietle relacji i prasy w Tarnowie, Tarnów 1994, s. 66–69,
80–83; Stan wojenny w Polsce..., s. 196–197; AP Tarnów, KW PZPR, 43, b.p., Protokó∏ nr 28
z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Tarnowie z dn. 23 XII 1981; Relacja Leonarda ¸àckie-
go [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 195–196; Relacja Jerzego Or∏a, ibidem, s. 17–22;
Relacja Daniela Mosio, ibidem, s. 201–202; Relacja Józefa Mroczka, ibidem, s. 11–12.



Hutniczego, b´dàcych filià HiL26. Tego dnia strajki okupacyjne og∏oszono
w D´bickich Zak∏adach Opon Samochodowych „Stomil” oraz urz´dach
gminnych w Jod∏owej i Brzostku27. G∏ówna fala protestów rozpocz´∏a si´
w poniedzia∏ek 14 grudnia. W Tarnowie do strajku przystàpi∏y: Zak∏ady
Mechaniczne „Ponar” (14–15 grudnia), Zak∏ad Budowy Aparatury Che-
micznej b´dàcy filià Zak∏adów Azotowych w MoÊciskach (14–15 grudnia)
i Fabryka Silników Elektrycznych „Tamel” (14 grudnia)28. W Bochni 14 grud-
nia zorganizowano strajki w Kopalni Soli29 i Zak∏adzie Naczyƒ Kamionko-
wych. Protest kontynuowa∏ ZPH. Tego dnia krótkie wystàpienie pracownicze
odnotowano tak˝e w Spó∏dzielni Pracy „Tarnowska Odzie˝”30. Spacyfikowa-
no strajki w tarnowskim „Tamelu” oraz bocheƒskich ZPH i Kopalni Soli31.

14 grudnia jednodniowe protesty odby∏y si´ równie˝ w województwie
nowosàdeckim. Najd∏u˝szy protest, z udzia∏em blisko 2780 osób, zorgani-
zowano w Fabryce Maszyn Wiertniczych i Górniczych „Glinik” w Gorli-
cach: trwa∏ ca∏à dob´, cz´Êç za∏ogi nie pracowa∏a do rana 15 grudnia.
W Gorlicach strajkowa∏o jeszcze oko∏o trzystu pracowników Przedsi´bior-
stwa Przemys∏u Drzewnego „Forest”. W Nowym Sàczu strajkowa∏y za∏ogi
Przedsi´biorstwa Transportowo-Sprz´towego Budownictwa „Transbud”
i – cz´Êciowo – Sàdeckich Zak∏adów Elektro-W´glowych oraz Wojewódz-
kiego Przedsi´biorstwa Komunikacyjnego32.
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26 Dane co do liczby uczestników strajku ca∏kowicie si´ ró˝nià. W ksià˝ce Stan wojenny w Pol-
sce... (s. 196) podano, ˝e 13 XII 1981 r. w strajku w ZPH udzia∏ wzi´∏o 2900 osób, a w filii HiL
w Bochni strajkowa∏o 850 osób – w obu przypadkach chodzi o ten sam zak∏ad. 
27 Za organizacj´ strajku w Urz´dzie Gminnym w Brzostku aresztowano Krzysztofa Drej´
i Krzysztofa Plewako. Za to samo w Jod∏owej aresztowano Jana Urbana (AIPN, MSW II,
185n/30, b.p., Informacja dzienna MSW, 24 XII 1981; ibidem, 185n/32, b.p., Informacja dzien-
na MSW, 9 I 1982; ibidem, 185n/33, b.p., Informacja dzienna MSW, 14 I 1982). 
28 Wed∏ug Daniela Mosio strajk w „Tamelu” zakoƒczy∏ si´ w pierwszym dniu protestu (Rela-
cja Daniela Mosio [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 201). W pracy Stan wojenny w Polsce...
(s. 196) podano natomiast, ˝e strajk trwa∏ od 14 do 16 XII 1981 r.
29 Zdaniem Józefa Mroczka strajk zakoƒczy∏ si´ 14 XII 1981 r. (Relacja Józefa Mroczka [w:]
Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 12. Zob. te˝ AP Tarnów, KW PZPR, 43, b.p., Protokó∏ nr 28
z Egzekutywy KW PZPR z 23 XII 1981). W pracy Stan wojenny w Polsce... (s. 196) podano na-
tomiast, ˝e strajk trwa∏ od 14 do 15 XII 1981 r. 
30 AP Tarnów, KW PZPR, 43, b.p., Protokó∏ nr 28 z Egzekutywy KW PZPR w Tarnowie z 23 XII
1981.
31 Zob. Relacja Józefa Mroczka [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 12; Relacja Jerzego Or∏a,
ibidem, s. 19–22.
32 Stan wojenny w Polsce..., s. 137; B. Gurba, „SolidarnoÊç” w Gliniku–Gorlicach 1980–1989,
Gorlice–Kraków 2000, s. 37–44; Relacja Stanis∏awa Dudka [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., 



Na wprowadzenie stanu wojennego zdecydowanie najs∏abiej zareago-
wa∏o spo∏eczeƒstwo województwa kieleckiego. Odnotowano jedynie nie-
liczne protesty pracownicze. Najpowa˝niejszym wystàpieniem by∏ trzy-
dniowy strajk (13–15 grudnia) cz´Êci za∏ogi Huty im. M. Nowotki
w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim. Ponadto jednodniowy protest (14 grudnia)
og∏oszono w Charsznickiej Odlewni ˚eliwa. Próby strajkowe podj´to
jeszcze w Kieleckich Zak∏adach Wyrobów Papierowych, Kieleckim Kom-
binacie Budowlanym, „Wólczance I” w Ostrowcu i ZM „Predom-Mesko”
w Skar˝ysku-Kamiennej33. 17 grudnia na terenie zajezdni autobusowych
w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim rozrzucono kolczatki, unieruchamiajàc kilka
pojazdów. Tylko w Hucie im. M. Nowotki dosz∏o do si∏owej likwidacji
protestu. W nast´pnych dniach z Kieleckiego donoszono jedynie o „po-
jedynczych przypadkach wywieszania ulotek o treÊci godzàcej w obecny
porzàdek prawny” oraz zrywaniu plakatów partyjnych i obwieszczeƒ
o stanie wojennym34. Poczàwszy od 16 grudnia wszystkie informacje o sy-
tuacji spo∏eczno-politycznej rozpoczyna∏y si´ od s∏ów „na terenie woje-
wództwa panuje spokój”35.

Od 18 grudnia 1981 do koƒca kwietnia 1982 r. w Ma∏opolsce i na Kie-
lecczyênie nie odnotowano ju˝ wi´kszych protestów spo∏ecznych. Protesty
pracownicze od 13 do 16 grudnia obj´∏y niewiele zak∏adów i instytucji.
Wcià˝ jednak nie dysponujemy pe∏nà listà strajkujàcych przedsi´biorstw
i instytucji. Orientacyjnie mo˝na przyjàç, ˝e w obu regionach by∏o ich nie-
wiele ponad trzydzieÊci. Trudno natomiast oceniç, nawet szacunkowo, licz-
b´ uczestników protestów. Dane prezentowane zarówno przez w∏adze sta-
nu wojennego, jak i pras´ podziemnà oraz póêniejsze ustalenia znacznie
si´ od siebie ró˝nià36. 
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s. 31–32; Relacja Stanis∏awa Jarka, ibidem, s. 35–36; Relacja Tadeusza Nitki, ibidem,
s. 153–154.
33 AP Kielce, KW PZPR, 468, k. 244, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej na terenie
woj. kieleckiego z 14 XII 1981; zob. te˝ Stan wojenny w Polsce..., s. 90; W. Zab∏ocki, op. cit.,
s. 116; M. Kulecki, op. cit., s. 136.
34 AP Kielce, KW PZPR, Wydzia∏ Polityczno-Organizacyjny, 4239, k. 113, Informacja o sytua-
cji spo∏eczno-politycznej z terenu woj. kieleckiego z 18 XII 1981.
35 Ibidem, 4239, k. 103, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej z terenu woj. kieleckiego
z 16 XII 1981.
36 Zob. Stan wojenny w Polsce..., s. 90, 97–98, 137, 196–197. W tej pracy, bazujàcej na mate-
ria∏ach MSW, jest wiele nieÊcis∏oÊci i omy∏ek, m.in. te same zak∏ady wymieniane sà pod ró˝-
nymi nazwami. 



2. Aparat w∏adzy

Z dniem 13 grudnia 1981 r. powo∏ano instytucj´ komisarzy wojskowych,
których wczeÊniej przygotowywa∏y do wype∏niania zadaƒ terenowe grupy
operacyjne37. 

W Ma∏opolsce i Âwi´tokrzyskiem w pierwszych dniach stanu wojenne-
go nie odnotowano ˝adnych oznak niezadowolenia aparatu partyjnego ze
wspó∏pracy z Wojskowà Radà Ocalenia Narodowego. Prawdopodobnie od
razu przystàpiono do wspó∏dzia∏ania na wielu p∏aszczyznach. Na przyk∏ad
na czele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach stanà∏ cz∏onek
Komitetu Wojewódzkiego PZPR, p∏k Stanis∏aw Iwaƒski, ∏àczàc pe∏nienie
funkcji komisarza wojskowego z czynnym uczestnictwem w posiedzeniach
Egzekutywy KW PZPR. 

W pierwszych dniach stanu wojennego nastàpi∏a intensywna wymiana
instrukcji mi´dzy Komitetem Centralnym a komitetami wojewódzkimi
partii. Przyk∏adowo 13 grudnia wszystkie wojewódzkie instancje partyjne
w kraju otrzyma∏y tajny dalekopis z Warszawy w sprawie powo∏ywania
i funkcjonowania wojewódzkich sztabów informacji i propagandy. Doku-
ment ten zawiera∏ mi´dzy innymi zapis, ˝e „w obecnej sytuacji sztaby wy-
konujà funkcje doradczo-koordynacyjne w zakresie informacji i propagandy.
W godzinie »g« sztaby przejmujà kierownictwo nad ca∏okszta∏tem dzia∏aƒ
informacyjno-propagandowych w województwie i wykonujà je w sposób
scentralizowany”38. Dalej konkretyzowano, kto temu kierownictwu podle-
ga∏, wskazujàc przede wszystkim na Êrodki masowego przekazu. 

W sk∏ad sztabu wchodzili: kierujàcy nim sekretarz propagandy, wice-
wojewoda, zast´pca szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, zast´pca ko-
mendanta wojewódzkiego MO, kierownik wydzia∏u propagandy komitetu
wojewódzkiego PZPR, redaktor naczelny gazety partyjnej ukazujàcej si´
w danym województwie oraz inne osoby dokooptowane „spoÊród doÊwiad-
czonych dzia∏aczy frontu ideologicznego”39. Jego zadania, zebrane w sied-
miu obszernych punktach, polega∏y mi´dzy innymi na: podejmowaniu
decyzji o zawieszeniu lub wydawaniu miejscowej prasy, kierowaniu akcjà
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37 Szerzej na ten temat zob. L. Kowalski, Komisarze stanu wojennego, „Zeszyty Historyczne”
1995, z. 112, s. 109–141.
38 AP Kielce, KW PZPR, 471, b.p., Dalekopis nr 479 KC PZPR do KW PZPR w Kielcach,
13 XII 1981.
39 Ibidem.



politycznego samookreÊlenia w instytucjach propagandy i podejmowaniu
na tej podstawie decyzji o wznowieniu przez nie dzia∏alnoÊci, reorganizacji
lub likwidacji oraz nadzorowaniu propagandy i agitacji prowadzonej poza
Êrodkami masowego przekazu (na przyk∏ad ulotki, plakaty, biuletyny)40.

Wynikiem tak sprecyzowanych zadaƒ sta∏o si´ powo∏anie i zwo∏anie
14 grudnia wojewódzkich sztabów informacji i propagandy komitetów wo-
jewódzkich PZPR w Krakowie i Kielcach. Przej´∏y one ca∏kowità kontrol´
nad dzia∏alnoÊcià i funkcjonowaniem „Êrodków masowej informacji i pro-
pagandy, wydawnictwami, kolporta˝em oraz dzia∏alnoÊcià placówek kul-
tury”. Podj´to wtedy decyzj´ o czasowym zawieszeniu pracy teatrów, prze-
rwie w nauczaniu j´zyków obcych w klubach mi´dzynarodowej prasy
i ksià˝ki, Towarzystwie Wiedzy Powszechnej i innych placówkach, wprowa-
dzeniu do kin filmów o tematyce patriotycznej oraz wyÊwietlaniu poranków
dla dzieci. 

Od 14 grudnia 1981 do 4 lutego 1982 r. w Krakowie ukazywa∏ si´ jeden
tytu∏ prasowy utworzony z po∏àczenia dzienników lokalnych „Gazety Kra-
kowskiej”, „Dziennika Polskiego” i „Echa Krakowa”. Redaktorem naczel-
nym nowego dziennika zosta∏ Zbigniew Guzowski41. W Kielcach wstrzyma-
no wydawanie popo∏udniówki „Echo Dnia”, w województwie kieleckim
wychodzi∏ jedynie organ Komitetu Wojewódzkiego PZPR „S∏owo Ludu”.
Gazet´ oceniono dobrze, podobnie jej sk∏ad redakcyjny, w którym na
51 osób 41 by∏o cz∏onkami PZPR. SzeÊç osób nale˝a∏o do „SolidarnoÊci”,
z∏o˝y∏y one jednak pisemne oÊwiadczenie o wykonywaniu pracy oraz post´-
powaniu zgodnie z kryteriami obowiàzujàcymi dziennikarzy pracujàcych
w piÊmie partyjnym. 

W Kielcach powo∏ano dwunastoosobowy Wojewódzki Sztab Informacji
i Propagandy. Jego posiedzenia odbywa∏y si´ codziennie. Sztab sk∏ada∏ si´
z zespo∏u autorsko-redakcyjnego zajmujàcego si´ wydawaniem ulotek, pla-
katów, broszur, biuletynów i serwisów dla radiow´z∏ów, grupy aktywistów-
-agitatorów, grupy szybkiego reagowania oraz brygady kolporta˝owo-pla-
katowej42. Jedna z pierwszych decyzji sztabu dotyczy∏a wydrukowania
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40 Ibidem.
41 Z. Guzowski, „Gadziecho” – gazeta stanu wojennego w Krakowie, „Zeszyty Prasoznawcze”
1997, R. 60, nr 1–2, s. 80–96. 
42 AP Kielce, KW PZPR, 468, k. 265, Pismo Pe∏nomocnika KC PZPR ds. Propagandy i Infor-
macji w Kielcach do Wydzia∏u Informacji KC PZPR w Warszawie, 15 XII 1981. Podobne dzia-
∏ania podejmowano w ca∏ej Ma∏opolsce.



w kilkutysi´cznym nak∏adzie ulotek, których treÊç bazowa∏a na wystàpieniu
gen. Jaruzelskiego i proklamacji WRON43.

Zarówno z Ma∏opolski, jak i z Kielecczyzny ka˝dego dnia przesy∏ano
raporty o sytuacji bie˝àcej w tych regionach44. 14 grudnia komisje kon-
troli partyjnej PZPR – zgodnie z dyrektywami centrali45 – rozpocz´∏y
wzmo˝onà dzia∏alnoÊç. Od razu przystàpi∏y do realizacji wytycznych,
obejmujàc w ciàgu najbli˝szego roku wszystkie szczeble partyjne oraz
ró˝ne Êrodowiska. 

Z dost´pnych informacji wynika, ˝e w województwie miejskim krakow-
skim w pierwszym miesiàcu stanu wojennego legitymacje partyjne z∏o˝y∏o
928 osób, w tym 505 robotników i 390 pracowników umys∏owych. Nato-
miast w spo∏ecznoÊci wiejskiej odnotowano sporadyczne wystàpienia
z PZPR, w sumie zdecydowa∏o si´ na to 18 rolników46. Do 20 stycznia 1982 r.
szeregi partii opuÊci∏y w sumie 1042 osoby, w tym 556 robotników, 20 ch∏o-
pów i 450 pracowników umys∏owych. AktywnoÊcià w tym zakresie wyka-
za∏y si´ przede wszystkim Êrodowiska z HiL, biur projektów oraz wy˝szych
uczelni Krakowa47. W tej ostatniej grupie na 6 tys. cz∏onków i kandydatów
do partii wystàpi∏o 396 osób (do tragedii w kopalni „Wujek” 150, a po tej
tragedii dalszych 246), to jest oko∏o 6,6 proc.48

WÊród prawie czterystu pracowników szkó∏ wy˝szych, którzy opuÊcili
szeregi PZPR, by∏o 23 samodzielnych pracowników nauki. Liczba profeso-
rów, którzy zrezygnowali z przynale˝noÊci do partii, prezentowa∏a si´ na-
st´pujàco: Uniwersytet Jagielloƒski – 9 (mi´dzy innymi Celina Bobiƒska,
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43 Ibidem, 468, k. 242, Pismo Sekretarza KW PZPR w Kielcach W∏adys∏awa Kmitowskiego do
KC PZPR Wydzia∏u Informacji w Warszawie, 14 XII 1981.
44 W archiwach paƒstwowych w Krakowie i Kielcach znajdujà si´ teczki z teleksami i daleko-
pisami z omawianego okresu. Du˝a cz´Êç dokumentów KW PZPR w Tarnowie natomiast zo-
sta∏a zniszczona. Prowadzono nawet w tej sprawie post´powanie prokuratorskie (AP Tarnów,
3 Ds 736/94, Postanowienie [wydane przez prokuratora Prokuratury Rejonowej Marka Sobo-
la] o umorzeniu dochodzenia z dnia 5 XII 1994 w sprawie zniszczenia w 1990 r. w Tarnowie akt
o charakterze archiwalnym by∏ego Komitetu PZPR). 
45 AP Kielce, KW PZPR, 468, k. 253–254, Teleks nr 497, 14 XII 1981.
46 AP Kraków, KK PZPR, 91/IV/38, b.p., Informacja o stanie krakowskiej organizacji oraz
zmianach kadrowych zasz∏ych w województwie m. krakowskim w okresie od 13 XII 1981 do 13 I
1982 r., 14 I 1982.
47 Ibidem, 91/IV/38, b.p., Informacja o stanie partii i zmianach kadrowych zasz∏ych w wojewódz-
twie m. krakowskim w okresie od 13 XII 1981 r. do 20 I 1982 r., 21 I 1982.
48 AP Kraków, KK PZPR, Wydzia∏ Nauki i OÊwiaty, 91/XII/5, t. 1, b.p., Informacja o sytuacji
politycznej w Êrodowisku uczelni Krakowa po og∏oszeniu stanu wojennego, 2 I 1982.



Jan Jerschina, Jan Pawlica, W∏adys∏aw Serczyk i Piotr Sztompka), Politech-
nika Krakowska – 2 (W∏adys∏aw Muszyƒski i Kazimierz Pietrzyk), Akade-
mia Sztuk Pi´knych – 5 (mi´dzy innymi Franciszek Bunsch i Wincenty
Kucma), Wy˝sza Szko∏a Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej
– 1 (Stanis∏aw Burkot), Akademia Medyczna – 4, Akademia Ekonomiczna
– 1. Ponadto spoÊród sekretarzy i cz∏onków egzekutyw komitetów uczelnia-
nych oraz sekretarzy i cz∏onków POP legitymacje z∏o˝yli mi´dzy innymi
I sekretarz Komitetu Uczelnianego Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Teatralnej,
II sekretarz KU UJ oraz kilku cz∏onków KU i I sekretarz POP Instytutu
Socjologii, a tak˝e I sekretarz POP Akademii Rolniczej. W tym kontekÊcie
warto dodaç, ˝e stopieƒ upartyjnienia pracowników uczelni krakowskich
wynosi∏ oko∏o 25 proc. 

W krakowskim Êrodowisku kultury by∏o ogó∏em 583 cz∏onków partii.
Najwi´cej odesz∏o z Akademii Sztuk Pi´knych –13, Wydawnictwa Literac-
kiego – 4 oraz Teatru im. J. S∏owackiego – te˝ 4. W pozosta∏ych instytu-
cjach tego typu odnotowano pojedyncze wystàpienia. Legitymacj´ z∏o˝yli
mi´dzy innymi Adam Augustyn, literat, i Kazimierz Radwaƒski, dyrektor
Muzeum Archeologicznego. Z trzydziestu organizacji partyjnych w Êrodo-

228

Tabela nr 1. Liczba z∏o˝onych legitymacji partyjnych na uczelniach Krakowa

èród∏o: AP Kraków, KK PZPR, Wydzia∏ Nauki i OÊwiaty, 91/XII/5, t. 1, b.p., Informacja o sy-
tuacji politycznej w Êrodowisku uczelni Krakowa po og∏oszeniu stanu wojennego, 2 I 1982.

Uczelnia Liczba z∏o˝onych legitymacji

Akademia Ekonomiczna 19
Akademia Górniczo-Hutnicza 120
Akademia Medyczna 33
Akademia Muzyczna 1
Akademia Rolnicza 38
Akademia Sztuk Pi´knych 9
Akademia Wychowania Fizycznego 20
Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Teatralna 1
Politechnika Krakowska 31
Uniwersytet Jagielloƒski 89
Wy˝sza Szko∏a Pedagogiczna 35



wisku kultury Krakowa liczàcych 478 cz∏onków uby∏o 58 osób. Najtrudniej-
sza sytuacja kadrowo-partyjna by∏a w teatrach: J. S∏owackiego, Bagatela
i Starym49.

W najwi´kszym zak∏adzie przemys∏owym regionu, HiL, szeregi partii
opuÊci∏o 248 osób, w tym 224 robotników50. W województwie miejskim kra-
kowskim w okresie od 13 grudnia 1981 do 31 lipca 1982 r. z∏o˝ono w sumie
4768 legitymacji partyjnych51. WÊród przyczyn odejÊcia z PZPR podawano
mi´dzy innymi utrat´ zaufania do partii, negatywnà ocen´ przyczyn wpro-
wadzenia stanu wojennego oraz obaw´ przed powrotem partii do dawnego
stylu i metod dzia∏ania. Nie mo˝na tu pominàç równie˝ znaczenia wypad-
ków w kopalni „Wujek”.

W odniesieniu do Regionu Âwi´tokrzyskiego zachowa∏y si´ sprawo-
zdania za ca∏y 1982 r., brakuje jednak niestety danych z pierwszych dni
i tygodni stanu wojennego, analogicznie do województwa miejskiego kra-
kowskiego. Od 13 grudnia 1981 do 30 czerwca 1982 r. odnotowano zwrot
1243 legitymacji52. W 1982 r. w województwie kieleckim legitymacje z∏o-
˝y∏y 1522 osoby, w tym 774 robotników, 273 ch∏opów i 389 pracowników
umys∏owych i 86 z pozosta∏ych grup53.

W myÊl wczeÊniej prezentowanych zadaƒ komisji kontroli partyjnej roz-
poczà∏ si´ proces „odnowy” szeregów partyjnych. W województwie miejskim
krakowskim liczba skreÊleƒ z PZPR w pierwszym miesiàcu od wprowa-
dzenia stanu wojennego wynosi∏a 1190, w tym 680 robotników i 412 pra-
cowników umys∏owych. W tym samym okresie z partii wydalono 248 osób,
w tym 143 robotników i 101 pracowników umys∏owych. Ponadto ze sk∏adu
komisji kontroli partyjnej odwo∏ano trzech cz∏onków54, a z terenowych
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49 Ibidem, KK PZPR, Wydzia∏ Kultury, 91/XVIII/5, t. 1, b.p., Informacja o sytuacji politycznej
w Êrodowisku kultury oraz o zasadach normalizacji ˝ycia kulturalnego w Krakowie, 5 VII 1982.
50 Ibidem, KK PZPR, 91/IV/38, k. 75, Informacja o stanie krakowskiej organizacji oraz zmia-
nach kadrowych zasz∏ych w województwie m. krakowskim w okresie od 13 XII 1981 do 13 I
1982 r., 14 I 1982. 
51 Ibidem, 91/IV/43, b.p., Za∏àcznik do protoko∏u posiedzenia Egzekutywy KK PZPR z 25 VIII
1982 r.: Stan krakowskiej organizacji partyjnej na dzieƒ 31 VII 1982, 5 VIII 1982.
52 AP Kielce, KW PZPR, 4072, b.p., Protokó∏ posiedzenia Sekretariatu KW PZPR, 30 VI 1982.
53 Ibidem, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 4323, k. 40, Sprawozdanie o z∏o˝onych legityma-
cjach partyjnych za rok 1982, 5 I 1983.
54 AP Kraków, KK PZPR, 91/IV/38, k. 75, Informacja o stanie krakowskiej organizacji oraz
zmianach kadrowych zasz∏ych w województwie m. krakowskim w okresie od 13 XII 1981 do 13 I
1982 r., 14 I 1982.



instancji PZPR oÊmiu cz∏onków egzekutywy instancji I stopnia i trzynastu
cz∏onków terenowych instancji55. 

Pozbawiono funkcji trzech sekretarzy komitetów zak∏adowych i czte-
rech sekretarzy POP. Decyzjà Sekretariatu Komitetu Krakowskiego PZPR
rozwiàzano dwie POP w Krakowie: w „CeBeA” oraz Przedsi´biorstwie
Monta˝u i Dostaw Pieców Tunelowych „Piecbud”. Odwo∏ano dwóch na-
czelników gmin oraz 23 osoby zarzàdzajàce przedsi´biorstwami, w tym
czternastu dyrektorów naczelnych i dziewi´ciu zast´pców dyrektorów56.

W drugim okresie sprawozdawczym, od 13 grudnia 1981 do 20 stycznia
1982 r., z listy PZPR skreÊlono 1395 osób, w tym 760 robotników, 41 ch∏opów,
518 pracowników umys∏owych i 2 z pozosta∏ych grup. Wydalono 312 osób:
168 robotników, 2 ch∏opów i 140 pracowników umys∏owych57. 

Z Komisji Kontroli Partyjnej w Krakowie odwo∏ano jednà osob´, ze
sk∏adów egzekutyw instancji I stopnia 12 cz∏onków, a z w∏adz instancji
I stopnia 21 osób. Ponadto odwo∏ano 23 pierwszych sekretarzy POP i OOP.
Ogó∏em rozwiàzano szeÊç POP i OOP, w tym cztery w gospodarce uspo-
∏ecznionej: w „CeBeA”, Centralnym Biurze Studiów i Projektów Budow-
nictwa Wodnego „Hydroprojekt”, Krakowskim Biurze Projektowo-Badaw-
czym Budownictwa Ogólnego i „Piecbudzie”, oraz dwa wiejskie: w Nowej
Wsi i Zam∏ynie58. 

W aparacie administracyjnym odwo∏ano dwóch naczelników jedno-
stek stopnia podstawowego, a w aparacie gospodarczym 33: osiemnastu
dyrektorów naczelnych i pi´tnastu zast´pców dyrektorów59. Po 13 grud-
nia dokonano tak˝e przeglàdu kadrowego szkó∏, przedszkoli i innych pla-
cówek oÊwiatowych. W okresie przerwy od 14 grudnia 1981 do 3 stycznia
1982 r. skontrolowano prawie dwieÊcie szkó∏ i innych placówek oÊwiato-
wych60. W wyniku tej akcji ze stanowisk kierowniczych odwo∏ano dyrek-
tora VI Liceum Ogólnokszta∏càcego w Krakowie, zast´pc´ dyrektora
XIII Liceum Ogólnokszta∏càcego oraz gminnego dyrektora szkó∏ w Âwiàt-

230

55 Ibidem. 
56 Ibidem, k. 76.
57 AP Kraków, KK PZPR, 91/IV/38, k. 72, Informacja o stanie partii i zmianach kadrowych za-
sz∏ych w województwie m. krakowskim w okresie od 13 XII 1981 r. do 20 I 1982 r., 21 I 1982.
58 Ibidem, k. 73.
59 Ibidem, k. 74.
60 AP Kraków, KK PZPR, Wydzia∏ Nauki i OÊwiaty, 91/XII/12, t. 1, b.p., Sytuacja spo∏eczno-
-polityczna w oÊwiacie w województwie miejskim krakowskim, [luty 1982].



nikach Górnych. Zawieszono w pracy trzech nauczycieli w liceach ogólno-
kszta∏càcych: IV, VII i XIII, dwóch nauczycieli w szko∏ach zawodowych:
Zespole Szkó∏ Ekonomicznych nr 1 i Zespole Szkó∏ Elektrycznych w Ska-
winie, oraz jednà wychowawczyni´, w Domu Dziecka nr 561. 

Proces „oczyszczania” partii w Êrodowisku szkó∏ wy˝szych nie przebie-
ga∏ bezkonfliktowo, czego spektakularnym przyk∏adem by∏a sytuacja
w Akademii Medycznej, gdzie Egzekutywa Komitetu Uczelnianego PZPR
wystàpi∏a do ministra zdrowia z wnioskiem o odwo∏anie prorektora prof.
Andrzeja Szczeklika i prorektora do spraw klinicznych, prof. Jana Gro-
chowskiego, cz∏onka PZPR. Jako przyczyn´ odwo∏aƒ podano mi´dzy inny-
mi negatywny stosunek do wprowadzenia stanu wojennego (podj´cie przez
Senat uchwa∏y i og∏oszenie protestu), eliminacj´ innych si∏, szczególnie
PZPR, na uczelni oraz prowadzenie niew∏aÊciwej polityki kadrowej z po-
mini´ciem Komitetu Uczelnianego62.

Podobne problemy w∏adze mia∏y z rektorem Politechniki Krakowskiej
prof. Romanem Ciesielskim, który bra∏ udzia∏ w protestach studentów prze-
ciwko stanowi wojennemu zorganizowanych na uczelni 3 maja 1982 r. Nie
uda∏y si´ próby pozbawienia go stanowiska rektora. Odsuni´to go dopiero
po wyborach nowych w∏adz uczelni na rok akademicki 1982/1983. Wyemi-
growa∏ natomiast sekretarz do spraw organizacyjnych Komitetu Uczelnia-
nego PZPR w Akademii Ekonomicznej, za co zosta∏ usuni´ty z partii63.

W Êrodowisku kultury partia mia∏a k∏opoty nie tylko z niektórymi teatra-
mi. Powa˝ny kryzys personalny nastàpi∏ w Klubie Twórców i Dzia∏aczy Kultu-
ry „Kuênica”. „Za∏agodzono” go czystkà kadrowà i wydaleniem z partii cz´-
Êci dzia∏aczy klubu64. Na posiedzeniach Egzekutywy Komitetu Krakowskiego
PZPR wyra˝ano równie˝ zaniepokojenie postawà dzia∏aczy SPATiF – ZLP.
Uwa˝ano, ˝e Êrodowisko to by∏o pod presjà Zarzàdu G∏ównego w Warszawie,
wzywajàcego do manifestowania pewnych form biernego oporu65.
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61 Ibidem.
62 AP Kraków, KK PZPR, Wydzia∏ Nauki i OÊwiaty, 91/XII/5, t. 1, b.p., Ocena sytuacji poli-
tycznej w wy˝szych uczelniach Krakowa, 20 III 1982. 
63 Ibidem, KK PZPR, Wydzia∏ Nauki i OÊwiaty, 91/IV/40, k. 169, Ocena sytuacji politycznej
i kadrowej w Êrodowisku szkó∏ wy˝szych Krakowa, [maj 1982].
64 Ibidem, 91/IV/43, b.p., Za∏àcznik do protoko∏u posiedzenia Egzekutywy KK PZPR z 25 VIII
1982 r.: Stan krakowskiej organizacji partyjnej na dzieƒ 31 VII 1982, 5 VIII 1982.
65 AP Kraków, KK PZPR, 91/IV/39, b.p., Za∏àcznik do protoko∏u posiedzenia Egzekutywy
KK PZPR: Informacja o sytuacji politycznej w Êrodowisku kultury oraz o zasadach normalizacji
˝ycia kulturalnego w Krakowie, 1 III 1982.



Nie dysponujemy danymi, ilu cz∏onków partii nale˝a∏o jednoczeÊnie do
„SolidarnoÊci”. Z fragmentarycznych ustaleƒ wynika, ˝e w województwie
miejskim krakowskim na 506 sekretarzy komitetów zak∏adowych PZPR do
„SolidarnoÊci” nale˝a∏o 18166.

Na podstawie danych statystycznych mo˝na przeÊledziç, jak zmienia∏y
si´ stan liczebny oraz struktura spo∏eczna kandydatów i cz∏onków PZPR
w Krakowie od 13 grudnia 1981 do 31 marca 1982 r.

Tabela nr 2. Zmiany stanu liczebnego PZPR w Krakowie od 13 grudnia 1981 do
31 marca 1982 r. 

Inaczej wyglàda∏a sytuacja w Regionie Âwi´tokrzyskim. Z prowadzonej
przez wszystkie instancje partyjne sprawozdawczoÊci wynika∏o, ˝e 13 grud-
nia 1981 r. w Kieleckiem do „SolidarnoÊci” nale˝a∏o ponad 28 tys. cz∏onków
wojewódzkiej organizacji partyjnej, to jest oko∏o 33 proc. W wyniku podj´-
tych dzia∏aƒ wewnàtrzpartyjnych w pierwszym pó∏roczu 1982 r., oÊwiadcze-
nia o wystàpieniu ze zwiàzku z∏o˝y∏o – w ró˝nej formie – 11 860 cz∏onków
partii, czyli 42 proc. Ponadto skreÊlono 74 osoby nale˝àce do w∏adz partyj-
nych w: Bejscach, Chmielniku, Czarnocinie, Gnojnie, Nowej S∏upi, Opa-
towcu, Tucz´pach i Wàchocku. Dwie osoby z Komitetu Miejskiego PZPR
w Kielcach i dwie z Komitetu Zak∏adowego PZPR Starachowickiego Zak∏a-
du Przemys∏u Drzewnego w Starachowicach zrezygnowa∏y z pe∏nienia funk-
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66 Ibidem, 91/IV/38, k. 76, Informacja o stanie krakowskiej organizacji oraz zmianach kadrowych
zasz∏ych w województwie m. krakowskim w okresie od 13 XII 1981 r. do 13 I 1982 r., 14 I 1982.

Kategoria Stan Stan
Liczba kandydatów

spo∏eczna liczebny liczebny
i cz∏onków, którzy

kandydatów na 13 grudnia na 31 marca
wystàpili z PZPR

i cz∏onków 1981 r. 1982 r.
bez podania przyczyny

(w nawiasie w procentach)
robotnicy 34 345 31 600 2745 (7,9)
ch∏opi 4777 4499 278 (5,8)
pracownicy umys∏owi 34 450 32 203 2247 (6,5)
pozostali 10 260 9805 455 (4,4)
razem 83 832 78 107 5725 (6,8)

èród∏o: AP Kraków, KK PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 91/IV/40, k. 29, Protokó∏ z posiedze-
nia Egzekutywy KK PZPR, 21 IV 1982.



cji partyjnych na rzecz zwiàzkowych w „SolidarnoÊci”. W czterech najwi´k-
szych miastach województwa, Kielcach, Ostrowcu Âwi´tokrzyskim, Skar˝y-
sku-Kamiennej i Starachowicach, 13 420 (47 proc.) cz∏onków partii nale˝a-
∏o do „SolidarnoÊci”. Do czasu, kiedy sporzàdzano zestawienia, okreÊli∏o si´
36 proc. cz∏onków partii. Najtrudniej ten proces przebiega∏ w Kielcach
(Fabryce ¸o˝ysk Tocznych „Iskra” oraz Zak∏adzie Urzàdzeƒ Chemicznych
i Armatury Przemys∏owej „Chemar”), Skar˝ysku-Kamiennej („Predom-
-Mesko”) i Starachowicach67. W samej Wojewódzkiej Komisji Kontroli Par-
tyjnej w Kielcach jedenastu towarzyszy nale˝a∏o do „SolidarnoÊci”. W wyni-
ku rozmów siedmiu z nich z∏o˝y∏o pisemne oÊwiadczenia o wystàpieniu ze
zwiàzku, a dwóch usuni´to ze sk∏adu komisji68.

W Regionie Âwi´tokrzyskim pierwsze dane o skreÊlonych cz∏onkach
partii pojawi∏y si´ po ustaniu strajku w Hucie im. M. Nowotki w Ostrowcu
Âwi´tokrzyskim. By∏ to jedyny du˝y protest po 13 grudnia w województwie
kieleckim. Na podstawie dokumentów Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Kielcach przesy∏anych do Warszawy mo˝na stwierdziç, ˝e do 19 grudnia
1981 r. w trybie przyspieszonym i zgodnym z wytycznymi Centralnej Komisji
Kontroli Partyjnej w hucie ukarano osiemdziesi´ciu cz∏onków partii. Z PZPR
wydalono 45 osób: 33 robotników, dziewi´ciu mistrzów, jednego brygadzist´
i dwóch pracowników umys∏owych. Z listy skreÊlono dalszych 21: siedemna-
stu robotników i czterech pracowników umys∏owych, siedem osób ukarano
naganà, a cztery upomnieniem. Funkcji partyjnych z wyboru pozbawiono
dwie osoby: cz∏onka egzekutywy komitetu zak∏adowego partii, robotnika,
oraz cz∏onka Komitetu Zak∏adowego PZPR, mistrza69. WÊród ukaranych
by∏o dwóch cz∏onków Komitetu Zak∏adowego, dwóch sekretarzy OOP, jeden
cz∏onek egzekutywy OOP i jedenastu grupowych partyjnych. Po wydarze-
niach w hucie odwo∏ano Miejskà Komisj´ Kontroli Partyjnej w Ostrowcu i po-
wo∏ano nowy sk∏ad. Odwo∏ano równie˝ sekretarza Komitetu Zak∏adowego
PZPR w FSC oraz sekretarza POP w „Polmozbycie” w Starachowicach70. 
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67 AP Kielce, KW PZPR, 4070, k. 64–65, Protoko∏y posiedzeƒ Sekretariatu KW PZPR, Infor-
macja o przebiegu procesu samookreÊlenia si´ wÊród cz∏onków WKKP i WKR nale˝àcych do
„SolidarnoÊci”, 16 I 1982.
68 Ibidem, 3748, k. 84, Posiedzenie Egzekutywy KW PZPR: Zadania Wojewódzkiej Organiza-
cji Partyjnej w aktualnej sytuacji spo∏eczno-politycznej, 16 I 1982.
69 Ibidem, 471, k. 125, Pismo przewodniczàcego WKKP w Kielcach Stanis∏awa Ga∏àzki do
Jerzego Urbaƒskiego, przewodniczàcego CKKP przy KC PZPR w Warszawie, 21 XII 1981.
70 Ibidem, k. 126.



W nast´pnych dniach w Hucie im. M. Nowotki kontroli partyjnej pod-
dano dalsze 142 osoby: 130 robotników, 9 mistrzów i 3 pracowników umy-
s∏owych. Z partii wydalono 36 osób: 33 robotników i 3 mistrzów. Z listy
skreÊlono 37 osób: 33 robotników, 2 mistrzów i 2 pracowników umys∏o-
wych. Dwie osoby pozbawiono funkcji sekretarzy OOP. Pozosta∏e upo-
mniano: 18 naganà z ostrze˝eniem, 14 naganà i 37 upomnieniem71. Ponad-
to prezydium WKKP rozpatrzy∏o spraw´ siedmiu swoich cz∏onków
nale˝àcych do „SolidarnoÊci”. Pi´ciu z nich z∏o˝y∏o pisemnà deklaracj´
o wystàpieniu z „SolidarnoÊci”, jednego odwo∏ano ze sk∏adu WKKP, a jed-
nego z prezydium i ze sk∏adu WKKP72.

W Miejskiej Komisji Kontroli Partyjnej w Kielcach, w której sk∏adzie
by∏o 12 cz∏onków „SolidarnoÊci”, przeprowadzono rozmowy z dziewi´cio-
ma osobami: osiem zadeklarowa∏o wystàpienie z „SolidarnoÊci”, a jednà
odwo∏ano ze sk∏adu MKKP. By∏ to robotnik F¸T „Iskra”, który z∏o˝y∏ legi-
tymacj´ partyjnà i zosta∏ skreÊlony z listy cz∏onków PZPR73. 

Poza tym w województwie kieleckim zawieszono w obowiàzkach sekre-
tarza Komitetu Zak∏adowego PZPR w Zak∏adach Górniczo-Mechanicz-
nych w Z´bcu ko∏o Starachowic. Komitet Wojewódzki PZPR w Kielcach,
oceniajàc prac´ partyjnà po 13 grudnia, skonstatowa∏, ˝e „kierownicza ka-
dra w województwie w kategoriach politycznych nie budzi zasadniczych za-
strze˝eƒ. [...] Sekretariat KW na bie˝àco dokonuje oceny kadry kierowni-
czej na szczeblu miast, miast-gmin i gmin. Z dotychczasowych ocen wynika,
˝e kadra na tym szczeblu w warunkach stanu wojennego, w sposób stanow-
czy i dyrektywny egzekwuje obowiàzki s∏u˝bowe w podleg∏ych sobie jed-
nostkach”74. Do 19 grudnia odwo∏ano jednego naczelnika gminy, dwóch
dyrektorów przedsi´biorstw, trzech zast´pców dyrektorów i pi´ciu preze-
sów oraz wiceprezesów gminnych spó∏dzielni75.

Od 13 grudnia 1981 do 9 stycznia 1982 r. w trybie natychmiastowym od-
wo∏ano dyrektorów naczelnych Cementowni Ma∏ogoszcz, Kieleckich Zak∏a-
dów Wyrobów Papierowych i Przedsi´biorstwa Elementów Budowlanych
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71 AP Kielce, KW PZPR, 471, k. 126, Pismo WKKP w Kielcach do Jerzego Urbaƒskiego,
przewodniczàcego CKKP przy KC PZPR w Warszawie, 31 XII 1981.
72 Ibidem, k. 127.
73 Ibidem.
74 AP Kielce, KW PZPR, 471, k. 109, Pismo I sekretarza KW PZPR w Kielcach Macieja
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„Prelbud” w Kielcach oraz czterech naczelników gmin, dziewi´ciu prezesów
i dyrektorów w pionie Wojewódzkiego Zwiàzku Kó∏ek Rolniczych, oÊmiu
prezesów, wiceprezesów i dyrektorów Wojewódzkiego Zwiàzku Spó∏dzielni
Rolniczych, trzech prezesów rolniczych spó∏dzielni produkcyjnych, trzech
prezesów z pionu spó∏dzielni mieszkaniowej i kierownika Domu Pomocy
Spo∏ecznej dla Doros∏ych w Kielcach76. Stwierdzono, ˝e „nie mo˝na dopu-
Êciç do takiej sytuacji, jak to mia∏o miejsce w przypadku 16 cz∏onków PZPR,
internowanych w grupie innych osób z terenu woj. kieleckiego”77. 

W okresie stanu wojennego z funkcji kierowniczych odesz∏o 89 dyrekto-
rów i ich zast´pców, 17 naczelników miast i gmin, 43 prezesów spó∏dzielczych
spó∏ek rolniczych, 62 prezesów i wiceprezesów gminnych spó∏dzielni, 23 pre-
zesów rzemieÊlniczych spó∏dzielni pracy, 16 osób z instytucji oÊwiatowych
i kulturalnych, 4 ze s∏u˝by zdrowia, 6 z handlu oraz 9 z komunikacji i trans-
portu. Dokonano 21 zmian w Urz´dzie Wojewódzkim w Kielcach, przy czym
komentarz by∏ taki, ̋ e „tak g∏´bokich zmian kadrowych nie zanotowano w mi-
nionych latach”78. Pod koniec grudnia 1981 r. przeciwko by∏emu wojewodzie
kieleckiemu Józefowi Staƒskiemu prokuratura wnios∏a do sàdu akt oskar˝e-
nia. W prasie podano ogólnie, ˝e chodzi∏o o naruszenie przepisów prawa79.

OdnoÊnie do Êrodowiska szkó∏ wy˝szych w Kielcach, na 1600 pracowni-
ków Wy˝szej Szko∏y Pedagogicznej i Politechniki Âwi´tokrzyskiej blisko
po∏owa nale˝a∏a do „SolidarnoÊci”. Byli to przede wszystkim pracownicy
administracji, in˝ynieryjno-techniczni i m∏odzi pracownicy naukowi. Po og∏o-
szeniu stanu wojennego internowano dwunastu pracowników i siedmiu
studentów z obu uczelni. Uznano wówczas, ˝e rektorzy i pierwsi sekretarze
komitetów uczelnianych powinni pozostaç na swych stanowiskach80. Skre-
Êlenia z listy studentów i usuni´cie z pracy pracowników uczelni kieleckich
dotyczy∏y przede wszystkim osób internowanych.

Z tak zwanego przeglàdu kadr kierowniczych w kieleckim Êrodowisku
kultury wynika∏o, ˝e kadry te popierajà polityk´ partii. Jednoznaczne za-
strze˝enia sformu∏owano jedynie wobec ówczesnego dyrektora i kierownika
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76 AP Kielce, KW PZPR, 3748, k. 51, Zadania Wojewódzkiej Organizacji Partyjnej w aktualnej
sytuacji spo∏eczno-politycznej, 16 I 1982.
77 Ibidem.
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80 AP Kielce, KW PZPR, 4066, k. 23–24, Informacja o sytuacji politycznej, 6 I 1982.



artystycznego Teatru im. S. ˚eromskiego, Józefa Swarka, którego zwolnie-
nie z obowiàzków uznano za „niezb´dne”. W stosunku do pozosta∏ych
osób z kadry kierowniczej kultury pada∏y niekiedy uwagi o potrzebie „sta-
∏ego nadzoru ideowo-politycznego”81. 

W pierwszym pó∏roczu 1982 r. w Kieleckiem skreÊlono i wydalono
4621 cz∏onków i kandydatów, w tym 2532 robotników i 782 ch∏opów82,
a w ca∏ym 1982 r. 666083.

Mo˝na odnieÊç wra˝enie, szczególnie co do Regionu Âwi´tokrzyskiego,
˝e tarcia wewnàtrz partii na szczeblu centralnym s∏abo wp∏ywa∏y na dzia∏a-
nia tak zwanych do∏ów partyjnych. Przez ca∏y okres stanu wojennego na
stanowisku I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Kielcach utrzy-
ma∏ si´ Maciej Lubczyƒski, a zmiany personalne nie by∏y drastyczne.

Instancje partyjne wszystkich szczebli same organizowa∏y zebrania akty-
wu partyjnego w celu informowania o dzia∏aniach podj´tych przez Komitet
Centralny. Komitety miejskie i miejsko-gminne w pe∏ni akceptowa∏y posta-
nowienia WRON84. Zarówno w województwie krakowskim, jak i kieleckim
powstawa∏y obywatelskie komitety ocalenia narodowego na szczeblu miej-
skim, gminnym oraz w wielu zak∏adach pracy. W Ma∏opolsce do 25 sierp-
nia 1982 r. zak∏adowych KON nie powo∏ano mi´dzy innymi w HiL i Zak∏a-
dach Azotowych w Tarnowie. Tworzenie OKON nie przebiega∏o jednak
spontanicznie i trwa∏o d∏u˝szy czas85. 

Do 20 marca 1982 r. nie uda∏o si´ powo∏aç ˝adnego uczelnianego ko-
mitetu ocalenia narodowego w Krakowie. Najwi´ksze trudnoÊci wystàpi∏y
na UJ, gdzie dzia∏acze ZSL i SD wykazali du˝à wstrzemi´êliwoÊç i ostro˝-
noÊç co do nowych form wspó∏pracy z PZPR. W AWF nie uda∏y si´ próby
wspó∏pracy SD z PZPR86.
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81 Ibidem, 4067, k. 85, Posiedzenie Sekretariatu KW PZPR: Ocena administracyjnej i par-
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tycznej w Êrodowisku uczelni Krakowa po og∏oszeniu stanu wojennego, 2 I 1982.



Od wrzeÊnia 1982 r. cz∏onkowie Komitetu Krakowskiego PZPR rozpo-
cz´li rozmowy z kandydatami do komisji inicjujàcej utworzenie Tymczaso-
wej Rady Krajowej PRON. Do rozmów wytypowano przedstawicieli Êwia-
ta kultury Krakowa znanych poza regionem. Podejmowanie rozmowy ze
Stanis∏awem Lemem z góry skazano na niepowodzenie. Wspó∏pracy sta-
nowczo odmówi∏ Jan Józef Szczepaƒski. Chocia˝ wielu rozmówców przy-
chylnie odnios∏o si´ do idei porozumienia narodowego, wi´kszoÊç z nich
odmówi∏a udzia∏u w nowej strukturze, t∏umaczàc si´ sprawami osobistymi
i zawodowymi. Inicjatyw´ biernie poparli mi´dzy innymi: Jerzy Biƒczycki,
Kaja Danczowska, Józef Gierowski, Miko∏aj Grabowski, Krzysztof Pende-
recki (który swój udzia∏ uzale˝ni∏ od akcesu Witolda Lutos∏awskiego) i Sta-
nis∏aw Radwan. Jerzy Trela i Edward Lubaszenko zgodzili si´ na udzia∏
w nowej strukturze, pod warunkiem ˝e nie b´dà jedynymi reprezentanta-
mi Êrodowiska aktorskiego, obawiali si´ bowiem, i˝ mogliby byç „spaleni”
w Êrodowisku na d∏u˝szy czas87.

Miejski Komitet Odrodzenia Narodowego w Kielcach zawiàza∏ si´
25 marca 1982 r. Na jego czele stanà∏ rektor WSP prof. Henryk Jurkiewicz.
Zak∏adowe KON powsta∏y we wszystkich wi´kszych zak∏adach Kielecczy-
zny. Na Kielecczyênie nie by∏o równie˝ wi´kszych trudnoÊci z formowa-
niem struktur PRON. Ma∏opolska i Âwi´tokrzyskie, pomimo bliskoÊci
terytorialnej, w okresie stanu wojennego odmiennie reagowa∏y na dzia∏a-
nia w∏adz komunistycznych w wi´kszoÊci sfer ˝ycia publicznego.

3. Opozycja i opór spo∏eczny

Szybkie spacyfikowanie strajków okupacyjnych w grudniu 1981 r. spra-
wi∏o, ˝e ta forma oporu na d∏ugi czas straci∏a sens. ¸atwoÊç, z jakà sto-
sunkowo niewielkie oddzia∏y milicji i wojska (wyjàtek stanowi∏ tu HiL)
likwidowa∏y protesty w zak∏adach pracy, podzia∏a∏a deprymujàco na
cz∏onków zwiàzku, sk∏aniajàc ich do poszukiwania innych, bardziej sku-
tecznych metod.

Prowadzone na szerokà skal´ internowania i aresztowania przywód-
ców zwiàzkowych w pierwszych tygodniach stanu wojennego rozbi∏y lub
czasowo sparali˝owa∏y wi´kszoÊç struktur zwiàzkowych. Najdotkliwiej od-
czu∏y to kierownictwa obu zarzàdów regionów oraz komisje zak∏adowe,
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87 Ibidem.



w mniejszym stopniu delegatury terenowe88. Sieç powiàzaƒ mi´dzy po-
szczególnymi ogniwami zwiàzku zosta∏a niemal ca∏kowicie zerwana.
Skonfiskowano wi´kszoÊç sprz´tu poligraficznego, jakim dysponowa∏y
ogniwa zwiàzkowe.

Mimo ˝e struktury „SolidarnoÊci” sz∏y w rozsypk´, w∏adzom nie uda∏o
si´ ca∏kowicie zd∏awiç oporu spo∏ecznego. Najszybciej, bo ju˝ w pierwszych
dniach stanu wojennego, podj´∏y dzia∏alnoÊç, cz´sto w okrojonym sk∏adzie,
tajne komisje na poziomie zak∏adów i kó∏. Niemal natychmiast ukonstytu-
owa∏y si´ na UJ i w krakowskich placówkach PAN89. Powsta∏y te˝ w wielu
zak∏adach i instytucjach, brak jednak o tych komisjach bli˝szych informa-
cji. Poczàtkowo aktywnoÊç wi´kszoÊci z nich ogranicza∏a si´ do zbierania
pieni´dzy na pomoc represjonowanym kolegom i – rzadko – do powielania
ulotek i wydawania oÊwiadczeƒ. Cz´sto w ich dzia∏ania w∏àczali si´ ludzie,
którzy dotychczas nie pe∏nili funkcji zwiàzkowych. 

Jeszcze w grudniu 1981 r. zacz´∏y powstawaç samorzutnie ró˝ne izolowa-
ne grupy, wywodzàce si´ z kr´gów przedsierpniowej opozycji czy Niezale˝ne-
go Zrzeszenia Studentów, lub ca∏kiem nowe, bazujàce na powiàzaniach towa-
rzyskich i wzajemnym zaufaniu. Wi´kszoÊç z nich skoncentrowa∏a si´ na
wydawaniu podziemnych pism i ulotek. W Krakowie od 14 grudnia wychodzi-
∏y „AktualnoÊci”, wydawane przez dawnych pracowników Sekcji Informacji
Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Ma∏opolska, którzy unikn´li interno-
wania90. Tego dnia zaczà∏ si´ ukazywaç podziemny „dziennik” – „Informacja
KS w PAN” wydawany w formie maszynopisu przez Jana Ârodonia i wspoma-
gajàcych go kolegów z dawnej Komisji Informacji NSZZ „SolidarnoÊç”
PAN91. Ju˝ 13 grudnia wokó∏ W∏adys∏awa Mas∏owskiego z OÊrodka Badaƒ
Prasoznawczych skupi∏ si´ zespó∏, który zajà∏ si´ gromadzeniem materia∏ów
nazwanych roboczo „Dokumentacjà Stanu Wojennego”92. Na krótko poja-
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88 Z ustaleƒ dla Ma∏opolski wynika, ˝e w Krakowie pozbawiono wolnoÊci (internowano
i aresztowano) 31 przewodniczàcych i wiceprzewodniczàcych komisji zak∏adowych NSZZ
„SolidarnoÊç” oraz 19 cz∏onków i pracowników Zarzàdu Regionu, a w regionie odpowiednio
28 cz∏onków komisji zak∏adowych i 27 ZR, w tym 4 z delegatur, oraz 3 cz∏onków Komisji Kra-
jowej NSZZ „SolidarnoÊç” (W. Zab∏ocki, op. cit., tab. 10, s. 94). Brak jest tego rodzaju danych
z Regionu Âwi´tokrzyskiego.
89 Zob. Relacja Barbary Niemiec [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 111–112; Relacja Jana
Ârodonia, ibidem, s. 134–136.
90 Zob. Relacja Doroty Stec-Fus, ibidem, s. 125–126.
91 Zob. Relacja Jana Ârodonia, ibidem, s. 134.
92 W. Tyraƒski, „Ma∏a Polska”, „Zeszyty Prasoznawcze” 1995, R. 38, nr 1–2, s. 178–180.



wi∏y si´ „Serwisy Informacyjne” (z regu∏y jeden lub dwa numery), mi´dzy
innymi UJ i Akademii Medycznej93. 

Szybko powsta∏y zalà˝ki struktur podziemnych w nowohuckim kombina-
cie. 21 grudnia 1981 r. grupa pozostajàcych na wolnoÊci cz∏onków Komite-
tu Robotniczego HiL NSZZ „SolidarnoÊç” w liÊcie do ludzi „SolidarnoÊci”
za spraw´ najwa˝niejszà uzna∏a domaganie si´ uwolnienia internowanych
i wi´zionych dzia∏aczy oraz odwo∏anie stanu wojennego, a tak˝e wezwa∏a do
spowalniania pracy, czyli „strajku ˝ó∏wiego”94. T́  form´ oporu, polegajàcà
mi´dzy innymi na Êcis∏ym przestrzeganiu przepisów BHP i instrukcji tech-
nologicznych, znanà bardziej pod nazwà „strajk w∏oski”, podj´to tak˝e w in-
nych zak∏adach95. W ostatnich dniach grudnia 1981 r. na apel Grupy Za∏o-
˝ycielskiej KOS NSZZ „SolidarnoÊç” – Region Ma∏opolska zacz´to tworzyç
ko∏a oporu spo∏ecznego96. Na poczàtku stycznia 1982 r. w raportach MSW
odnotowano trzy nielegalne oÊrodki na terenie Krakowa, skupiajàce by∏ych
dzia∏aczy NZS UJ, zajmujàce si´ produkcjà prasy i ulotek97. Jednà z aktyw-
niejszych grup tego Êrodowiska by∏ Studencki Komitet Obrony Demokracji98.

Na Kielecczyênie i w mniejszych oÊrodkach Ma∏opolski zorganizowany
opór zaczà∏ si´ powoli rodziç dopiero w poczàtkach 1982 r. W tym okresie
skoncentrowano si´ g∏ównie na udzielaniu pomocy potrzebujàcym, zbiera-
niu sk∏adek i uczestnictwie w mszach Êw. w intencji represjonowanych99.
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93 Bibliografia prasy drugiego obiegu [w:] SolidarnoÊç Ma∏opolska..., s. 259–260. Zob. te˝ P. Ponie-
dzia∏ek, Strajki, demonstracje, internowania i procesy w Krakowie w okresie stanu wojennego
w Polsce w Êwietle relacji prasowych, Kraków 1992, s. 35 (mps pracy magisterskiej w zbiorach
Centrum Dokumentacji Czynu Niepodleg∏oÊciowego w Krakowie).
94 List do cz∏onków SolidarnoÊci [w:] SolidarnoÊç Ma∏opolska..., s. 47–48.
95 Zob. Relacja Fryderyka Czerwiƒskiego [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 48. 
96 Za g∏ówne zadanie KOS uzna∏y zbieranie i rozpowszechnianie informacji, pomoc rodzi-
nom represjonowanych i osobom potrzebujàcym, stosowanie taktyki biernego oporu wobec
rozporzàdzeƒ w∏adz stanu wojennego (Ko∏a Oporu Spo∏ecznego [w:] SolidarnoÊç Ma∏opol-
ska..., s. 48–49).
97 Powielarnia im. Ofiar Grudnia 1981 oraz wydawnictwa sygnowane przez Studencki Komi-
tet Obrony Demokracji NZS i Frakcj´ Dzia∏ania NZS (AIPN, MSW II, 185n/32, b.p., Infor-
macja dzienna MSW, 2 I 1982). 
98 Pod koniec 1982 r. SKOD i inne mniejsze ugrupowania studenckie przekszta∏ci∏y si´ w Kra-
kowskà Komisj´ Wykonawczà NZS. Twórcami i aktywistami SKOD byli dzia∏acze NZS, ci,
którzy nie zostali internowani w grudniu 1981 r., m.in. Bogdan Klich, Marek Lasota, Woj-
ciech Modelski, Wojciech Raduchowski, Jan M. Rokita i Bart∏omiej Sienkiewicz (rozmowa
z Markiem Lasotà, cz∏onkiem KKW, 15 XI 2001).
99 AP Kielce, KW PZPR, 4240, k. 42, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej na terenie woj.
kieleckiego, 30 I 1982; ibidem, 4240, k. 47, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej na terenie



Rzadziej decydowano si´ na dzia∏alnoÊç stricte konspiracyjnà, czyli kolpor-
ta˝ czy produkcj´ ulotek i innych wydawnictw podziemnych. Ludzie Êledzili
rozwój sytuacji, zbierali doÊwiadczenia i uczyli si´ ˝yç w warunkach narzu-
conych im przez re˝im. 

Na poczàtku lutego 1982 r. w kieleckiej F Ţ „Iskra” SB aresztowa∏a kil-
kuosobowà grup´, która nie zaprzesta∏a dzia∏alnoÊci zwiàzkowej po 13 grud-
nia i zajmowa∏a si´ kolporta˝em ulotek100. Pod takim samym zarzutem
w Kielcach aresztowano grono osób, które oskar˝ono o „wysy∏anie drogà
pocztowà pism sygnowanych przez tzw. Tymczasowy Zarzàd Regionalny
NSZZ »SolidarnoÊç«”101. Od pierwszych dni stanu wojennego du˝à aktyw-
noÊç wykazywa∏a grupa m∏odzie˝y kieleckich szkó∏ Êrednich. Kierowa∏ nià
uczeƒ Technikum Geologicznego Maciej KwaÊniewski. W po∏owie grudnia
1981 r. wywiesi∏a ona na ulicach Kielc r´cznie malowane plakaty skierowane
przeciwko WRON. Ta sama grupa, dysponujàc wa∏kami drukarskimi wyko-
nanymi w F Ţ „Iskra”, pod koniec roku przystàpi∏a do wydawania pisemka
satyrycznego „Kruk”, a od stycznia 1982 r. kolejnego pisma – „Bez Tytu∏u”102. 

W województwach nowosàdeckim i tarnowskim odnotowano niewiele
przejawów oporu, i to najcz´Êciej ma∏ych, kilkuosobowych kó∏. Stosunko-
wo szybko grupy inicjatywne struktur opozycyjnych powsta∏y w wi´kszych
zak∏adach pracy: Nowosàdeckich Zak∏adach Naprawy Taboru Kolejowego,
Zak∏adach Mechanicznych „Tarnów”, ZPH w Bochni, tarnowskim „Tame-
lu” czy „Gliniku” w Gorlicach103. Podejmowane w tym okresie bardziej zde-
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woj. kieleckiego, 2 II 1982; ibidem, 4240, k. 61, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej na
terenie woj. kieleckiego, 15 II 1982. Zob. te˝ S. Gawlik, Z potrzeby serca [w:] Âwiadectwa stanu
wojennego..., s. 74; M. Kulecki, op. cit., s. 74, 137; AP Nowy Sàcz, KW PZPR, 321 b, t. 7, b.p.,
Informacja nr 20 o sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. nowosàdeckim z 30–31 I 1982; ibidem,
321 b, t. 7, b.p., Informacja nr 27 o sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. nowosàdeckim z 9 II
1982; ibidem, 321 b, t. 7, b.p., Informacja nr 36 o sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. nowosà-
deckim z 19 II 1982. Zob. te˝ Relacja Stanis∏awa Dudka [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 32;
Relacja Stanis∏awa Jarka, ibidem, s. 36; Relacja Konstantego Konara, ibidem, s. 151–152;
Relacja Jana Studentowicza, ibidem, s. 183–184.
100 AIPN, MSW II, 185n/35, b.p., Informacja dzienna MSW, 8 II 1982.
101 Ibidem, 185n/36, Informacja dzienna MSW, 15 II 1982.
102 Maszynopis opracowania Jerzego Adama St´pnia poÊwi´cony ludziom zaanga˝owanym
w dzia∏alnoÊç „drugiego obiegu” wydawniczego na terenie Kielecczyzny, s. 2–4 – w zbiorach
OBEP IPN Kraków (dalej J.A. St´pieƒ, Wydawnictwa podziemne w Âwi´tokrzyskiem...).
103 Zob. Relacja Stanis∏awa Dudka [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 32; Relacja Konstante-
go Konara, ibidem, s. 151; Relacja Leonarda ¸àckiego, ibidem, s. 197; Relacja Daniela Mosio,
ibidem, s. 202; Relacja Jana Studentowicza, ibidem, s. 184; R. Bednarczyk, op. cit., s. 69–70.



cydowane dzia∏ania opozycyjne, takie jak produkcja ulotek i ich kolporta˝,
z regu∏y koƒczy∏y si´ po kilku tygodniach dekonspiracjà i aresztowania-
mi104. Tak by∏o mi´dzy innymi w przypadku F¸T „Iskra” czy struktury
zogniskowanej wokó∏ ZNTK, skupiajàcej pracowników kilku nowosàdeckich
zak∏adów (Nowosàdeckiej Fabryki Urzàdzeƒ Górniczych „Nowomag”, PKS,
Wojewódzkiego Przedsi´biorstwa Komunikacyjnego), wydajàcej i kolpor-
tujàcej w∏asne pismo „Nowosàdeckie WiadomoÊci”. Na prze∏omie lutego
i marca 1982 r. organizacja zosta∏a rozbita aresztowaniami, a wobec jej
cz∏onków zapad∏y surowe wyroki105. 

Bezdyskusyjnie w pierwszych tygodniach stanu wojennego najbardziej
powszechny by∏ opór indywidualny, polegajàcy na malowaniu antyre˝imo-
wych hase∏ na murach, zdzieraniu obwieszczeƒ WRON, rozbijaniu gablot
PZPR, paleniu Êwiec w oknach, czasami produkcji (najcz´Êciej r´cznej)
ulotek itp. Dowodzà tego liczne meldunki i doniesienia MO i SB o sytuacji
spo∏eczno-politycznej w badanych województwach106.

Z informacji MSW o zasi´gu „wrogiej propagandy pisanej” (kolpor-
ta˝ ulotek, broszur i plakatów, malowanie napisów) na terenie kraju od
16 do 31 stycznia 1982 r. wynika, ˝e najwi´ksze nasilenie tego typu dzia-
∏aƒ, poza województwami gdaƒskim i katowickim (34 i 29 przypadków),
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104 AIPN, MSW II, 185n/36, b.p., Informacja dzienna MSW, 24 II 1982. W gminie Sobków
(województwo nowosàdeckie) aresztowano Adolfa ¸achw´ i wdro˝ono Êledztwo przeciw-
ko grupie dzia∏aczy NSZZ „SolidarnoÊç” i NSZZ RI „SolidarnoÊç” „za nieodstàpienie od
dzia∏alnoÊci zwiàzkowej” (ibidem, 185n/33, b.p., Informacja dzienna MSW, 18 I 1982).
W D´bicy aresztowano grup´ pracowników tamtejszego „Stomilu” kontynuujàcych dzia-
∏alnoÊç zwiàzkowà i kolportujàcych ulotki od 13 XII 1981 do 14 I 1982 r. (ibidem, 185n/37,
b.p., Informacja dzienna MSW, 18 III 1982). Kolporta˝em ulotek w Lipnicy Ma∏ej i oko-
licznych miejscowoÊciach przez d∏u˝szy czas zajmowa∏a si´ niewielka grupa, którà zatrzy-
mano w po∏owie marca 1982 r. (ibidem, 185n/38, b.p., Informacja dzienna MSW, 20 III
1982). W Nowym Targu przez blisko 2 miesiàce dzia∏a grupa uczniów tamtejszych szkó∏
Êrednich kierowana przez b. cz∏onka delegatury NSZZ „SolidarnoÊç” Marka Kozielskiego.
Grupa ta rozkolportowa∏a w mieÊcie kilkaset ulotek (ibidem, 185n/38, b.p., Informacja
dzienna MSW, 22 III 1982).
105 Relacja Konstantego Konara [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 151; Relacja Tadeusza
Nitki, ibidem, s. 154–155. O aresztowaniach w ZNTK zob. AIPN, MSW II, 185n/36, b.p., Infor-
macja dzienna MSW, 23 II 1982; ibidem, 185n/36, b.p., Informacja dzienna MSW, 26 II 1982.
106 AP Kielce, KW PZPR, 4240, k. 47, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej na terenie
woj. kieleckiego z 2 II 1982; ibidem, 4240, k. 61, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej na
terenie woj. kieleckiego z 15 II 1982; AP Nowy Sàcz, KW PZPR, 321 b, t. 7, Informacja o sytua-
cji spo∏eczno-politycznej w woj. nowosàdeckim nr 27 z 9 II 1982; ibidem, 321 b, t. 7, Informacja
o sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. nowosàdeckim nr 36 z 19 II 1982.



odnotowano w województwach krakowskim i tarnowskim (27 i 21 przy-
padków)107.

U∏atwieniem w organizowaniu oporu by∏o zniesienie na poczàtku 1982 r.
wielu ograniczeƒ obowiàzujàcych zaraz po wprowadzeniu stanu wojenne-
go. Zezwolono mi´dzy innymi na swobodne poruszanie si´ w granicach
województw, skrócono godzin´ milicyjnà oraz przywrócono (na poczàtku
lutego) mi´dzymiastowà ∏àcznoÊç telefonicznà (co prawda za poÊrednic-
twem telefonistek). ¸atwiejsze sta∏o si´ zbieranie informacji. Ludzie, dotàd
odizolowani, zacz´li wznawiaç kontakty. ¸agodzenie obowiàzujàcych prze-
pisów pozwala∏o intensywniej i szerzej rozwijaç pras´ opozycyjnà. Wzno-
wienie nauki w szko∏ach na poczàtku stycznia 1982 r. oraz przywrócenie
zaj´ç na uczelniach krakowskich (na UJ dopiero 8 lutego) wyraênie uak-
tywni∏o Êrodowiska szkolne i akademickie. Ju˝ 13 lutego studenci zorgani-
zowali akcj´ protestacyjnà w miasteczku akademickim, polegajàcà na wy-
gaszeniu Êwiate∏, paleniu Êwiec w oknach i wznoszeniu „antypaƒstwowych
okrzyków”108.

W po∏owie stycznia 1982 r. w Krakowie zacz´to odbudowywaç kierow-
nictwo zwiàzku na poziomie regionu. Inicjatyw´ powo∏ania centralnego
oÊrodka dyspozycyjnego podj´∏a KRH, która poczàtkowo ponios∏a stosun-
kowo niewielkie straty. Nawet aresztowanie 13 stycznia stojàcych na jej
czele Mieczys∏awa Gila i Edwarda Nowaka, ukrywajàcych si´ po pacyfika-
cji HiL, nie wstrzyma∏o tego procesu. Równolegle w samym Krakowie
trwa∏a konsolidacja Êrodowisk opozycyjnych, których g∏ównym reprezen-
tantem sta∏y si´ KOS. 20 stycznia odby∏o si´ pierwsze „plenarne posie-
dzenie” Komisji Regionalnej SolidarnoÊci Ma∏opolska z udzia∏em przed-
stawicieli SKOD109. Wobec uwi´zienia znacznej cz´Êci kierownictwa
ma∏opolskiej „SolidarnoÊci” komisja przej´∏a tymczasowo funkcje zarzàdu
regionu. W oÊwiadczeniu komisji za podstawowe cele uznano: opracowa-
nie programu zwiàzku w nowych warunkach, organizowanie struktur w re-
gionie, wymian´ i kolporta˝ informacji zwiàzkowej, organizowanie pomo-
cy dla represjonowanych i ich rodzin, koordynowanie dzia∏aƒ zwiàzku

242

107 AIPN, MSW II, 185n/35, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 4 II 1982. Pomini´-
cie w tym zestawieniu województw kieleckiego i nowosàdeckiego Êwiadczy∏oby o mniejszym
nasileniu tego rodzaju oporu na ich terenie.
108 Ibidem, 185n/36, b.p., Informacja dzienna MSW, 15 II 1982.
109 OÊwiadczenie SolidarnoÊci – Ma∏opolska w sprawie struktury i dzia∏ania Zwiàzku w Regionie
w warunkach stanu wojennego [w:] SolidarnoÊç Ma∏opolska..., s. 59.



w regionie oraz zapewnienie ∏àcznoÊci z innymi regionami110. W koƒcu
stycznia powo∏ano Regionalnà Komisj´ Wykonawczà SolidarnoÊç Ma∏o-
polska, która na d∏u˝szy czas sta∏a si´ centrum kierowniczym w regionie.
2 lutego RKW wyda∏a swój pierwszy dokument, który zawiera∏ stanowisko
w kwestii odpracowania strajków grudniowych. Nie do koƒca jest jasne, czy
RKW by∏a kontynuacjà wspomnianej Komisji Regionalnej SolidarnoÊci
Ma∏opolska, choç wszystko by na to wskazywa∏o, gdy˝ po utworzeniu RKW
nie by∏o ju˝ sygnowanych przez Komisj´ Regionalnà dokumentów. Od mar-
ca 1982 r. w imieniu RKW oÊwiadczenia podpisywali dwaj dzia∏acze daw-
nego KRH, Stanis∏aw Handzlik i W∏adys∏aw Hardek, do których w czerwcu
tr. do∏àczyli Jan Ciesielski i Jan Pacula. 

W styczniu 1982 r. w Krakowie na krótko splot∏y si´ nitki szerszej krajo-
wej struktury – Ogólnopolskiego Komitetu Oporu NSZZ „SolidarnoÊç”.
Utworzy∏y jà regiony gdaƒski, mazowiecki, dolnoÊlàski i ma∏opolski. Proces
budowy OKO nie przebiega∏ ∏atwo na skutek wzajemnego braku zaufania
tworzàcych go dzia∏aczy111. W Krakowie ukrywa∏ si´ przez pewien czas jeden
z jego inicjatorów, przyby∏y z Gdaƒska cz∏onek Prezydium Komisji Krajowej
NSZZ „SolidarnoÊç” Eugeniusz Szumiejko. Prowadzi∏ tu negocjacje z przed-
stawicielami Warszawy i Wroc∏awia. Wydatnej pomocy udzielali mu wtedy
cz∏onkowie „SolidarnoÊci” ze Êrodowiska PAN112. W wydanym 22 lutego
OÊwiadczeniu w sprawie OKO NSZZ „SolidarnoÊç” RKW stwierdzi∏a, ˝e „zo-
bowiàzana decyzjà w∏adz krajowych Zwiàzku, przyjmuje na siebie obowiàzki
Centrali Okr´gu Po∏udnie”113. Dokument Êwiadczy∏, ˝e inicjatywa ta w Ma∏o-
polsce, podobnie jak w innych regionach, nie by∏a raczej zbyt popularna. Ano-
nimowoÊç struktury OKO (zbiorowy pseudonim „Mieszko”) rodzi∏a u wielu
podejrzenia, ˝e jest to samozwaƒcza akcja. Cz´Êç dzia∏aczy by∏a te˝ przeciw-
na temu, ˝e Ma∏opolska mia∏a tymczasowo reprezentowaç w OKO Âlàsk114.
Ostatecznie z tej inicjatywy zrezygnowano, zastàpi∏a jà powo∏ana 22 kwietnia
1982 r. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „SolidarnoÊç”. Region
Ma∏opolski reprezentowa∏ w niej jako jawny cz∏onek W∏adys∏aw Hardek.

Mi´dzy styczniem a kwietniem 1982 r. Kraków zdecydowanie przodo-
wa∏ w inicjowaniu dzia∏aƒ opozycyjnych w Ma∏opolsce. Od 13 do 16 marca
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110 Ibidem.
111 Szerzej zob. J. Holzer, K. Leski, op. cit., s. 32–33.
112 Zob. Relacja Jana Ârodonia [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 136–137.
113 OÊwiadczenie w sprawie OKO NSZZ „SolidarnoÊç” [w:] SolidarnoÊç Ma∏opolska..., s. 65–66.
114 SolidarnoÊç Ma∏opolska..., s. 12.



na wezwania RKW do udzia∏u w protestach przeciwko stanowi wojennemu
odpowiedzia∏y krótkimi strajkami niektóre wydzia∏y HiL i WSK-PZL115.
Odzew by∏ niewielki, ale te˝ apel s∏abo rozkolportowano. Jednak˝e mie-
siàc póêniej, po kolejnym wezwaniu RKW do kilkuminutowych protestów
od 13 do 16 kwietnia, do HiL i WSK-PZL przy∏àczy∏y si´ „Armatura”,
„Kabel”, „CeBeA”, MPK oraz Akademia Górniczo-Hutnicza i filharmo-
nia116. Spo∏eczeƒstwo Krakowa coraz Êmielej zacz´∏o wyra˝aç sprzeciw wo-
bec w∏adz stanu wojennego, próbujàc organizowaç demonstracje. 13 mar-
ca i 13 kwietnia po mszach Êw. w intencji ojczyzny w koÊciele Mariackim
dosz∏o do manifestacji. Pierwsza z nich mia∏a spokojny przebieg, drugà za-
koƒczy∏a interwencja milicji117. Najbardziej spektakularnà demonstracjà
w tym okresie by∏ „marsz milczenia” hutników, którzy ca∏à zmianà przeszli
od bram kombinatu do centrum Nowej Huty118. 

W pozosta∏ych cz´Êciach Ma∏opolski oraz w Regionie Âwi´tokrzyskim
zdecydowanie s∏abiej manifestowano sprzeciw wobec stanu wojennego.
Praktycznie nie by∏o prób organizowania strajków czy demonstracji, a opór
spo∏eczny ogranicza∏ si´ raczej do pisania petycji w sprawie zwolnienia inter-
nowanych i aresztowanych kolegów, zbiórek pieni´˝nych na rzecz represjo-
nowanych lub noszenia oporników radiowych. Tego rodzaju akcje podj´to
w nowosàdeckim „Nowomagu”, d´bickim „Stomilu”, Nowotarskich Zak∏a-
dach Przemys∏u Skórzanego „Podhale”, Hucie im. M. Nowotki w Ostrowcu
Âwi´tokrzyskim, kieleckiej F Ţ „Iskra” i tamtejszych Zak∏adach Elektroniki
Obliczeniowej Budownictwa119. W tej cz´Êci kraju du˝o wolniej przebiega∏a
budowa podziemnych struktur zwiàzkowych, obejmujàcych raczej zak∏ady
pracy. Szybciej natomiast zorganizowano konspiracyjnà ∏àcznoÊç dzi´ki roz-
wijajàcej si´ sieci kolporta˝u, organizowanej przez niewielkie grupy skupio-
ne wokó∏ konkretnych wydawnictw. Sieç ta obejmowa∏a nie tylko zespo∏y
pracownicze, lecz tak˝e Êrodowiska studenckie i uczniowskie lub wr´cz bazo-
wa∏a na kr´gach towarzyskich sprzed stanu wojennego120.
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115 Protest za∏ogi HiL w Krakowie 13 i 16 marca 1982, „Serwis Informacyjny RKW”, nr 3, 2 IV
1982; „Kronika Ma∏opolska”, nr 6, 30 III 1982. 
116 Akcje protestacyjne 13–16 IV w Krakowie, „Kronika Ma∏opolska”, nr 7, 17 IV 1982.
117 13 marca, ibidem, nr 6, 30 III 1982; „AktualnoÊci”, nr 12–13, 19 IV 1982.
118 „Veto”, nr 6, maj 1982. Zob. te˝ Relacja Stanis∏awa Malary [w:] Stan wojenny w Ma∏opol-
sce..., s. 87.
119 Stan wojenny w Polsce..., s. 91, 137, 197.
120 Zob. S. Gawlik, op. cit., s. 74–75; J.A. St´pieƒ, op. cit., s. 2–3. 



Opór spo∏eczny narasta∏ stopniowo, widoczny prze∏om nastàpi∏ w maju
1982 r., nie tylko w Ma∏opolsce, lecz tak˝e w ca∏ym kraju. Na poczàtku mie-
siàca najwi´ksze protesty w Ma∏opolsce odby∏y si´ w Krakowie. 1 maja
w Nowej Hucie na msz´ Êw. w koÊciele pw. NMP w Bieƒczycach (popular-
nie zwanym „Arkà Pana”) z udzia∏em kilkunastu tysi´cy osób przyby∏y
poczty sztandarowe „SolidarnoÊci”. Milicja nie interweniowa∏a121. Drama-
tyczny przebieg mia∏y zajÊcia na ulicach ÂródmieÊcia 3 maja. RKW jeszcze
w kwietniu wezwa∏a do udzia∏u w mszy Êw. w wawelskiej katedrze dla
uczczenia Êwi´ta Konstytucji 3 maja. W odpowiedzi na apel w katedrze
zgromadzi∏o si´ kilka tysi´cy ludzi122. Po mszy spontanicznie uformowa∏ si´
pochód, który ruszy∏ ze wzgórza wawelskiego w kierunku Rynku G∏ówne-
go. Na trasie przemarszu demonstrantów zaatakowa∏y oddzia∏y ZOMO
i milicji. Ostre starcia na okolicznych ulicach trwa∏y do póênych godzin
wieczornych. Wiele osób aresztowano123. Manifestacje tego dnia mia∏y na
tyle du˝y zasi´g, nie tylko zresztà w Krakowie, ˝e wspomnia∏a o nich nawet
prasa oficjalna, która we wczeÊniejszych miesiàcach stara∏a si´ przemilczaç
takie wydarzenia124.

Na ogó∏ spokojny przebieg mia∏y obchody Êwiàt 1 i 3 Maja w wojewódz-
twach kieleckim, nowosàdeckim i tarnowskim, gdzie odnotowano jedynie
drobne incydenty. W Kieleckiem informowano o po˝arze muszli koncer-
towej w Ostrowcu, zniszczeniu tablicy Komitetu Miejskiego PZPR w Skar-
˝ysku-Kamiennej, pojawieniu si´ wrogich napisów na terenie Kielc oraz
zerwaniu flag i transparentów w Busku, Skalbmierzu, Skar˝ysku i Suched-
niowie125. W Nowym Targu na trasie przemarszu pochodu pierwszomajo-
wego eksplodowa∏ materia∏ wybuchowy, pod∏o˝ony przez uczniów miejsco-
wych szkó∏ zawodowych. Nikt nie odniós∏ obra˝eƒ126.
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121 1 Maja w Krakowie, „AktualnoÊci”, nr 15, 3 V 1982; „Kronika Ma∏opolska”, nr 8, maj 1982.
122 Odezwa 3-majowa SolidarnoÊci Ma∏opolska [w:] SolidarnoÊç Ma∏opolska..., s. 73–74.
123 AP Kraków, KK PZPR, 91/IV/40, b.p., Protokó∏ nr 14/82 z posiedzenia Egzekutywy KK PZPR
w Krakowie w dn. 6 V 1982. O przebiegu zajÊç zob. Demonstracja 3-ciomajowa w Krakowie,
„AktualnoÊci”, nr 15, 3 V 1982; Trzeci maja w Krakowie, „Kronika Ma∏opolska”, nr 8, maj 1982;
„ZomorzàdnoÊç”, nr 11, 15 V 1982. Zob. te˝ A. Dudek, T. Marsza∏kowski, op. cit., s. 287–288.
124 ZajÊcia uliczne w Warszawie i kilku innych miastach. Incydenty w Krakowie, „Gazeta Krakow-
ska”, nr 62, 4 V 1982; „Dziennik Polski”, nr 62, 4 V 1982; „Echo Krakowa”, nr 37, 4 V 1982.
125 AP Kielce, KW PZPR, 4240, k. 169, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej na terenie
woj. kieleckiego z 13 V 1982.
126 AP Nowy Sàcz, KW PZPR, 321 a, t. 8, b.p., Informacja nr 93 nt. obchodów 1 maja 1982
w woj. nowosàdeckim, b.d.



Do stosunkowo du˝ych protestów dosz∏o 13 maja 1982 r., i to zarów-
no w Ma∏opolsce, jak i Regionie Âwi´tokrzyskim. Tymczasowa Komisja
Koordynacyjna NSZZ „SolidarnoÊç” wezwa∏a wszystkie struktury zwiàz-
ku do pi´tnastominutowych strajków tego dnia o godz. 12 oraz do zatrzy-
mania na minut´ ruchu ulicznego i w∏àczenia klaksonów. O ile protest
w komunikacji si´ nie uda∏127, o tyle odzew na apel o przerwanie pracy by∏
du˝y. W Krakowie na krótko zastrajkowa∏o kilkadziesiàt zak∏adów i in-
stytucji, a do protestu przy∏àczy∏o si´ wiele szkó∏ i kilka wy˝szych uczel-
ni128. W HiL przerwa∏a prac´ wi´kszoÊç wydzia∏ów. W WSK-PZL na nie-
których wydzia∏ach strajkowa∏o 80–90 proc. pracowników. Masowy
udzia∏ w proteÊcie wzi´∏y za∏ogi Zak∏adów im. S. Szadkowskiego, Fabry-
ki Opakowaƒ Blaszanych „Artigraph”, natomiast w innych przedsi´bior-
stwach frekwencja waha∏a si´ od 30 do 50 proc.129 Prasa podziemna uzna-
∏a te wystàpienia za sukces, uczestniczyç w nich bowiem mia∏y wszystkie
Êrodowiska pracownicze, w tym tak˝e zak∏ady zmilitaryzowane, szko∏y
wy˝sze i Êrednie130.

W województwie nowosàdeckim tego dnia strajkowa∏o co najmniej kil-
ka zak∏adów pracy. Najwi´kszy zasi´g mia∏y protesty w „Gliniku” w Gorli-
cach, Spó∏dzielni Pracy „Meblomet” w Mszanie Dolnej, Spó∏dzielni Inwa-
lidów „Zawrat” w Zakopanem, FOTO-PAM w Starym Sàczu. Próby
strajków odnotowano w nowosàdeckich ZNTK, Sàdeckich Zak∏adach
Naprawy Samochodów i Spó∏dzielni Pracy „TwórczoÊç”. Do ró˝nych pro-
testów dosz∏o mi´dzy innymi w bazie Spó∏dzielni Transportu Wiejskiego
i w ZOZ w Limanowej, w Regionalnym Przedsi´biorstwie Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowym Sàczu, w Rabce i Rytrze131. Z nie-
kompletnych danych dotyczàcych województwa tarnowskiego wynika, ˝e
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127 W Krakowie tylko jeden tramwaj zatrzyma∏ si´ na kilka minut pod Pocztà G∏ównà, w kil-
ku miejscach s∏ychaç by∏o klaksony (13 maja – po po∏udniu, „Serwis Informacyjny RKW”,
wydanie specjalne, nr 12).
128 Strajk 13 maja w Krakowie, „Biuletyn Ma∏opolski”, nr 11, 11 VII 1982; „Hutnik”, nr 7,
16 V 1982; ibidem, nr 8, 27 V 1982; 13 maja w zak∏adach Krakowa, „Kronika Ma∏opolska”,
nr 9, maj 1982.
129 Ibidem.
130 13 maja – po po∏udniu, „Serwis Informacyjny RKW”, wydanie specjalne, nr 12; Strajki
13 maja w Krakowie, „Biuletyn Ma∏opolski”, nr 11, 11 VII 1982; „AktualnoÊci”, nr 18,
17 V 1982; 13 maja w zak∏adach Krakowa, „Kronika Ma∏opolska”, nr 9, maj 1982.
131 AP Nowy Sàcz, KW PZPR, 321 a, t. 8, b.p., Informacja nr 104 o sytuacji spo∏eczno-politycz-
nej w województwie w dn. 13 V 1982; ibidem, 321 a, t. 8, b.p., Informacja o akcji protestacyjnej
podj´tej w zak∏adach pracy woj. nowosàdeckiego w dn. 13 maja 1982.



strajk podj´∏y tam ZM „Tarnów” i cz´Êciowo ZPH w Bochni. Protestowali
tak˝e uczniowie w Technikum Ogrodniczym w Tarnowie132.

W Regionie Âwi´tokrzyskim tego dnia zorganizowano kilka strajków.
Mimo ̋ e ich zasi´g by∏ niedu˝y, by∏y to najwi´ksze protesty od grudnia 1981 r.
Strajkowa∏y cz´Êci za∏óg „Predom-Mesko” w Skar˝ysku-Kamiennej, Konec-
kich Zak∏adów Odlewniczych w Koƒskich, Paƒstwowych Zak∏adów Zbo˝o-
wych w Skalbmierzu oraz kieleckich przedsi´biorstw: „Chemaru”, Fabryki
Sprz´gie∏ Samochodowych „Polmo-SHL”, „Iskry”, Zak∏adów Mi´snych
i „Polmozbytu”133. W Ma∏opolsce i na Kielecczyênie w wielu zak∏adach, któ-
re tego dnia formalnie nie strajkowa∏y, pracownicy pozorowali prac´.

13 maja w Krakowie odby∏a si´ najbardziej burzliwa demonstracja od
og∏oszenia stanu wojennego. Tego dnia wieczorem w koÊciele Mariackim od-
prawiono msz´ Êw. w intencji papie˝a Jana Paw∏a II z udzia∏em oko∏o 12 tys.
osób. Jej uczestnicy po wyjÊciu z koÊcio∏a zgromadzili si´ na p∏ycie Rynku
G∏ównego, próbujàc zorganizowaç manifestacj´. Po krótkim ostrze˝eniu
zostali zaatakowani ze wszystkich stron przez oddzia∏y ZOMO. U˝yto ar-
matek wodnych i granatów z gazami ∏zawiàcymi. Starcia obj´∏y ca∏e Âród-
mieÊcie i trwa∏y do póênych godzin nocnych134. Wielu ludzi dozna∏o obra-
˝eƒ, a 158 osób trafi∏o do aresztów135. 15 maja RKW wyda∏a oÊwiadczenie,
w którym ostro pot´pi∏a brutalnoÊç milicji w trakcie rozp´dzania manifesta-
cji136. Zaprotestowa∏y te˝ Êrodowiska akademickie i Rada Adwokacka137.
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132 Stan wojenny w Polsce..., s. 197; R. Bednarczyk, op. cit., s. 29. Zob. te˝ K. Krasnod´bski, Tak
by∏o... [w:] Âwiadectwa stanu wojennego..., s. 131; L. ¸àcki, Wolni i solidarni, ibidem, s. 145.
133 AP Kielce, KW PZPR, 4240, k. 173, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. kie-
leckim z dn. 13 V 1982. Wed∏ug danych KW PZPR tego dnia w ca∏ym województwie w straj-
kach mia∏o uczestniczyç 250 osób (ibidem, 4240, k. 171, Informacja o sytuacji w zak∏adach pra-
cy w woj. kieleckim z dn. 13 V 1982. Zob. te˝ Stan wojenny w Polsce..., s. 91).
134 Szerzej o przebiegu manifestacji zob. A. Dudek, T. Marsza∏kowski, op. cit., s. 293–294. Zob.
te˝ „AktualnoÊci”, nr 18, 17 V 1982; „Kronika Ma∏opolska”, nr 9, maj 1982; „Serwis Informa-
cyjny RKW”, wydanie specjalne, nr 12, b.d.; „ZomorzàdnoÊç”, nr 11, 15 V 1982.
135 AIPN, MSW II, 185n/42, b.p., Informacja dzienna MSW nr 132/234, 14 V 1982. Wed∏ug
informacji Komendy Wojewódzkiej MO zatrzymano 161 osób („Gazeta Krakowska”, nr 71,
17 V 1982). Na posiedzeniu Egzekutywy Komitetu Krakowskiego PZPR 20 V 1982 r. p∏k
Adam Trzybiƒski mówi∏ ju˝ o 170 zatrzymanych (AP Kraków, KK PZPR, 91/IV/40, b.p., Infor-
macja o stanie bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w woj. miejskim krakowskim, 6 V 1982).
136 Stanowisko Regionalnej Komisji Wykonawczej SolidarnoÊç Ma∏opolska w sprawie brutalnej
akcji milicyjnej 13 maja w Krakowie skierowanej przeciwko uczestnikom Mszy Êw. w intencji Ojca
Êw. Jana Paw∏a II [w:] SolidarnoÊç Ma∏opolska..., s. 79.
137 Stan wojenny w Polsce..., s. 102. Interpelacj´ w tej sprawie na sesji Dzielnicowej Rady Narodo-
wej Kraków-ÂródmieÊcie z∏o˝y∏ radny Krystian Waksmundzki („Montinowiec”, nr 13, 4 VII
1982).



Natychmiast po strajkach 13 maja wielu uczestniczàcych w nich ludzi
zwolniono z pracy, wielu te˝ ponios∏o konsekwencje finansowe. Brak jest
kompletnych danych dotyczàcych skali zwolnieƒ w zak∏adach pracy w po-
szczególnych województwach138. Sankcje za protest musia∏y jednak podzia-
∏aç zastraszajàco, gdy˝ podobny apel RKW o strajki i protesty przeciwko
stanowi wojennemu 13 i 16 czerwca spotka∏ si´ z umiarkowanym odze-
wem139. Jakkolwiek w∏adze oficjalnie stara∏y si´ bagatelizowaç protesty ma-
jowe, nowa fala internowaƒ – najwi´ksza od grudnia 1981 r. – Êwiadczy∏a
o tym, ˝e wzbudzi∏y one powa˝ne zaniepokojenie. Do „oÊrodków odosob-
nienia” trafi∏o wielu dzia∏aczy, w tym kilku by∏ych internowanych140.

W czerwcu 1982 r. protestowano jedynie w Krakowie, przy czym naj-
wi´kszy zasi´g mia∏y strajki w Nowej Hucie. Od 13 do 16 czerwca trwa∏
strajk w∏oski w HiL, gdzie produkcja mia∏a spaÊç o 50 proc.141 W samym
Krakowie na wezwanie odpowiedzia∏y Zak∏ady im. S. Szadkowskiego,
Fabryka Maszyn Drogowych „MADRO”, „Stomil” oraz kilka mniejszych
instytucji i przedsi´biorstw, gdzie na krótko przerwano prac´142. Lepiej
uda∏y si´ „marsze milczenia”, do których wzywa∏a RKW. W nowohuckim
kombinacie w marszu uczestniczyç mia∏o oko∏o 10 tys. ludzi, gdy˝ do hut-
ników przy∏àczali si´ spontanicznie mieszkaƒcy. Poza tym w proteÊcie wzi´-
∏o udzia∏ wiele krakowskich zak∏adów oraz AR i AGH143, frekwencja w tych
ostatnich by∏a jednak du˝o s∏absza. Oprócz Krakowa jedynie w Bochni sie-
demdziesi´cioosobowa grupa pracowników tamtejszej filii HiL przesz∏a
z zak∏adu do centrum miasta144.

Nowa Huta by∏a te˝ widownià ostrych starç 13 czerwca. Po zakoƒczeniu
nabo˝eƒstwa w koÊciele w Bieƒczycach uformowa∏ si´ pochód, który ruszy∏
w kierunku pl. Centralnego. Demonstranci, zaatakowani przez milicj´
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138 Masowe zwolnienia nastàpi∏y m.in. w ZM „Tarnów”, gdzie poczàtkowo wyrzucono z pracy
131 osób, po zbadaniu sprawy cz´Êç przyj´to jednak ponownie, choç na gorszych warunkach.
Definitywnie straci∏o prac´ 56 pracowników (R. Bednarczyk, op. cit., s. 9. Zob. te˝ L. ¸àcki,
op. cit., s. 145).
139 Instrukcja w sprawie form protestu przeciw wojnie w dniach 13 i 16 czerwca 1982 w Regionie
Ma∏opolska [w:] SolidarnoÊç Ma∏opolska..., s. 82; Jeszcze o 13 i 16 czerwca w Krakowie, „Serwis
Informacyjny RKW”, nr 26, 24 VI 1982.
140 Zob. Relacja Karola Krasnod´bskiego [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 191.
141 „Hutnik” nr 11, 19 VI 1982.
142 „Kronika Ma∏opolska”, nr 11, 18 VI 1982.
143 „Serwis Informacyjny”, nr 14, 19 VI 1982; „ZomorzàdnoÊç”, nr 10, 10 VI 1982.
144 Stan wojenny w Polsce..., s. 197.



i jednostki ZOMO, stawili opór, obrzucajàc kamieniami samochody mili-
cyjne i budujàc barykady. Walki uliczne obj´∏y inne rejony dzielnicy i trwa-
∏y do póênych godzin nocnych145. Wiele wskazuje na to, ˝e starcia zosta∏y
sprowokowane przez funkcjonariuszy SB146.

26 czerwca TKK wyda∏a Apel do spo∏eczeƒstwa o niepodejmowanie do
koƒca lipca 1982 roku strajków i masowych demonstracji ulicznych. Popar∏a
go RKW, wzywajàc do wzmocnienia i rozbudowy struktur organizacyjnych
zwiàzku i zamówienia mszy Êw. 13 i 16 lipca w intencji Ojca Âwi´tego oraz
pokoju w ojczyênie i na Êwiecie147. Zak∏ady pracy Ma∏opolski i Âwi´tokrzy-
skiego zastosowa∏y si´ do tych wezwaƒ i przez bez ma∏a dwa miesiàce pa-
nowa∏ spokój.

Pierwsze pó∏rocze po og∏oszeniu stanu wojennego zamkn´∏o przede
wszystkim etap odbudowy organizacji i struktur zwiàzkowych. W znacznej
mierze powiod∏o si´ to na szczeblu regionu w Ma∏opolsce. Tu ju˝ pod ko-
niec czerwca 1982 r. przy RKW dzia∏a∏y zespo∏y doradcze: opinii i analiz,
prawniczy, do spraw politycznych, warunków pracy, kosztów utrzymania
i ekonomiczny148. W tym czasie uda∏o si´ nawiàzaç w miar´ sprawnà ∏àcz-
noÊç z innymi regionalnymi oÊrodkami, szczególnie Warszawà i Wroc∏a-
wiem. Tworzono kana∏y kontaktowe z mniejszymi oÊrodkami, takimi jak
Bochnia, Nowy Sàcz, Nowy Targ i Tarnów. Dzia∏a∏y te˝ silne struktury na
ni˝szym poziomie, choçby powsta∏y w koƒcu stycznia 1982 r. w HiL Komi-
tet Ocalenia SolidarnoÊci, który dzia∏a∏ równie˝ poza kombinatem149. Silnà,
nieco odr´bnà strukturà by∏ KOS-241, wydajàcy „ZomorzàdnoÊç”, skupia-
jàcy g∏ównie ludzie zwiàzanych z KPN. Nieêle funkcjonowa∏a sieç powià-
zaƒ krakowskich uczelni z niektórymi zak∏adami pracy150.

Nieco wolniej odbudowywano struktury w województwach tarnowskim
i nowosàdeckim, gdzie ten proces rozwinà∏ si´ dopiero póênà wiosnà.
W maju 1982 r. grupa dzia∏aczy z tarnowskich zak∏adów pracy powo∏a∏a
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145 A. Dudek, T. Marsza∏kowski, op. cit., s. 298–300; 13 VI w Nowej Hucie, „Kronika Ma∏opol-
ska”, nr 11, 18 VI 1982; „Serwis Informacyjny”, nr 14, 19 VI 1982. Zatrzymano 118 osób
(Próby zak∏ócenia porzàdku, „Dziennik Polski”, nr 90, 14 VI 1982).
146 13 czerwca w Krakowie, „Niepodleg∏oÊç”, nr 10, 10 VII 1982.
147 W sprawie dzia∏alnoÊci Zwiàzku w lipcu 82 [w:] SolidarnoÊç Ma∏opolska..., s. 90–91.
148 Komunikat RKW „S” Ma∏opolska, ibidem, s. 85–86.
149 Szerzej zob. Relacja Macieja Macha [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 72; Relacja Sta-
nis∏awa Malary, ibidem, s. 88.
150 Relacja Fryderyka Czerwiƒskiego, ibidem, s. 50; Relacja Barbary Niemiec, ibidem, s. 114;
Relacja Doroty Stec-Fus, ibidem, s. 127–129.



Tymczasowà Tarnowskà Komisj´ Koordynacyjnà „SolidarnoÊç”, która dzia∏a-
∏a w mieÊcie i jego najbli˝szych okolicach151. W tym samym okresie na Pod-
halu sieç konspiracyjnà tworzy∏ ukrywajàcy si´ tam cz∏onek Zarzàdu Regionu
NSZZ „SolidarnoÊç” Ma∏opolska Robert Kaczmarek wraz z gronem wspó∏-
pracowników152. W Nowym Sàczu podobne inicjatywy zosta∏y sparali˝owane
aresztowaniami przeprowadzonymi na prze∏omie lutego i marca 1982 r.

W Regionie Âwi´tokrzyskim nie uda∏o si´ odtworzyç regionalnej struk-
tury zwiàzkowej. Ukrywajàcy si´ od 13 grudnia przewodniczàcy Zarzàdu
Regionu Âwi´tokrzyskiego NSZZ „SolidarnoÊç” Marian Jaworski nie prze-
jawia∏ ˝adnej aktywnoÊci, a latem tr. si´ ujawni∏. AktywnoÊç zwiàzkowa
ogranicza∏a si´ g∏ównie do samopomocy w zak∏adach pracy. Zalà˝ki struk-
tur powstawa∏y tu przede wszystkim na bazie grup skupionych wokó∏ wy-
dawnictw podziemnych ∏àczàcych przedstawicieli ró˝nych Êrodowisk153.
Dopiero w 1983 r. zacz´∏y si´ tajne spotkania dzia∏aczy Regionu Âwi´to-
krzyskiego i przystàpiono do koordynowania dzia∏alnoÊci zwiàzkowej.
Postanowiono wszelkie oÊwiadczenia podpisywaç kryptonimem „Pe∏no-
mocnik Zarzàdu Regionu Âwi´tokrzyskiego”. Tymczasowa Rada Solidarno-
Êci Regionu Âwi´tokrzyskiego powsta∏a dopiero 12 paêdziernika 1986 r.154

Wydaje si´, ˝e istotny wp∏yw na taki rozwój sytuacji mia∏a skala internowaƒ
na Kielecczyênie, du˝o wi´ksza ni˝ w Ma∏opolsce, bioràc pod uwag´ liczeb-
noÊç zwiàzku w obu regionach.

Okres ten cechowa∏o cz´ste wspó∏dzia∏anie w ramach struktur pod-
ziemnych przedstawicieli zarówno struktur zwiàzkowych „SolidarnoÊci”,
jak i organizacji studenckich wywodzàcych si´ z NZS oraz Êrodowisk poli-
tycznych takich jak „Polityka Polska” czy ugrupowaƒ politycznych w rodza-
ju KPN155. Ta ostatnia jednak zachowa∏a najdalej idàcà odr´bnoÊç, dyspo-
nujàc w∏asnà prasà i siecià kolporta˝u. 
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151 Szerzej zob. R. Bednarczyk, op. cit., s. 40–45; Relacja Leonarda ¸àckiego [w:] Âwiadectwa
stanu wojennego..., s. 144–145.
152 Zob. Relacja Barbary Niemiec, ibidem, s. 113–114; Relacja Doroty Stec-Fus, ibidem,
s. 127–128.
153 J.A. St´pieƒ, op. cit., s. 1–17; S. Gawlik, op. cit., s. 73–76.
154 M.M. Siuda, Prasa NSZZ „SolidarnoÊç” i innych organizacji opozycyjnych dzia∏ajàcych w wo-
jewództwie kieleckim w latach 1980–1989, „Studia Kieleckie” 2000, nr 1, s. 82.
155 We wspólnym oÊwiadczeniu z 6 V 1982 r. trzy organizacje studenckie: Akademicki Ruch
Samoobrony, Studencka Grupa Oporu skupiona wokó∏ pisma „Krzyk” i Niezale˝ne Grupy
Oporu skupione wokó∏ „Kuriera Studenckiego”, zobowiàza∏y si´ do „bliskiej wspó∏pracy
z podziemnymi ogniwami »SolidarnoÊci«” (Wspólne oÊwiadczenie nr 1 [w:] SolidarnoÊç Ma∏o-



O narastaniu oporu spo∏ecznego Êwiadczy∏a coraz wi´ksza liczba tytu∏ów
oraz wi´ksze nak∏ady prasy i wydawnictw podziemnych. Sytuacja w poszcze-
gólnych oÊrodkach i województwach by∏a jednak pod tym wzgl´dem ogrom-
nie zró˝nicowana. W Krakowie w styczniu 1982 r. wychodzi∏o 7–8 czaso-
pism, nie liczàc jednorazowych efemeryd, a ju˝ w lipcu tr. liczba tytu∏ów
si´ga∏a trzydziestu, by na poczàtku 1983 r. zbli˝yç si´ do setki156.

W województwach tarnowskim, nowosàdeckim oraz na Kielecczyênie
natomiast lokalna prasa rozwija∏a si´ powoli. Wi´kszoÊç sprz´tu drukar-
skiego skonfiskowano w poczàtkach stanu wojennego, odbudowywanie
bazy poligraficznej rozpocz´∏o si´ na dobre dopiero latem i jesienià 1982 r.
W pierwszych miesiàcach stanu wojennego nak∏ady wydawnictw, pomijajàc
ulotki i wydania jednorazowe, by∏y minimalne. Konspiracyjna prasa w nie-
wielkich iloÊciach dociera∏a tu g∏ównie z innych oÊrodków: Warszawy, Kra-
kowa, Wroc∏awia czy ¸odzi157.

W województwie tarnowskim pierwsze pismo podziemne „Wolni i Soli-
darni” wydawa∏ od lutego 1982 r. Leonard ¸àcki. Od wrzeÊnia zastàpi∏ je
dwutygodnik „Tarnina” drukowany pod patronatem TTKK158. Kolejne
tytu∏y, na przyk∏ad bocheƒski „Kurierek B” czy „Podaj dalej”, zacz´∏y si´
ukazywaç dopiero na poczàtku 1983 r.

Na Sàdecczyênie sytuacja by∏a tylko nieco lepsza. Ju˝ w koƒcu stycznia
1982 r. wychodzi∏y „Nowosàdeckie WiadomoÊci” (od numeru 11 „Wiado-
moÊci Nowosàdeckie”). Po aresztowaniach w lutym i marcu redakcja mu-
sia∏a jednak przerwaç na pewien czas ich edycj´159. Od maja zaczà∏ si´ uka-
zywaç nowotarski „Janosik”, wydawany przy wspó∏pracy Regionalnego
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polska..., s. 77). Bliskiej wspó∏pracy ró˝nych Êrodowisk dowodzi postawa takich dzia∏aczy, któ-
rzy nale˝eli jednoczeÊnie i do „SolidarnoÊci”, i do KPN, m.in. Ryszarda Majdzika i Micha∏a
˚urka oraz Ryszarda Terleckiego zwiàzanego ze strukturami „SolidarnoÊci” i Êrodowiskiem
„Polityki Polskiej” (Relacja Ryszarda Majdzika [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 77; Rela-
cja Micha∏a ˚urka, ibidem, s. 141, 144; Relacja Ryszarda Terleckiego, listopad 2001 – w zbio-
rach OBEP IPN Kraków).
156 P. Poniedzia∏ek, op. cit., s. 43. Zob. te˝ Prasa drugiego obiegu w Regionie Ma∏opolska 13 XII
1981–31 XII 1988 [w:] SolidarnoÊç Ma∏opolska..., s. 273–278.
157 Relacja Stanis∏awa Dudka [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 32; Relacja Daniela Mosio,
ibidem, s. 202; Relacja Tadeusza Nitki, ibidem, s. 154; Relacja Grzegorza Sajdaka, ibidem,
s. 172. Zob. te˝ S. Gawlik, op. cit., s. 74; M. Kulecki, op. cit., s. 137–138.
158 L. ¸àcki, op. cit., s. 142; R. Bednarczyk, op. cit., s. 91.
159 Relacja Konstantego Konara [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 151–152; Relacja Tade-
usza Nitki, ibidem, s. 154. Od wiosny 1982 r. „WiadomoÊci Nowosàdeckie” by∏y wydawane
wspólnie przez dzia∏aczy „SolidarnoÊci” i „SolidarnoÊci” RI.



Komitetu SolidarnoÊci Ma∏opolska160. Kolejny tytu∏, gorlicki „Wolny Gór-
nik”, pojawi∏ si´ dopiero w listopadzie 1982 r.161 Ze strukturami ma∏opol-
skiej „SolidarnoÊci” by∏a tak˝e ÊciÊle zwiàzana podziemna prasa Jas∏a, któ-
re choç terytorialnie nale˝a∏o do województwa kroÊnieƒskiego, od 1980 r.
podlega∏o Regionowi NSZZ „SolidarnoÊç” Ma∏opolska162. 

W Regionie Âwi´tokrzyskim w 1982 r. ukazywa∏o si´, pominàwszy wy-
dawane przez internowanych w wi´zieniu na Piaskach r´kopiÊmienne pi-
semka „Krata” i „Gryps” oraz tytu∏y, które mia∏y tylko jedno wydanie,
5–6 liczàcych si´ czasopism163. Pierwsze powa˝ne pismo regionu, „Biuletyn
Âwi´tokrzyski”, zacz´∏o wychodziç 1 lutego 1982 r.164 Wkrótce pojawi∏ si´
„Monitor Âwi´tokrzyski”, który przetrwa∏ do wrzeÊnia165. W czerwcu
w Kielcach wyszed∏ pierwszy numer „KOS. Komitet Oporu Spo∏ecznego
»SolidarnoÊç« Regionu Âwi´tokrzyskiego”. Mimo aresztowania cz´Êci ze-
spo∏u redakcyjnego we wrzeÊniu 1982 r., ukazywa∏ si´ do 1986 r.166 Jego
druk przejà∏ Andrzej KaryÊ, który wydawa∏ dotàd pismo „CDN. Gazeta
Wolnych Ludzi”167. Warto te˝ wymieniç „Bez Tytu∏u”, drukowane w Piƒ-
czowie przez grup´ uczniów kieleckich szkó∏ Êrednich, i „Biuletyn Informa-
cyjny SolidarnoÊci BiS”168. 

Ârodowiska wydajàce poszczególne pisma odegra∏y istotnà rol´ w budo-
wie struktur podziemia. Tworzy∏y mi´dzy innymi sieci kolporta˝u cz´sto
s∏u˝àce strukturom zwiàzkowym za alternatywne systemy ∏àcznoÊci.
W Krakowie Êwietnie sprawdza∏ si´ opracowany przez Sekcj´ Informacji
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160 J. Studentowicz, „Janosik” z Nowego Targu [w:] Âwiadectwa stanu wojennego..., s. 222–224.
161 Pismo nie odnotowane w bibliografii prasy drugiego obiegu w Ma∏opolsce (zob. Relacja
Stanis∏awa Dudka [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 33; Relacja Stanis∏awa Jarka, ibidem,
36–37).
162 Z RKS wspó∏pracowa∏y ÊciÊle „SolidarnoÊç”. Biuletyn Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Soli-
darnoÊç” Jas∏o i wychodzàca w KroÊnie „SolidarnoÊç Podkarpacka”. Tytu∏y te zacz´∏y wycho-
dziç w latach 1983–1984 (zob. Prasa drugiego obiegu..., s. 276–277).
163 Region Âwi´tokrzyski do dziÊ nie dopracowa∏ si´ kompletnej bibliografii wydawnictw pod-
ziemnych, a w opracowaniach czy zestawieniach na ten temat cz´sto podawane sà sprzeczne
informacje (M.M. Siuda, op. cit., s. 83; M. Adamczyk, J. Dzieniakowska, Prasa alternatywna
[w:] Prasa Kielecczyzny w latach 1918–1989, t. 2, Kielce 1994, s. 68–82; J.A. St´pieƒ, op. cit.,
s. 2–3). 
164 M.M. Siuda, op. cit., s. 83. 
165 Jego kontynuacjà mia∏ byç „G∏os Wolny NSZZ SolidarnoÊç”, ale po wydaniu jednego nu-
meru cz∏onkowie redakcji zostali aresztowani (ibidem).
166 S. Gawlik, op. cit., s. 74–75.
167 J.A. St´pieƒ, op. cit., s. 2.
168 Ibidem, s. 3; M.M. Siuda, op. cit., s. 84.



Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Ma∏opolska jeszcze w czasach le-
galnego funkcjonowania zwiàzku system rozdzia∏u prasy zwiàzkowej, zna-
ny pod nazwà „ABC”169. 

Poczàtkowo jakoÊç techniczna czasopism pozostawia∏a wiele do ˝ycze-
nia. Zw∏aszcza w pierwszych miesiàcach dominowa∏ druk na tak zwanych
ramkach lub powielaczach r´cznych. Lepsza, lecz znacznie rzadziej stoso-
wana, by∏a technika sitodruku. Najdoskonalszà jakoÊç i wydajnoÊç mia∏y
offsety, których wi´kszoÊç przemycono z Zachodu. Dysponowa∏y nimi tylko
nieliczne, du˝e wydawnictwa, posiadajàce w∏asne drukarnie. W Krakowie
w∏asne drukarnie mia∏y mi´dzy innymi „AktualnoÊci”, „Hutnik”, „KOS 241”,
„Kronika Ma∏opolska”, „Ma∏a Polska”, Porozumienie Prasowe „Serwis
Informacyjny RKW” i „SolidarnoÊç Zwyci´˝y”. Z tych tytu∏ów na offsecie
drukowano chocia˝by „Biuletyn Ma∏opolski” oraz okresowo „Aktualno-
Êci” i „Hutnika”170. Z up∏ywem czasu niektóre struktury stworzy∏y praw-
dziwe „fabryki” wydawnicze. Jednà z nich by∏a doskonale zamaskowana
i niezdekonspirowana nigdy drukarnia w Zagórzanach ko∏o Gdowa, obs∏u-
gujàca znacznà cz´Êç wydawnictw po∏udniowej Polski. Przedrukowywano
w niej mi´dzy innymi warszawski „Tygodnik Mazowsze”171.

Uspokojenie atmosfery politycznej po apelu TKK i RKW z koƒca
czerwca o zaniechanie protestów w miesiàcach letnich mia∏o si´ utrzymaç
jedynie do po∏owy sierpnia 1982 r. Zwolnienie znacznej liczby internowa-
nych w po∏owie lipca by∏o jedynà wi´kszà koncesjà w∏adz na rzecz spo∏e-
czeƒstwa i jako takie przynios∏o rozczarowanie. Rachuby na zniesienie sta-
nu wojennego i amnesti´ okaza∏y si´ z∏udne. Moratorium na strajki
i protesty traci∏o sens. W oÊwiadczeniu z 1 sierpnia 1982 r. RKW, odwo∏u-
jàc si´ do og∏oszonych kilka dni wczeÊniej przez TKK za∏o˝eƒ programo-
wych „Spo∏eczeƒstwa Podziemnego”, wezwa∏a do kontynuacji walki poli-
tycznej. Zwiàzek mia∏ manifestowaç swojà obecnoÊç, prowadzàc nasilone
akcje propagandowo-informacyjne oraz organizujàc marsze protestacyjne,
których kulminacja mia∏a przypaÊç na 31 sierpnia172. 

Latem nastàpi∏a dalsza konsolidacja struktur zwiàzkowych w Nowej
Hucie. W HiL powo∏ano organizacj´ „Grot”, która mia∏a pe∏niç funkcj´
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169 Relacja Doroty Stec-Fus [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 127–128.
170 P. Poniedzia∏ek, op. cit., s. 43.
171 Szerzej zob. Relacja Józefa Mroczka [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 14–15.
172 Regionalna Komisja Wykonawcza „SolidarnoÊç” Ma∏opolska [w:] SolidarnoÊç Ma∏opolska...,
s. 92–93.



swojego rodzaju podziemnego centrum dowodzenia dla ca∏ej dzielnicy173.
W du˝ej mierze przej´∏a ona i rozszerzy∏a zakres dzia∏aƒ KOS, który w tym
czasie zaprzesta∏ dzia∏alnoÊci174. Proces konsolidacji wolniej przebiega∏
w dzielnicach starego Krakowa, gdzie brak by∏o takiego oÊrodka kierowni-
czego175. Nabra∏ tempa po zwolnieniu z obozów internowania niektórych
dzia∏aczy by∏ego Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Ma∏opolska. Zacz´-
to szybciej nawiàzywaç ∏àcznoÊç z mniejszymi oÊrodkami regionu, mi´dzy
innymi latem uzgodniono zasady wspó∏pracy z TTKK176. Ju˝ na poczàtku
sierpnia w Nowej Hucie zorganizowano krótkie strajki, mi´dzy innymi
przeciwko rozpoczynajàcemu si´ procesowi jednego z przywódców pod-
ziemnej RKW Stanis∏awa Handzlika (4 i 13 sierpnia)177. 13 sierpnia odby∏
si´ marsz hutników spod kombinatu na pl. Centralny. Po ataku ZOMO na
demonstrantów dosz∏o do starç ulicznych178. Trzy dni póêniej podobny
marsz zorganizowa∏a niewielka grupa hutników z bocheƒskiej filii HiL179.

Najwi´ksze demonstracje w Ma∏opolsce i Âwi´tokrzyskiem, podobnie
jak w ca∏ym kraju, odby∏y si´ 31 sierpnia 1982 r., w drugà rocznic´ porozu-
mieƒ sierpniowych. Obj´∏y one nie tylko du˝e oÊrodki, lecz tak˝e mniejsze
miejscowoÊci. Widownià najostrzejszych protestów by∏a tradycyjnie Nowa
Huta. Do starç z milicjà dosz∏o w trakcie przemarszu za∏ogi HiL przez
dzielnic´, choç prawdziwa bitwa, trwajàca do póênych godzin nocnych, ro-
zegra∏a si´ po mszy Êw. w koÊciele w Bieƒczycach. W Krakowie zapowiada-
ne na ten dzieƒ dzielnicowe marsze protestacyjne nie powiod∏y si´, ponie-
wa˝ zosta∏y skutecznie zablokowane przez milicj´180. Manifestacja na
Rynku G∏ównym po mszy Êw. w koÊciele Mariackim zakoƒczy∏a si´ kilku-
godzinnymi starciami z milicjà. W Krakowie i Nowej Hucie zatrzymano
w sumie oko∏o 260 osób, z których 211 stan´∏o przed kolegiami do spraw
wykroczeƒ, a kilku osobom wytoczono sprawy sàdowe181. 
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173 Relacja Stanis∏awa Malary [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 88–89.
174 Relacja Macieja Macha, ibidem, s. 72–73. 
175 Relacja Barbary Niemiec, ibidem, s. 113; Relacja Doroty Stec-Fus, ibidem, s. 129.
176 R. Bednarczyk, op. cit., s. 42.
177 „Serwis Informacyjny RKW”, nr 21, 7 VIII 1982; ibidem, nr 22, 23 VIII 1982; S. Malara,
W cieniu „Arki Pana” [w:] Âwiadectwa stanu wojennego..., s. 165.
178 „Hutnik”, nr 21, 14 VII 1982; „Gazeta Krakowska”, nr 134, 16 VIII 1982.
179 Stan wojenny w Polsce..., s. 197–198.
180 „Serwis Informacyjny RKW”, nr 26, 1 IX 1982.
181 Szerzej o zajÊciach w Krakowie i Nowej Hucie zob. A. Dudek, T. Marsza∏kowski, op. cit.,
s. 308–311. Relacje z zajÊç zamieÊci∏y zarówno wydawnictwa podziemne, jak i prasa oficjalna. 



Do marszów protestacyjnych i demonstracji dosz∏o 31 sierpnia tak˝e
w innych oÊrodkach Ma∏opolski: Bochni, D´bicy, Nowym Sàczu, Nowym
Targu i Tarnowie. Liczba protestujàcych waha∏a si´ od dwustu do tysiàca.
W tych miastach oby∏o si´ bez starç z milicjà182. W oÊwiadczeniu z 2 wrzeÊ-
nia 1982 r. RKW uzna∏a masowe protesty z 31 sierpnia za wyraz „woli wal-
ki o przywrócenie swobód obywatelskich”, uwa˝ajàc dialog spo∏eczny,
a przede wszystkim podj´cie rozmów z „SolidarnoÊcià”, za jedynà szans´
wyjÊcia z kryzysu politycznego183.

31 sierpnia pierwsze od og∏oszenia stanu wojennego manifestacje ulicz-
ne odby∏y si´ w Kielcach. Najpierw oko∏o trzystu osób protestowa∏o przed
tablicà NSZZ „SolidarnoÊç” przy ul. Dzier˝yƒskiego. Wieczorem zaÊ oko-
∏o tysiàca osób demonstrowa∏o przed bazylikà kieleckà. Po zakoƒczeniu
protestu dosz∏o do starç z milicjà, wiele osób pobito, a 44 zatrzymano.
W wyniku odniesionych obra˝eƒ 6 wrzeÊnia zmar∏ jeden z uczestników de-
monstracji Stanis∏aw Raczek. Protestowano te˝ w Starachowicach, gdzie
odby∏ si´ marsz z udzia∏em oko∏o tysiàca osób184.

We wrzeÊniu sytuacja si´ na krótko uspokoi∏a. Wed∏ug oÊwiadczenia
RKW wrzesieƒ mia∏ byç miesiàcem pracy organizacyjnej. Apelowano
o nieorganizowanie w tym miesiàcu demonstracji. 13 i 16 wrzeÊnia ogniwa
zwiàzkowe mia∏y zdecydowaç o formie protestu. Sugerowano akcje plaka-
towe i ulotkowe oraz sk∏adanie kwiatów185. „Hutnik” og∏osi∏ jednak, ˝e
13 wrzeÊnia o 14.20 spod bramy HiL w kierunku pl. Centralnego wyruszy
pochód pod has∏ami uwolnienia skazanych i aresztowanych oraz odwiesze-
nia „SolidarnoÊci”186. „SolidarnoÊç Zwyci´˝y” poda∏a natomiast, ˝e ulotki
wzywajàce do uczestnictwa w marszu i mszy Êw. 13 wrzeÊnia to s∏u˝àce pro-
wokacji „fa∏szywki”187. Mimo to zgodnie z wczeÊniejszym wezwaniem po
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W ocenie partyjnej udzia∏ robotników w „ekscesach” nie by∏ du˝y (AP Kraków, KK PZPR,
91/IV/41, b.p., Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KK PZPR z dn. 7 IX 1982). 
182 Stan wojenny w Polsce..., s. 138, 197–198.
183 OÊwiadczenie po obchodach II rocznicy Sierpnia 80 [w:] SolidarnoÊç Ma∏opolska..., s. 95.
184 Stan wojenny w Polsce..., s. 92; A. Dudek, T. Marsza∏kowski, op. cit., s. 322. Wed∏ug infor-
macji Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Kielcach liczba demonstrujàcych by∏a mniejsza:
przed tablicà protestowaç mia∏o 200 osób, a pod katedrà kieleckà 500 osób (AP Kielce,
KW PZPR, 4241, k. 98–99, Informacja o przebiegu dzisiejszego dnia [31 VIII] w województwie
kieleckim).
185 Komunikat [w:] SolidarnoÊç Ma∏opolska..., s. 96.
186 Marsz protestu, „Hutnik”, nr 24/832, 10 IX 1982.
187 „SolidarnoÊç Zwyci´˝y”, nr 9, 12 IX 1982.



zakoƒczeniu pierwszej zmiany hutnicy wyruszyli w kierunku centrum dziel-
nicy, ale niemal natychmiast zostali zaatakowani przez ZOMO. Zapoczàt-
kowa∏o to wielogodzinne walki uliczne na nowohuckich osiedlach. W wyni-
ku starç kilkanaÊcie osób odnios∏o obra˝enia, a za udzia∏ w zajÊciach 79 osób
postawiono przed kolegiami do spraw wykroczeƒ188.

Podobny scenariusz powtórzy∏ si´ 30 wrzeÊnia. Do marszów protestacyj-
nych w tym dniu wezwa∏o kilka podziemnych pism, mi´dzy innymi „Monti-
nowiec” i „ZomorzàdnoÊç”189. Tym razem „Kronika Ma∏opolska” stwier-
dzi∏a, ˝e te apele to „fa∏szywki”, przez omy∏k´ przedrukowane przez te
pisma190. RKW w swoim oÊwiadczeniu wezwa∏a jedynie do uczczenia ofiar
stanu wojennego minutà ciszy191. Mog∏o to Êwiadczyç albo o prowokacji, albo
s∏abym przep∏ywie informacji, ewentualnie pojawieniu si´ konkurencyjnej
grupy pragnàcej przejàç kierownictwo w regionie. Z wielu zapowiadanych
marszów odby∏ si´ jedynie marsz pracowników HiL, zakoƒczony, podobnie
jak ten sprzed dwóch tygodni, brutalnà interwencjà ZOMO192. W pozosta-
∏ych oÊrodkach Ma∏opolski i Kielecczyzny we wrzeÊniu i paêdzierniku w za-
sadzie panowa∏ spokój. Jedynie w ZPS „Podhale” na minut´ przerwano pra-
c´ dla uczczenia poleg∏ych 31 sierpnia w Lubinie193.

29 wrzeÊnia RKW wyda∏a oÊwiadczenie, w którym wezwa∏a ogniwa
zwiàzkowe do przeprowadzenia 13 i 16 paêdziernika wizualnych akcji pro-
testacyjnych (ulotkowych, plakatowych itp.)194. Kilka dni póêniej, majàc ju˝
sygna∏y o mo˝liwej delegalizacji „SolidarnoÊci”, w Apelu do cz∏onków
Zwiàzku i mieszkaƒców Ma∏opolski zwróci∏a si´ o niepodejmowanie lokal-
nych form protestu i podporzàdkowanie si´ decyzji TKK, która wezwa∏a do
ogólnopolskiego protestu 10 i 11 listopada195. Z kolei „Hutnik” og∏osi∏, ˝e
13 paêdziernika odb´dzie si´ marsz protestacyjny tradycyjnà trasà: brama
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188 A. Dudek, T. Marsza∏kowski, op. cit., s. 326; W Nowej Hucie – próba zam´tu, „Dziennik Pol-
ski”, nr 155, 14 IX 1982.
189 „Montinowiec”, nr 25, 20 IX 1982. Pismo odwo∏a∏o jednak te informacje przed 30 wrzeÊ-
nia.
190 „Kronika Ma∏opolska”, nr 16, 22 IX 1982.
191 Stanowisko w sprawie dzia∏alnoÊci Zwiàzku we wrzeÊniu 82 [w:] SolidarnoÊç Ma∏opolska...,
s. 96–97.
192 „Hutnik”, nr 27/82, 4 X 1982; „Niepodleg∏oÊç”, nr 15, 7 X 1982. Zob. te˝ A. Dudek, T. Mar-
sza∏kowski, op. cit., s. 326–327.
193 Stan wojenny w Polsce..., s. 138.
194 OÊwiadczenie [w:] SolidarnoÊç Ma∏opolska..., s. 98. 
195 Apel do Cz∏onków Zwiàzku i Mieszkaƒców Regionu Ma∏opolska, ibidem, s. 98.



g∏ówna HiL–pl. Centralny. W tej sytuacji RKW w oÊwiadczeniu z 10 paê-
dziernika, a wi´c ju˝ po delegalizacji zwiàzku, popar∏a planowany marsz196.

13 paêdziernika pochód hutników spod kombinatu w kierunku centrum
dzielnicy zaatakowa∏y jednostki milicji i ZOMO, co doprowadzi∏o do naj-
ostrzejszych starç od wprowadzenia stanu wojennego. Nie oby∏o si´ bez
ofiar. W okolicach „Arki Pana” m∏ody hutnik Bogdan W∏osik zosta∏ Êmier-
telnie postrzelony przez funkcjonariusza SB. Do zajÊç ulicznych, ju˝ na
mniejszà skal´, dosz∏o tam równie˝ 14 i 15 paêdziernika197. Bilans trzydnio-
wych starç by∏ tragiczny: jedna ofiara Êmiertelna (wspomniany Bogdan
W∏osik) i kilkudziesi´ciu rannych198.

W paêdzierniku 1982 r. ukszta∏towa∏y si´ formy organizacyjne podziem-
nych struktur zwiàzkowych w Krakowie. 12 paêdziernika ukonstytuowa∏ si´
Mi´dzyzak∏adowy Komitet Strajkowy Nowa Huta, który mia∏ koordynowaç
akcje protestacyjne na swoim terenie199. W pewnym sensie zastàpi∏ on po-
wo∏anego latem tr. „Grota”, którego dzia∏alnoÊç sparali˝owa∏o internowa-
nie kilku cz∏onków jego kierownictwa. W kombinacie powo∏ano Tajnà
Komisj´ Robotniczà Hutników, która niebawem przyj´∏a nazw´ Tymczaso-
wa Komisja Robotnicza Hutników200. 17 paêdziernika wy∏oniono Mi´dzy-
dzielnicowy Komitet Strajkowy Grzegórzek, Krowodrzy, Podgórza i Âród-
mieÊcia. Od razu podjà∏ on wspó∏prac´ z nowohuckim Mi´dzyzak∏adowym
Komitetem Strajkowym201. Oba komitety og∏osi∏y gotowoÊç strajkowà na
terenie Krakowa z dniem 19 paêdziernika202.

257

196 OÊwiadczenie, ibidem, s. 99–100.
197 Szerzej o przebiegu zajÊç zob. A. Dudek, T. Marsza∏kowski, op. cit., s. 329–334. Przebieg
demonstracji szeroko komentowa∏y zarówno pisma podziemne („AktualnoÊci” nr 40, 25 X 1982;
„ZomorzàdnoÊç” nr 32/33, 23 X 1982; „Hutnik” nr 31/82, 24 X 1982), jak i prasa oficjalna
(Zamieszki w Nowej Hucie, „Dziennik Polski”, nr 177, 14 X 1982; Sta∏o si´ to, czego si´ oba-
wialiÊmy, „Gazeta Krakowska”, nr 178, 15–17 X 1982).
198 Wg danych MSW tylko 13 paêdziernika zosta∏o rannych 54 funkcjonariuszy MO (Stan wo-
jenny w Polsce..., s. 106). W „Dzienniku Polskim” (A.T., Tragiczne skutki nowohuckich zajÊç,
nr 178, 15–17 X 1982) podano, ˝e 25 osobom udzielono pomocy medycznej tylko w placów-
kach pogotowia ratunkowego w Nowej Hucie. 
199 SolidarnoÊç Ma∏opolska..., s. 13.
200 S. Malara, op. cit., s. 162.
201 Komunikat Mi´dzydzielnicowego Komitetu Strajkowego w Krakowie [w:] SolidarnoÊç Ma∏o-
polska..., s. 100. Inicjatywa by∏a efektem narad toczonych od lata 1982 r. i konspiracyjnych
spotkaƒ dzia∏aczy w Ostrowsku na Podhalu, gdzie uchwalono powo∏anie Mi´dzydzielnicowe-
go Komitetu Strajkowego Grzegórzek, Krowodrzy, Podgórza, ÂródmieÊcia (Relacja Doroty
Stec-Fus [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 129).
202 Dokument nr 62 [w:] SolidarnoÊç Ma∏opolska..., s. 101.



Po delegalizacji przez Sejm NSZZ „SolidarnoÊç”, 20 paêdziernika TKK
wyda∏a oÊwiadczenie, w którym wezwa∏a do przeprowadzenia akcji protesta-
cyjnych 10 i 11 listopada oraz do przygotowania strajku generalnego na wio-
sn´ 1983 r. Zgodnie z tym oÊwiadczeniem RKW og∏osi∏a apel o udzia∏ w ma-
nifestacjach i oÊmiogodzinnym strajku powszechnym 10 listopada od godz. 12
do 18203. Mia∏ to byç najwi´kszy protest od og∏oszenia stanu wojennego.

Mimo nasilonej akcji propagandowej podziemnych struktur zwiàzkowych
strajk z 10 listopada 1982 r. w Ma∏opolsce i Âwi´tokrzyskiem, podobnie jak
w ca∏ym kraju, zakoƒczy∏ si´ niepowodzeniem. WÊród przyczyn nieudanego
protestu wymieniano zarówno podanie ze zbyt du˝ym wyprzedzeniem termi-
nu jego rozpocz´cia, co pozwoli∏o w∏adzom na odpowiednie przygotowanie
si´, mobilizacj´ si∏ milicyjnych i aparatu represji, jak i rozpocz´cie na ogrom-
nà skal´ zastraszania pracowników. Mi´dzy innymi do HiL wprowadzono
liczne oddzia∏y wojska i wielu funkcjonariuszy SB. Wokó∏ kombinatu rozloko-
wano kolumny wozów milicyjnych. W przeddzieƒ strajku zatrzymano w aresz-
tach tych dzia∏aczy zwiàzkowych, których podejrzewano, ˝e mogà stanàç na
czele strajku204. Ju˝ wczeÊniej w wyniku jesiennej „branki” wielu aktywistów
krakowskiej „SolidarnoÊci” trafi∏o na poligon do Czerwonego Boru205. Roz-
puszczono te˝ plotki, ˝e strajk zosta∏ odwo∏any206.

W rezultacie niemal nigdzie nie stan´∏y ca∏e zak∏ady, a jedynie poszcze-
gólne wydzia∏y, i to rzadko w komplecie. W HiL strajkowa∏y niektóre wy-
dzia∏y, w ca∏oÊci przerwa∏a prac´ tylko Walcownia Goràca TaÊm207. Podob-
nie by∏o w innych krakowskich zak∏adach, takich jak WSK, „Armatura”,
„MADRO”, „Elbud”, Krakowskie Zak∏ady Farmaceutyczne „Polfa”, Kra-
kowskie Zak∏ady Sodowe „Solvay”, „Kabel”, „Montin”208. Pe∏ny, oÊmiogo-
dzinny strajk przeprowadzili jedynie robotnicy „Budostalu-2” w Czy˝ynach
i Fabryki Domów „Fadom” w Krakowie-Bie˝anowie, gdzie protestowa∏a
przesz∏o po∏owa pracowników, których nast´pnie wyrzucono z pracy209.
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203 Apel, ibidem, s. 102.
204 „AktualnoÊci”, nr 43, 15 XI 1982.
205 Relacja Macieja Macha [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 74.
206 M.in. SB rozpowszechni∏a ulotk´ podpisanà KOS-Nauka („Obserwator Wojenny”, nr 4,
11 XI 1982).
207 „Montinowiec”, nr 31, 25 XI 1982.
208 „AktualnoÊci”, nr 44, nr 22 XI 1982.
209 „Serwis Informacyjny RKW”, nr 34, 14 XI 1982; „AktualnoÊci”, nr 43, 15 XI 1982; „Obser-
wator Wojenny”, nr 5, 20 XI 1982; AP Kraków, KK PZPR, 91/VII/28, b.p., Informacja o sytua-
cji i nastrojach w woj. miejskim krakowskim z 10 XI 1982.



Krótkie strajki odnotowano te˝ w Zak∏adach im. S. Szadkowskiego, Spó∏-
dzielni Mieszkaniowej „Wspólnota”, Krakowskim Przedsi´biorstwie Geo-
dezyjnym oraz trzech instytutach: Kszta∏towania Ârodowiska, Fizyki Jàdro-
wej i Obróbki Skrawaniem210. Lepiej wypad∏y protesty na wy˝szych
uczelniach i w PAN. W ró˝nej formie uczestniczy∏y w nich UJ, AGH, Aka-
demia Medyczna, WSP, AR i PK211. 

W mniejszych oÊrodkach Ma∏opolski krótkotrwa∏e strajki, o ograniczo-
nym zasi´gu, odby∏y si´ w „Gliniku” w Gorlicach, Spó∏dzielni Pracy R´ko-
dzie∏a Ludowego „Cepelia” w Zakopanem, Fabryce Sprz´tu Sportowego
„Polsport” w Szaflarach i nowotarskim „Podhalu”212. Z tych protestów tyl-
ko strajk w „Gliniku” mia∏ szerszy zasi´g, zakoƒczy∏ si´ jednak wyrzuce-
niem z pracy wielu jego uczestników213. W Tarnowskiem protesty mia∏y
bardziej symboliczny charakter, ograniczy∏y si´ do udzia∏u w nabo˝eƒ-
stwach214. W Regionie Âwi´tokrzyskim, mimo apelu TKK i szeroko prowa-
dzonej akcji ulotkowej w dniach poprzedzajàcych strajk, nie dosz∏o do ˝ad-
nych form protestu215. 

Ostatnie powa˝ne demonstracje uliczne w Ma∏opolsce w 1982 r. zorga-
nizowano 10 i 11 listopada. Do starç z milicjà dosz∏o 10 listopada w trakcie
przemarszu studentów z Rynku G∏ównego do miasteczka akademickiego.
Aresztowano 14 studentów. Demonstrowano te˝ na pl. Matejki pod Pomni-
kiem Grunwaldzkim, ale oby∏o si´ bez interwencji „si∏ porzàdkowych”216.
Pochód hutników HiL z pierwszej zmiany zosta∏ natomiast zaatakowany
w rejonie pl. Centralnego przez ZOMO. Uliczne potyczki trwa∏y do póêne-
go wieczora217. Interwencjà si∏ milicyjnych zakoƒczy∏ si´ tak˝e przemarsz
uczestników manifestacji po mszy Êw. w katedrze wawelskiej 11 listopada.
Poniewa˝ ulice wiodàce do Rynku G∏ównego zosta∏y zablokowane, cz´Êç
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210 „Obserwator Wojenny”, nr 5, 20 XI 1982; „Serwis Informacyjny RKW”, nr 34, 14 XI 1982;
AP Kraków, KK PZPR, 91/VII/28, b.p., Informacja o sytuacji i nastrojach w woj. miejskim kra-
kowskim z 10 XI 1982.
211 „Dzieƒ 344 – Biuletyn Akademicki”, nr 2; „ZomorzàdnoÊç”, nr 37/38, 1 XII 1982.
212 Stan wojenny w Polsce..., s. 138–139.
213 Relacja Marka Machowskiego [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 41–42; B. Gurba, op. cit.,
s. 53.
214 Stan wojenny w Polsce..., s. 198.
215 AP Kielce, KW PZPR, 486, k. 215–218, Informacja o aktualnej sytuacji spo∏eczno-politycz-
nej w woj. kieleckim z 9 XI 1982.
216 „AktualnoÊci”, nr 43, 15 XI 1982; „ZomorzàdnoÊç”, nr 36, 20 XI 1982.
217 „Serwis Informacyjny RKW”, nr 34, 14 XI 1982.



demonstrantów skierowa∏a si´ w stron´ al. Krasiƒskiego, Mickiewicza
i S∏owackiego oraz B∏oni, gdzie zaatakowa∏o ich ZOMO218.

Niepowodzenie protestów z 10 listopada 1982 r., uznanych powszech-
nie za pora˝k´ „SolidarnoÊci”, sprawi∏o, ˝e TKK odwo∏a∏a zaplanowane na
grudzieƒ akcje. W Êlad za nià RKW w oÊwiadczeniu z 30 listopada, zapo-
wiadajàc kontynuacj´ walki o prawa pracownicze, wezwa∏a jedynie do
uczestnictwa w mszach Êw. 13 grudnia, apelujàc równoczeÊnie o zachowa-
nie powagi w dniu „smutnej rocznicy”219.

Og∏oszenie przez Rad´ Paƒstwa 19 grudnia 1982 r. zawieszenia stanu
wojennego z koƒcem roku, zwolnienie prawie wszystkich internowanych
przy równoczesnym wprowadzeniu wielu przepisów wyjàtkowych, ograni-
czajàcych uprawnienia pracownicze, oraz zachowanie drakoƒskich wyro-
ków za strajki i „nielegalnà dzia∏alnoÊç” RKW uzna∏a za posuni´cia jedynie
formalne, „obliczone na zdezorientowanie szerokich kr´gów spo∏eczeƒ-
stwa oraz opinii zagranicznej”220. Zwiàzek postanowi∏ pozostaç w podzie-
miu i kontynuowaç dzia∏alnoÊç na rzecz przywrócenia swobód obywatel-
skich i pracowniczych.

Ostatnim etapem reorganizacji struktur podziemnych ma∏opolskiej
„SolidarnoÊci” w 1982 r. by∏o przekszta∏cenie 29 grudnia Mi´dzydziel-
nicowego Komitetu Strajkowego Grzegórzek, Krowodrzy i ÂródmieÊcia
w Mi´dzydzielnicowy Komitet SolidarnoÊci Kraków. Jako przyczyn´ po-
dano koniecznoÊç „nastawienia si´ na d∏ugofalowà dzia∏alnoÊç, polegajà-
cà na budowaniu i rozwoju niezale˝nego ˝ycia spo∏ecznego”221. Mi´dzy-
dzielnicowy Komitet SolidarnoÊci Kraków deklarowa∏ Êcis∏à wspó∏prac´
z RKW. Odr´bnoÊç zachowa∏ Mi´dzyzak∏adowy Komitet SolidarnoÊci
Nowa Huta.

W poczàtkach 1983 r. w ca∏ym kraju, w tym w Ma∏opolsce i na Kielec-
czyênie, da∏o si´ zauwa˝yç wyraêne os∏abienie aktywnoÊci opozycji. Z tym
˝e w Ma∏opolsce zdecydowanie nabra∏ przyspieszenia proces konsolidacji
podziemnych struktur „SolidarnoÊci”. W lutym utworzono Mi´dzyzak∏ado-
wy Komitet SolidarnoÊci Ma∏opolski Po∏udniowo-Wschodniej obejmujàcy
zasi´giem zak∏ady Bochni, Brzeska, Dàbrowy Tarnowskiej, D´bicy, Jas∏a,
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218 Relacje z obchodów 11 Listopada zamieÊci∏y m.in. „AktualnoÊci” (nr 43, 15 XI 1982),
„Kronika Ma∏opolska” (nr 20, 15 XI 1982) i „Montinowiec” (nr 30, 16 XI 1982).
219 Oddali ˝ycie, abyÊ ty móg∏ ˝yç godnie [w:] SolidarnoÊç Ma∏opolska..., s. 105–106.
220 OÊwiadczenie w/s zawieszenia stanu wojennego, ibidem, s. 106. 
221 OÊwiadczenie organizacyjne MKS Kraków, ibidem, s. 108.



Nowego Sàcza i Tarnowa222. Kiedy w marcu z tej struktury wyodr´bni∏ si´
Mi´dzyzak∏adowy Komitet SolidarnoÊci Nowy Sàcz, przyj´∏a ona nazw´
Mi´dzyzak∏adowy Komitet SolidarnoÊci Ma∏opolski Wschodniej. Równie˝
w lutym Tymczasowa Tarnowska Komisja Koordynacyjna „SolidarnoÊç”
przekszta∏ci∏a si´ w Tymczasowà Tarnowskà Komisj´ Koordynacyjnà „Soli-
darnoÊç” Robotników i Ch∏opów, rozszerzajàc swojà dzia∏alnoÊç na oko-
liczne miejscowoÊci i nawiàzujàc Êcis∏à wspó∏prac´ z „SolidarnoÊcià” rolni-
czà223. W maju utworzono Mi´dzyzak∏adowy Komitet SolidarnoÊci
w MyÊlenicach, a nieco póêniej w Zakopanem224. Brak jest danych Êwiad-
czàcych o podobnych procesach w Regionie Âwi´tokrzyskim. Tam do prze-
jawów oporu mo˝na zaliczyç rozpocz´cie wydawania kilku nowych tytu∏ów
prasy podziemnej w Starachowicach, Ostrowcu Âwi´tokrzyskim czy Skar˝y-
sku-Kamiennej oraz usprawnienie sieci kolporta˝u225.

W pierwszym pó∏roczu 1983 r. w Ma∏opolsce i na Kielecczyênie wyraê-
nie zmniejszy∏a si´ liczba wystàpieƒ pracowniczych. Po niepowodzeniu ak-
cji strajkowej 10 listopada 1982 r. zarówno TKK, lokalne w∏adze zwiàzko-
we, jak i sami pracownicy zrezygnowali z tej formy protestu226. Równie˝
demonstracje i manifestacje, tak powszechne w roku ubieg∏ym, nale˝a∏y do
rzadkoÊci, nie liczàc wystàpieƒ ulicznych 1 i 3 maja 1983 r. Tego rodzaju
protesty w pierwszych czterech miesiàcach by∏y raczej sporadyczne i mia∏y
okazjonalny charakter, organizowano je najcz´Êciej po mszach Êw. w inten-
cji ojczyzny. Zresztà z up∏ywem czasu frekwencja na demonstracjach by∏a
coraz mniejsza.

Do maja odnotowano jedynie dwie wi´ksze demonstracje w Krakowie.
Pierwszà zorganizowali dzia∏acze skupieni w Ruchu Oporu Niezale˝nego
Zrzeszenia Studentów w drugà rocznic´ rejestracji NZS. Po mszy Êw. w ko-
Êciele oo. Dominikanów sformowali pochód, który przeszed∏ ulicami mia-
sta. Samo pojawienie si´ ZOMO wystarczy∏o, aby pochód si´ rozwiàza∏227.
Drugi protest zorganizowali 16 marca hutnicy z HiL. Pochód wyruszy∏ spod
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222 SolidarnoÊç Ma∏opolska..., s. 13; „Tygodnik Mazowsze”, nr 47, 14 IV 1983.
223 R. Bednarczyk, op. cit., s. 46–47.
224 SolidarnoÊç Ma∏opolska..., s. 13, 118.
225 M.M. Siuda, op. cit., s. 81–85; M. Kulecki, op. cit., s. 137–138.
226 Incydentalny charakter mia∏ strajk 32-osobowej za∏ogi KRG „Budopol” w Nowym Targu
w lutym 1983 r. Protestujàcy ˝àdali obuwia roboczego („Tygodnik Mazowsze”, nr 43, 10 III
1983).
227 Âwi´to NZS-u, „Hutnik”, nr 7/47, 20 II 1983; Próba zak∏ócenia porzàdku, „Gazeta Krakow-
ska”, nr 43, 19–20 II 1983.



HiL i dotar∏ w okolice zalewu, gdzie zosta∏ rozbity przez ZOMO. Z opubli-
kowanego póêniej komunikatu Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Solidarno-
Êci Nowa Huta wynika∏o, ˝e akcja zosta∏a sprowokowana228.

Do bojkotu uroczystoÊci pierwszomajowych i organizowania w∏asnych
niezale˝nych pochodów wzywa∏y ju˝ od kwietnia TKK, RKW, Mi´dzy-
zak∏adowy Komitet SolidarnoÊci Nowa Huta, Mi´dzydzielnicowy Komitet
SolidarnoÊci Kraków i Mi´dzyzak∏adowy Komitet SolidarnoÊci Ma∏opolski
Wschodniej229. Kontrmanifestacje uda∏y si´ najlepiej w Krakowie i Nowej
Hucie. 1 maja grupa uczestników mszy Êw. w koÊciele Mariackim po wyj-
Êciu ze Êwiàtyni zak∏óci∏a oficjalny wiec na Rynku G∏ównym230. W Nowej
Hucie tego dnia milicja zaatakowa∏a dwa niezale˝ne pochody zmierzajàce
w kierunku pl. Centralnego. Mimo koncentracji du˝ych si∏ ZOMO, pocho-
dy zdo∏a∏y si´ po∏àczyç. Starcia by∏y wyjàtkowo ostre i obj´∏y niemal ca∏à
dzielnic´. W trakcie zajÊç zginà∏ robotnik Ryszard Smagur (zosta∏ trafiony
petardà). W Krakowie i Nowej Hucie do powa˝nych potyczek ulicznych
mi´dzy demonstrantami a milicjà dosz∏o równie˝ 3 maja231. Pierwszomajo-
we kontrpochody i protesty, choç na znacznie mniejszà skal´, odby∏y si´ te˝
w Bochni i Zakopanem. W MyÊlenicach, Nowym Sàczu i Nowym Targu ob-
chody ograniczy∏y si´ do udzia∏u w uroczystych mszach Êw.232

Druga pielgrzymka Ojca Âwi´tego do Polski w czerwcu 1983 r. wyraênie
przyczyni∏a si´ do uspokojenia nastrojów. Po jej zakoƒczeniu a˝ do zniesienia
stanu wojennego 21 lipca 1983 r. nie odnotowano ju˝ ˝adnych protestów. 

Bilans pó∏torarocznej dzia∏alnoÊci konspiracyjnej ma∏opolskiej „Solidar-
noÊci” by∏ ogólnie dodatni. Pomimo du˝ych i dotkliwych strat kadrowych
oraz odp∏ywu cz´Êci cz∏onków, w wi´kszoÊci zak∏adów uda∏o si´ odtworzyç
struktury zwiàzkowe, odbudowaç sieç ∏àcznoÊci, zorganizowaç nowe kana∏y
kolporta˝u, a tak˝e otoczyç sta∏à opiekà rodziny represjonowanych. Dyna-
micznie rozwija∏a si´ dzia∏alnoÊç wydawnicza nie tylko o proweniencji
zwiàzkowej. Systematycznie ros∏a liczba tytu∏ów czasopism i ksià˝ek233. 
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228 Komunikat MKS Nowa Huta, „Montinowiec”, nr 49, 31 III 1983; Nie dajmy si´ wpuszczaç
w maliny, „SolidarnoÊç Zwyci´˝y”, nr 24, 27 III 1983.
229 SolidarnoÊç Ma∏opolska..., s. 112–114.
230 Rynek G∏ówny, „Hutnik”, nr 14/54, 15 V 1983. Szerzej zob. Relacja Janusza Kutyby [w:]
Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 68–69.
231 A. Dudek, T. Marsza∏kowski, op. cit., s. 344–346.
232 „Kronika Ma∏opolska”, nr 32, 16 V 1983; ibidem, nr 33, 30 V 1983.
233 SolidarnoÊç Ma∏opolska..., s. 18.



Zdecydowanie gorsza sytuacja by∏a w Âwi´tokrzyskiem, gdzie nie uda∏o
si´ odtworzyç struktur na poziomie regionu, a te tajne komisje zak∏adowe,
które przetrwa∏y, nie by∏y w stanie zmobilizowaç swych cz∏onków do dzia-
∏aƒ w takim stopniu jak w Ma∏opolsce. I tam jednak, chocia˝ powoli, syste-
matycznie rozwija∏a si´ prasa podziemna.

4. Represje

Po dwudziestu latach dane dotyczàce liczby represjonowanych w stanie
wojennym w Ma∏opolsce i na Kielecczyênie wcià˝ majà charakter szacun-
kowy i wymagajà weryfikacji. Najcz´Êciej sà fragmentaryczne, rozmaitej
proweniencji, z ró˝nych okresów. Najpe∏niejsze sà dane dotyczàce interno-
wanych z Ma∏opolski.

Tabela nr 3. Liczba internowanych z Regionu Ma∏opolska

èród∏o: AIPN Kraków, 010/12080, t. 6, Kartoteka internowanych z województwa m[iejskiego]
krakowskiego; ibidem, 010/12080, t. 9, Wykazy internowanych i dane socjotechniczne dot. in-
ternowanych z woj. m[iejskiego] krakowskiego; ibidem, 0141/10/81, 0141/12/81, Materia∏y
i listy osadzonych w Nowym WiÊniczu; ibidem, 038/12, t. 13–20, Akta internowanych z woje-
wództwa nowosàdeckiego; ibidem, 036/497-521, 036/522-554, Akta internowanych z wojewódz-
twa tarnowskiego. 

W Ma∏opolsce najwi´cej dzia∏aczy zarówno zwiàzkowych, jak i opozycji
demokratycznej internowano w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. w trakcie
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13 grudnia 14–31 grudnia
1 stycznia–

Województwo
1981 r. 1981 r.

–24 grudnia Razem
1982 r.

województwo
krakowskie 83 90 47 220
województwo 
nowosàdeckie 59 12 6 77
województwo 
tarnowskie 21 27 9 57
razem w Regionie 
Ma∏opolska 
(w nawiasie liczba 163 (11) 129 (17) 62 (3) 354 (31)
internowanych 
kobiet)



akcji „Jod∏a” oraz w kilku nast´pnych dniach. Szacuje si´, ˝e do Êwiàt
Bo˝ego Narodzenia internowano blisko 250 osób z województw miejskie-
go krakowskiego, nowosàdeckiego i tarnowskiego234. W pierwszym okresie
stanu wojennego by∏a ogromna rotacja wÊród uwi´zionych. Wielu osobom
zatrzymanym tu˝ po strajkach ju˝ po kilku dniach od otrzymania sankcji
prokuratorskich zmieniono status internowanego na aresztanta235. Odno-
towano te˝ kilka ewidentnych pomy∏ek MO. Niema∏y odsetek zatrzyma-
nych przewidzianych do internowania zwolniono z aresztów milicyjnych
ju˝ po kilku lub kilkunastu dniach, wielu z nich nie dotar∏o do „oÊrodków
odosobnienia”236.

Pierwsze ustalenia dotyczàce Regionu Âwi´tokrzyskiego pochodzà
z 27 stycznia 1982 r. Jest to wykaz internowanych zamieszka∏ych na terenie
diecezji kieleckiej, sporzàdzony przez Komend´ Wojewódzkà MO w Kiel-
cach na proÊb´ bp. Stanis∏awa Szymeckiego. Z dokumentu wynika, ˝e
w areszcie na Piaskach osadzono 133 osoby, w tym 4 z Buska, 9 z J´drzejo-
wa, 2 z Kazimierzy Wielkiej, 116 z Kielc oraz po 1 z Miechowa i W∏oszczo-
wej237. Dane te nie uwzgl´dniajà zatrzymanych z pozosta∏ych miejscowoÊci
regionu, gdzie internowano 52 osoby, w tym 18 ze Skar˝yska-Kamiennej,
6 ze Starachowic, 17 z Ostrowca Âwi´tokrzyskiego i 11 z Koƒskich. ¸àcznie
daje to liczb´ 175238.

Zestawienie danych dotyczàcych Ma∏opolski i Kielecczyzny, mimo ˝e
obejmujà nieco ró˝ne okresy, pozwala wysnuç wniosek, ˝e zakres interno-
waƒ w tych regionach, bioràc pod uwag´ liczb´ mieszkaƒców, by∏ nieco
wi´kszy na Kielecczyênie. 
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234 Dane te ró˝nià si´ istotnie od ustaleƒ W. Zab∏ockiego (op. cit., tab. 3, s. 90), wed∏ug które-
go w nocy z 12 na 13 grudnia w Krakowie zatrzymano 94 osoby, a w pozosta∏ych oÊrodkach
regionu 85 – ∏àcznie 179. Od 14 do 31 XII 1981 r. do oÊrodków internowania mia∏o trafiç na-
tomiast 26 osób z Krakowa i 21 z regionu. Autor, bazujàcy niemal wy∏àcznie na materia∏ach
zgromadzonych przez Arcybiskupi Komitet Pomocy Wi´zionym i Internowanym, zastrzeg∏
jednak, ˝e te statystyki sà nie ca∏kiem kompletne.
235 AIPN Kraków, 010/12080, t. 6, Kartoteka internowanych podleg∏ych KW MO w Krakowie;
ibidem, 038/12, t. 14–19, Teczki internowanych z woj. nowosàdeckiego; ibidem, 036/497-521,
036/522-554, Teczki internowanych z woj. tarnowskiego.
236 Zwalniano z ró˝nych przyczyn. Cz´Êç osób, np. ksi´˝y Andrzeja K∏oczowskiego i Mariana
Go∏àbka czy redaktork´ „Znaku” Halin´ Bortnowskà, zwolniono ju˝ po kilku dniach, jak
mo˝na domniemywaç, w wyniku interwencji u w∏adz przedstawicieli hierarchii koÊcielnej. 
237 AD Kielce, OW-2/11, k. 74–78, Wykaz osób internowanych przez KW MO Kielce zamieszka-
∏ych na terenie diecezji kieleckiej. Stan na dzieƒ 27 stycznia 1982.
238 Ibidem.



Ustalenie dok∏adnej liczby internowanych z obu regionów jest bardzo
trudne, poniewa˝ doÊç liczne êród∏a na ten temat sà, jak wspomniano, frag-
mentaryczne. Na przyk∏ad przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej MO
w Tarnowie 8 stycznia 1982 r. informowa∏, ˝e w województwie internowano
48 osób, w tym jednego cz∏onka PZPR oraz trzech cz∏onków ZSL239. Brak
jednak danych ze stycznia z pozosta∏ych województw. Wiadomo, ˝e liczba
internowanych w „oÊrodku odosobnienia” w Areszcie Âledczym w Kielcach
zmniejszy∏a si´ od stycznia do koƒca kwietnia 1982 r. z 211 do 138240.
Âwiadczyç to mo˝e o stosunkowo szybkim zwalnianiu osadzonych, o ile nie
przeniesiono ich do innych obozów. 

Najpe∏niejsze zestawienia dotyczàce „oÊrodków odosobnienia” z ca∏ej
Polski pochodzà z maja 1982 r., kiedy ju˝ w oÊrodkach „przemieszali si´”
internowani z ró˝nych regionów, czego dane te nie uwzgl´dniajà. Przyk∏a-
dowo z informacji Ministerstwa SprawiedliwoÊci z 5 maja tr. dotyczàcych
„oÊrodka odosobnienia” w Za∏´˝u wynika, ˝e przebywa∏o w nim 71 osób
z województwa krakowskiego, 11 z nowosàdeckiego i 9 z tarnowskiego
– ∏àcznie 92 osoby z Ma∏opolski. Z danych Centralnego Zarzàdu Zak∏a-
dów Karnych o zaludnieniu w „oÊrodkach odosobnienia” sporzàdzonych
dla Za∏´˝a wynika, ˝e 19 kwietnia 1982 r. by∏o tam 201 internowanych,
14 maja 227, a 21 czerwca 225241. Âwiadczy to niezbicie o tym, ˝e w Za∏´˝u
by∏ znaczny odsetek internowanych z innych regionów. Dane z tych samych
dni w odniesieniu do kieleckiego Aresztu Âledczego na Piaskach wynoszà
odpowiednio: 128, 90, 98242. Tu te˝ nie mo˝na ustaliç na podstawie przy-
toczonych liczb, ilu internowanych pochodzi∏o z Regionu Âwi´tokrzyskie-
go. W wykazie internowanych osadzonych w kieleckim Areszcie Âledczym
na Piaskach z 5 maja 1982 r. odnotowano 66 osób z województwa kielec-
kiego, 16 z radomskiego i 1 z krakowskiego – ∏àcznie 83 osoby243. W lipcu
oÊrodek internowania w Kielcach-Piaskach zosta∏ zamkni´ty, a 29 sierpnia
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239 AP Tarnów, KW PZPR, 44, b.p., Protokó∏ nr 1 z Egzekutywy KW PZPR w Tarnowie z 8 I 1982. 
240 CZZK, 98/9, k. 93, 112, Notatki z lustracji OÊrodka Odosobnienia przy Areszcie Âledczym
w Kielcach. Protoko∏y kontroli oÊrodków odosobnienia 1982.
241 Ibidem, 98/4, k. 136, 161, 170, Informacje w sprawie wykonywania internowania. Wg ofi-
cjalnych informacji od 13 XII 1981 do 31 V 1982 r. w Krakowie internowano 237 osób, z cze-
go 205 z powodów politycznych (Kolejna grupa internowanych powróci∏a do domów, „Echo
Krakowa”, nr 95, 27 VII 1982; Komunikat ministrów spraw wewn´trznych i ∏àcznoÊci, „Dzien-
nik Polski”, nr 118, 23–25 VII 1982).
242 Ibidem.
243 CZZK, 98/6, k. 30–32, Wykazy internowanych z dn. 5 V 1982. 



reaktywowany244. Dane z 9 paêdziernika informujà, ˝e przebywa∏o tam ju˝
tylko 76 internowanych245.

Wed∏ug danych CZZK z 5 maja 1982 r. w obozach internowania w Go∏-
dapi przebywa∏y trzy kobiety z Ma∏opolski i jedna z Kielc, w Dar∏ówku
cztery osoby z Ma∏opolski (w tym trzy kobiety), a w Jaworzu i I∏awie po
dwie osoby z Ma∏opolski246. Internowane kobiety sukcesywnie zwalniano,
ostatnie opuÊci∏y obozy internowania w lipcu 1982 r.

W wyniku rozporzàdzeƒ ministra sprawiedliwoÊci liczba obozów in-
ternowania zmienia∏a si´. Jedne likwidowano, mi´dzy innymi w Nowym
WiÊniczu, powo∏ywano nowe, na przyk∏ad 2 marca 1982 r. utworzono OÊro-
dek Odosobnienia w ¸upkowie, gdzie w póêniejszych miesiàcach osadzono
wielu internowanych z ró˝nych regionów, w tym Ma∏opolski i Âwi´tokrzy-
skiego247.

W obozach internowania cz´sto dochodzi∏o do ostrych protestów. Tyl-
ko w pierwszym pó∏roczu 1982 r., do 7 lipca, odnotowano 80 zbiorowych
g∏odówek z udzia∏em 6045 osób. Najwi´ksze ich nasilenie nastàpi∏o w po-
∏owie czerwca. 13 czerwca rozpocz´∏y si´ zbiorowe i d∏ugotrwa∏e g∏odówki
w Kielcach, ¸upkowie, Rzeszowie i Uhercach. Najd∏u˝ej, bo do 7 lipca,
trwa∏y w Rzeszowie248.

Dost´pne dane wskazujà, ˝e najwi´cej osadzonych przebywa∏o w obo-
zach internowania na poczàtku 1982 r. W nast´pnych miesiàcach ich licz-
ba systematycznie mala∏a z wyjàtkiem maja, kiedy to po strajkach i prote-
stach z 1, 3 i 13 tego miesiàca okresowo wzros∏a249. Na krótko zwi´kszy∏a
si´ tak˝e pod koniec lata, w przeddzieƒ drugiej rocznicy porozumieƒ sierp-
niowych. Fala internowaƒ w Ma∏opolsce w najwi´kszym stopniu dotkn´∏a
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244 CZZK, Wydzia∏ Kontroli, 98/9, Protoko∏y kontroli oÊrodków odosobnienia, Notatka z 9 X
1982.
245 Ibidem.
246 CZZK, 98/6, Wykazy internowanych z dn. 5 V 1982. 
247 Ibidem, 98/6, k. 31, Zarzàdzenie nr 12/82 Ministra SprawiedliwoÊci. 
248 Ibidem, Wydzia∏ Kontroli, 98/9, k. 150, Protoko∏y kontroli oÊrodków odosobnienia.
W Areszcie Âledczym w Za∏´˝u pierwsze protesty g∏odowe internowanych przeciwko warun-
kom przetrzymywania rozpocz´∏y si´ ju˝ na poczàtku stycznia 1982 r. Uczestniczy∏y w nich
wtedy kilkuosobowe grupy. 19 I 1982 r., po pobiciu przez s∏u˝b´ wi´ziennà kilku osadzonych,
czterodniowà g∏odówk´ podj´li wszyscy internowani z Krakowa (J. Franczyk, Kiedy zapukano
do drzwi [w:] By∏ taki czas..., s. 28; Z. Solak, Diariusz internowania, oprac. E. Zajàc, „Sowiniec”
2001, nr 19, s. 23, 25, 30–31.
249 W maju 1982 r. internowano wiele osób z Krakowa, Nowego Sàcza, Nowego Targu i Tar-
nowa („Kronika Ma∏opolska”, nr 9, 17 V 1982). 



wówczas pracowników HiL, mniejszy zasi´g mia∏a natomiast w Âwi´tokrzy-
skiem, gdzie internowano mi´dzy innymi osiem osób za kolporta˝ ulotek
w Fabryce Samochodów Ci´˝arowych w Starachowicach i dwie osoby
w „Polmo-SHL” w Kielcach250. Od wrzeÊnia liczba internowanych ju˝ syste-
matycznie si´ zmniejsza∏a. Ostatni opuÊcili obozy 23 grudnia 1982 r. Nadal
nieznana jest ogólna liczba internowanych z obu regionów w ca∏ym okre-
sie funkcjonowania „oÊrodków odosobnienia”, czyli od 13 grudnia 1981 do
23 grudnia 1982 r. Maria M. Siuda podaje, ˝e w obozach by∏o 350 osa-
dzonych z Kielecczyzny, lecz nie wymienia êród∏a informacji251. Wed∏ug
danych, którymi dysponuje Oddzia∏ IPN w Krakowie, w odniesieniu do
Ma∏opolski liczba ta wynosi∏a 354 (zob. tabela nr 3)252. Pomini´to tu ludzi
z marginesu spo∏ecznego (67 osób) internowanych w trakcie tak zwanej
akcji „Spokój”253.

Innà formà represji stosowanà przez w∏adze jesienià 1982 r. wobec
dzia∏aczy i sympatyków „SolidarnoÊci” by∏a „branka”, czyli powo∏ywanie
na çwiczenia wojskowe do jednostki w Czerwonym Borze. Tamtejszy poli-
gon wojsk pancernych, po∏o˝ony mi´dzy Zambrowem a ¸om˝à, sta∏ si´
swego rodzaju miejscem internowania dla przesz∏o 450 zwiàzkowców z ca-
∏ej Polski. Trafi∏o tam oko∏o 120 dzia∏aczy z ma∏opolskiej „SolidarnoÊci”.
Najliczniejszà grup´ stanowili pracownicy HiL, w tym kilkunastu aktywi-
stów z podziemnych struktur kombinatu254. Mniej by∏o dzia∏aczy z Kielc,
Ostrowca Âwi´tokrzyskiego i Starachowic – oko∏o osiemdziesi´ciu255. 

BezpoÊrednim nast´pstwem protestów spo∏ecznych w grudniu 1981 r.
by∏y liczne aresztowania uczestników i przywódców strajków w zak∏adach
pracy oraz innych wystàpieƒ przeciwko rozporzàdzeniom w∏adz stanu
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250 AP Kielce, KW PZPR, 4241, k. 88, Informacja KW PZPR z 30 VIII 1982, s. 88.
251 M.M. Siuda, op. cit., s. 82.
252 AIPN Kraków, 010/12080, t. 6; ibidem, 038/12, t. 14–19; ibidem, 036/497–521, 036/522–554.
Z szacunkowych danych podanych przez Wies∏awa Zab∏ockiego wynika, ˝e do 30 IV 1982 r.
w Ma∏opolsce internowano 342 osoby, w tym 144 z Krakowa, a 158 z regionu (idem, op. cit.,
tab. 5, s. 90). 
253 WÊród osadzonych w Za∏´˝u znalaz∏a si´ równie˝ grupa „cinkciarzy” krakowskich, z któ-
rych cz´Êç ewidentnie wspó∏pracowa∏a z SB (zob. Z. Solak, Internowani z Ma∏opolski...,
s. 89).
254 Ks. W. Palmowski, Czerwony Bór – VI Wojskowy Obóz Specjalny. Uwagi i spostrze˝enia z wi-
zyty w Wojskowym OÊrodku Specjalnym Nr 6 w Czerwonym Borze ko∏o ¸om˝y [w:] By∏ taki
czas..., s. 132–135; W. Daniel, B´dziecie saperami, ibidem, s. 135–140. Zob. te˝ Relacja Macie-
ja Macha [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 74; Relacja Stanis∏awa Malary, ibidem, s. 88–89. 
255 W. Zab∏ocki, op. cit., s. 210.



wojennego. W Ma∏opolsce pierwsze procesy rozpocz´∏y si´ jeszcze pod ko-
niec 1981 r. 28 grudnia przed sàdem w Tarnowie stan´li organizatorzy straj-
ku w ZPH w Bochni. Wyrokiem z 4 stycznia 1982 r. kierujàcy protestem
Jerzy Orze∏ zosta∏ skazany na 3,5 roku pozbawienia wolnoÊci, a pozostali
cz∏onkowie komitetu strajkowego – Jan Klassa, Eugeniusz Olesiƒski i Jerzy
Uczkiewicz – na kary po 3 lata pozbawienia wolnoÊci. Jana Klass´, I sekre-
tarza Komitetu Zak∏adowego PZPR, na dwie godziny przed aresztowa-
niem wydalono z partii256. W Krakowie pierwszymi aresztowanymi byli
cz∏onkowie komitetów strajkowych w spacyfikowanych zajezdniach MPK.
Po likwidacji strajków zatrzymano tam ∏àcznie trzydzieÊci osób, spoÊród
których osiem zosta∏o aresztowanych. Pierwszy proces pracowników MPK
odby∏ si´ 12–13 stycznia 1982 r. Stanis∏awa Dylàga skazano na 4 lata po-
zbawienia wolnoÊci, a wspó∏oskar˝onym Henrykowi Lewandowskiemu
i Ryszardowi Domagale sàd wymierzy∏ kary 3,5 roku i 2 lata pozbawienia
wolnoÊci257. Kolejne procesy pracowników MPK odby∏y si´ 27–28 stycznia
i 12 marca. Zakoƒczy∏y si´ wyrokami 3,5 roku i 3 lat bezwzgl´dnego pozba-
wienia wolnoÊci258. 

Na poczàtku 1982 r. w Krakowie odby∏o si´ kilka wa˝niejszych proce-
sów: 18 stycznia – organizatorów protestów w „Montinie”, 23 stycznia
– „Unitrze-Telpodzie”, 27 stycznia – Krakowskich Zak∏adach Armatury,
15 lutego – „CeBeA”. Wyroki w tych procesach by∏y stosunkowo ∏agodne:
od 1 roku do 2 lat pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu na 3 lata259. 25 lute-
go zapad∏ wyrok w najg∏oÊniejszym krakowskim procesie – przywódców
grudniowego strajku w HiL Mieczys∏awa Gila i Edwarda Nowaka. Po trzy-
dniowej rozprawie oskar˝eni skazani zostali na kary 4 lat i 3,5 roku pozba-
wienia wolnoÊci260.
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256 Relacja Jerzego Or∏a [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 22–23.
257 Grudzieƒ 81: MPK, „Kronika Ma∏opolska”, nr 6, 30 III 1982. 
258 Ibidem; Kolejne wyroki za organizowanie i kierowanie strajkiem w okresie stanu wojennego,
„Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, Echo Krakowa”, 1 II 1982.
259 Kronika sàdowa, „Veto”, nr 3, luty 1982; Procesy, „Kronika Ma∏opolska”, nr 2, 1 III 1982;
Represje – Telpod, „Kronika Ma∏opolska”, nr 5, b.d.; Nasze zwyci´stwo, „AktualnoÊci”, nr 5,
22 II 1982.
260 Wyrok zapad∏ w trybie doraênym. Mieczys∏aw Gil 4 lata, Edward Nowak 3 lata i 6 miesi´cy po-
zbawienia wolnoÊci, „Dziennik Polski”, nr 16, 26–28 II 1982; Zapad∏ wyrok w procesie M. Gila
i E. Nowaka, „Gazeta Krakowska”, nr 16, 26–28 II 1982; Mietek Gil, „AktualnoÊci”, nr 6, 27 II
1982; „Biuletyn Ma∏opolski”, nr 5, marzec 1982. Szerzej o strajku i procesie zob. AIPN Kraków,
07/5257, t. 1–2, Akta kontrolno-Êledcze z procesu organizatorów strajku w HiL w grudniu 1981.



Jedyny du˝y proces dzia∏aczy nowosàdeckiej „SolidarnoÊci” toczy∏ si´
w Krakowie w pierwszych dniach maja. Przed Sàdem Warszawskiego Okr´-
gu Wojskowego stan´∏o wtedy osiem osób, w wi´kszoÊci z ZNTK, pod za-
rzutem kontynuowania dzia∏alnoÊci zwiàzkowej przez sporzàdzanie i roz-
powszechnianie ulotek oraz wydawanie podziemnego pisma „WiadomoÊci
Nowosàdeckie”. Wi´kszoÊç oskar˝onych przebywa∏a w aresztach ju˝ od lu-
tego i marca. Proces zakoƒczy∏ si´ 6 maja surowymi wyrokami: trzy osoby
skazano na 4 lata bezwzgl´dnego pozbawienia wolnoÊci, jednà na 3,5 roku,
dwie na 3 lata, a jednà na 2 lata261.

W Regionie Âwi´tokrzyskim, gdzie protesty pracownicze po og∏osze-
niu stanu wojennego mia∏y bardziej ograniczony zasi´g, surowe wyroki
zapad∏y jedynie w procesie przywódców grudniowego strajku w Hucie
im. M. Nowotki w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim. 17 stycznia 1982 r. Sàd Woje-
wódzki w Kielcach skaza∏ przewodniczàcego ostrowieckiej delegatury
NSZZ „SolidarnoÊç” Andrzeja Dudka oraz Jerzego Jab∏oƒskiego na kary
po 3 lata pozbawienia wolnoÊci i 3 lata pozbawienia praw publicznych.
Dwóm innym wspó∏oskar˝onym, Marcelemu Czarneckiemu i Tadeuszowi
Stasiowskiemu, wymierzono kary 2 lat i 1,5 roku pozbawienia wolnoÊci262.

Od lutego aresztowano przewa˝nie pojedyncze osoby i niewielkie gru-
py zajmujàce si´ produkcjà lub kolporta˝em ulotek, plakatów i wydawnictw
podziemnych. Sàdzono mi´dzy innymi za malowanie na murach „wrogich
hase∏”, niszczenie propagandowych gablot PZPR czy akty „terroru politycz-
nego”263. Niestety, wiedza o tych przejawach oporu i nast´pujàcych po nich
represjach wcià˝ jest niepe∏na. Wed∏ug szacunkowych danych od 13 grudnia
1981 do 30 kwietnia 1982 r. w Ma∏opolsce aresztowano ogó∏em, nie liczàc
internowanych, 303 osoby, w tym 131 z Krakowa, a 172 z reszty regionu.
Wyroki skazujàce zapad∏y wobec 101 osób264. W odniesieniu do Kieleckie-
go brak nawet takich fragmentarycznych ustaleƒ.
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261 Zob. m.in. Relacja Tadeusza Nitki [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 154–155.
262 „S∏owo Ludu”, nr 12, 18 I 1982; AIPN, MSW II, 185n/33, b.p., Informacja dzienna MSW,
18 I 1982. 
263 Do takich czynów zaliczano np. wrzucenie fiolki z substancjà cuchnàcà do pomieszczeƒ
Komitetu Zak∏adowego PZPR AR w Krakowie czy rozrzucenie 13 XI 1982 r. kolczatek na
przystankach autobusowych w Krakowie, na skutek czego uszkodzono opony w 14 autobu-
sach (Stan wojenny w Polsce..., s. 380).
264 W. Zab∏ocki, op. cit., tab. 1, s. 89. Dane te sà mocno zani˝one, o czym przekonany by∏
autor opracowania, bazujàcy wy∏àcznie na informacjach przekazanych do Arcybiskupiego 



Osobnà kategori´ represjonowanych stanowili zatrzymani i aresztowa-
ni podczas demonstracji. Poczàwszy od maja 1982 r., Kraków niemal co
miesiàc by∏ widownià protestów i zamieszek ulicznych. Tylko w trakcie
manifestacji na Rynku G∏ównym 13 maja zatrzymano – jak poda∏a prasa
codzienna – 161 osób265. 13 czerwca w Nowej Hucie zatrzymano 118 uczest-
ników zajÊç ulicznych266. Kulminacja aresztowaƒ nastàpi∏a po demonstra-
cjach w Krakowie i Nowej Hucie 31 sierpnia, kiedy to – wed∏ug oficjalnych
gazet – za udzia∏ w zajÊciach odpowiadaç mia∏o 211 osób, z których 39 tym-
czasowo aresztowano pod zarzutem czynnej napaÊci na funkcjonariuszy
MO267. Na wi´kszoÊç zatrzymanych kolegia do spraw wykroczeƒ na∏o˝y∏y
grzywny, kilkanaÊcie osób ukarano jednak 2–3 miesiàcami aresztu268.
Demonstracje 13 wrzeÊnia by∏y ju˝ nieco s∏absze, ale i wtedy wed∏ug
oficjalnych danych przed kolegiami do spraw wykroczeƒ stan´∏o 79 osób,
z czego wobec 30 orzeczono kary 13 miesi´cy aresztu, a na pozosta∏e na∏o-
˝ono grzywny269. Podczas trzydniowych rozruchów w Nowej Hucie 13 paê-
dziernika, kiedy to zginà∏ Bogdan W∏osik, zatrzymano 135 osób270. W tym
wypadku doniesienia prasowe nale˝y traktowaç jako ma∏o wiarygodne.
Wed∏ug informacji wewn´trznych MSW tego dnia podczas zajÊç nowohuc-
kich zatrzymano 129 osób, a w dwóch kolejnych dniach 56 i 303 osoby,
co daje ∏àcznie liczb´ 488271. W województwach kieleckim, nowosàdeckim
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Komitetu Pomocy Wi´zionym i Internowanym przez rodzin´ lub znajomych osób represjo-
nowanych. Stosunkowo niska liczba skazanych wynika∏a z tego, ˝e wi´kszoÊç aresztowa-
nych oczekiwa∏a dopiero na proces.
265 J. Haƒderek, Jeszcze raz o czwartkowych zajÊciach w Krakowie, „Gazeta Krakowska”, nr 71,
17 V 1982; Konsekwencje wobec winnych zak∏óceƒ w dniu 13 maja, „Dziennik Polski”, nr 71,
17 V 1982.
266 Po zajÊciach w Nowej Hucie. Post´powanie w trybie przyspieszonym i wszcz´cie Êledztwa,
„Gazeta Krakowska”, nr 93, 17 VI 1982.
267 Smutny bilans wtorkowych zajÊç. Konferencja prasowa w Prokuraturze Wojewódzkiej w Kra-
kowie, ibidem, nr 148, 3–5 IX 1982; Smutny bilans wydarzeƒ w Krakowie i Nowej Hucie,
„Dziennik Polski”, nr 148, 3–5 IX 1982. Nieco mniejszà liczb´ zatrzymanych poda∏ „Monti-
nowiec” (nr 24, 12 IX 1982), któremu uda∏o si´ zebraç informacje o 152 osobach. Wymienia
natomiast 51 osób tymczasowo aresztowanych i oko∏o 60 prewencyjnie zatrzymanych przed
31 VIII 1982 r. (ibidem, nr 25, 20 IX 1982).
268 „Serwis Informacyjny RKW”, nr 26, 11 X 1982.
269 Ukarano sprawców zajÊç w Nowej Hucie, „Dziennik Polski”, nr 158, 17–19 IX 1982; W Nowej
Hucie ukarano 79 osób, „Echo Krakowa”, nr 133, 17–19 IX 1982.
270 Aresztowanie sprawców chuligaƒskich ekscesów w Nowej Hucie, „Dziennik Polski”, nr 175,
12 X 1982; Wyroki na uczestników zajÊç, „Gazeta Krakowska”, nr 194, 8 XI 1982.
271 Stan wojenny w Polsce..., s. 106.



i tarnowskim nie odnotowano wi´kszych manifestacji ulicznych t∏umionych
przy u˝yciu si∏y. Kielce tylko raz, 31 sierpnia 1982 r., by∏y widownià du˝ej
demonstracji, w trakcie której interweniowa∏y jednostki milicji i ZOMO.
Po zajÊciach zatrzymano 44 osoby272. Ju˝ same przywo∏ane wy˝ej liczby do-
wodzà, ˝e represje mia∏y charakter masowy.

Do dzisiaj nie ma kompletnych danych dla Ma∏opolski i Kielecczyzny
dotyczàcych zakresu represji w ca∏ym okresie stanu wojennego. Czàstkowej
wiedzy na ten temat dostarcza sporzàdzona przez Komend´ Wojewódzkà
MO w Krakowie Informacja o stanie bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
w woj. miejskim krakowskim za okres I kwarta∏u 1982. Wynika z niej, ˝e
w tym okresie ujawniono i represjonowano 7304 osoby, które dopuÊci∏y si´
naruszenia przepisów stanu wojennego. Do kolegiów do spraw wykroczeƒ
skierowano 5755 wniosków, w tym 5652 w trybie przyspieszonym; grzyw-
nami ukarano 1491 osób273.

Jednà z form przeÊladowaƒ, bardzo cz´sto stosowanà po 13 grudnia,
by∏o zwalnianie z pracy. W∏adze zacz´∏y szeroko stosowaç t´ metod´ zwal-
czania protestów po strajkach w obronie zdelegalizowanej „SolidarnoÊci”
10 listopada 1982 r. Z Fabryki Domów „Fadom” w Krakowie-Bie˝anowie
zwolniono prawie ca∏à za∏og´ (105 osób), w Fabryce Nart w Szaflarach ko∏o
Nowego Targu utraci∏o prac´ 21 osób, w zakopiaƒskiej „Cepelii” wyrzu-
cono ca∏y oddzia∏ galanterii skórzanej274. W „Gliniku” w Gorlicach w try-
bie natychmiastowym zwolniono 21 pracowników Wydzia∏u Kuêni strajku-
jàcych w imieniu ca∏ej za∏ogi275. Represje te najbardziej dotkn´∏y
mieszkaƒców ma∏ych oÊrodków i wsi. Wielu wówczas zwolnionych przez
kilka lat nie mog∏o znaleêç pracy w miejscu zamieszkania. Wed∏ug komu-
nikatu RKW z 18 marca 1983 r. oko∏o pi´ciuset osób zwolnionych z pracy
w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià zwiàzkowà otrzymywa∏o zasi∏ki dla bezrobotnych
od podziemnych struktur zwiàzkowych276. Choç nie sà to dane precyzyjne,
dajà jednak ogólne wyobra˝enie o skali zjawiska. 
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272 AP Kielce, KW PZPR, 4241, k. 99–100, Informacja o przebiegu dzisiejszego dnia w woje-
wództwie kieleckim, 31 VIII 1982; Stan wojenny w Polsce..., s. 92.
273 AP Kraków, KK PZPR, 91/IV/40, k. 239, Protokó∏ posiedzenia Egzekutywy KK PZPR
wraz z za∏àcznikami.
274 SolidarnoÊç Ma∏opolska..., s. 15; W. Zab∏ocki, op. cit., s. 300–302.
275 AP Nowy Sàcz, KW PZPR, 321 b, t. 7, b.p., Informacja nr 248/82 o sytuacji spo∏[eczno]-
-polit[ycznej] w woj. nowosàdeckim w dniu 11 XI 1982; Relacja Marka Machowskiego [w:]
Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 42.
276 Komunikat [w:] SolidarnoÊç Ma∏opolska..., s. 112.



W∏adze stosowa∏y równie˝ inne formy przeÊladowaƒ, mo˝e mniej bru-
talne, lecz równie dotkliwe. Wymuszano podpisywanie oÊwiadczeƒ o zapo-
znaniu si´ z rygorami stanu wojennego i zobowiàzaƒ do ich przestrzegania,
tak zwanej lojalki. Wielu osobom, którym nie mo˝na by∏o udowodniç bez-
poÊredniej dzia∏alnoÊci w podziemiu lub w stosunku do których nie mo˝na
by∏o zastosowaç ustawodawstwa wojennego, wr´czono wymówienia z pra-
cy bàdê przesuwano je na gorzej p∏atne stanowiska. Stosowano ró˝ne szy-
kany w celu wymuszenia donosów, nierzadko szanta˝. Oprócz zastraszania
próbowano te˝ przekupstwa: przyznawano awanse, nagrody, premie itp.277

Tego rodzaju dzia∏aƒ nie mo˝na jednak ujàç statystycznie, mimo ˝e stano-
wi∏y istotny element w systemie represji.

5. KoÊció∏ katolicki

13 grudnia w godzinach popo∏udniowych w krakowskim klasztorze
oo. Dominikanów przy ul. Stolarskiej mo˝na by∏o zapoznaç si´ ze sporzàdzo-
nà na podstawie dostarczanych na bie˝àco informacji listà zatrzymanych.
Starano si´ jak najszybciej skompletowaç dane dotyczàce ich rodzin, miejsca
zamieszkania i miejsca pracy. Zacz´to organizowaç pomoc, g∏ównie pie-
niàdze i ˝ywnoÊç, dla rodzin zatrzymanych. Przystàpiono do tworzenia ban-
ku informacji o sytuacji strajkowej i innych formach oporu wobec stanu
wojennego w Krakowie, regionie i w ca∏ym kraju. Dwa dni póêniej krakow-
ska Kuria Metropolitalna powo∏a∏a dwa nast´pne punkty pomocy: w ko-
Êciele Mariackim oraz w nowohuckiej parafii w Bieƒczycach. Od pierw-
szych dni stanu wojennego takie spontaniczne formy pomocy i zbierania
informacji organizowano niemal we wszystkich parafiach archidiecezji kra-
kowskiej. Do koƒca maja 1982 r. sporzàdzono list´ ponad 300 osób – pra-
cowników etatowych NSZZ „SolidarnoÊç”, dziennikarzy, urz´dników i na-
uczycieli – represyjnie pozbawionych pracy i zdecydowanie potrzebujàcych
wsparcia materialnego278.

Nie inaczej by∏o w diecezjach tarnowskiej i kieleckiej. Odpowiednie
struktury informacyjno-charytatywne dzia∏a∏y przy tamtejszych katedrach279.
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e dzia∏ania te prowadzono za wiedzà i przy pe∏nym
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277 Szerzej na ten temat zob. W. Zab∏ocki, op. cit., s. 214–221.
278 Ibidem, s. 339–346. 
279 Ibidem.



wsparciu ordynariuszy diecezjalnych. Ukoronowaniem procesu organizo-
wania pomocy represjonowanym by∏ dekret z 19 lutego 1982 r. arcybisku-
pa metropolity krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego, powo∏ujàcy
Arcybiskupi Komitet Pomocy Wi´zionym i Internowanym, który dzia∏a∏
nieprzerwanie do koƒca lat osiemdziesiàtych. Jego przewodniczàcym zo-
sta∏ ks. pra∏at Stanis∏aw Ma∏ysiak, a siedzibà by∏ Pa∏ac Biskupów Krakow-
skich przy ul. Franciszkaƒskiej280. W Êlad za kard. Macharskim poszli ordy-
nariusze pozosta∏ych dwóch diecezji. Jesienià 1982 r. biskup kielecki
Stanis∏aw Szymecki powo∏a∏ Biskupi Komitet Pomocy Potrzebujàcym z sie-
dzibà w parafii katedralnej. Cz∏onkami komitetu byli ksi´˝a i zwolnieni
z internowania dzia∏acze regionalnych struktur „SolidarnoÊci”281. Podobnà
inicjatyw´ podjà∏ biskup tarnowski Jerzy Ablewicz. Z czasem biskupie
komitety pomocy w Krakowie, Kielcach i Tarnowie sta∏y si´ adresatami
i dystrybutorami kierowanych do Polski konwojów z pomocà humanitar-
nà: paczek z ˝ywnoÊcià, odzie˝à i lekami. Z uwagi na du˝e dostawy tych
ostatnich w pomieszczeniach Kurii Metropolitalnej przy ul. Franciszkaƒ-
skiej utworzono jednà z pierwszych aptek leków-darów prowadzonà
przez wolontariuszy. 

Ponadto w Pa∏acu Biskupów Krakowskich przy ul. Franciszkaƒskiej od-
bywa∏y si´ wyk∏ady erygowanej w 1982 r. przez Jana Paw∏a II, a nieuznawa-
nej przez w∏adze Papieskiej Akademii Teologicznej. S∏uchaczami by∏o gro-
no studentów krakowskich uczelni aktywnie uczestniczàcych w rozmaitych
strukturach oporu.

Krakowski Arcybiskupi Komitet Pomocy Wi´zionym i Internowanym,
którego animatorami i dzia∏aczami byli g∏ównie przedstawiciele naukowe-
go Êrodowiska UJ, zajmowa∏ si´ nie tylko pomocà charytatywnà. By∏ tak˝e,
a mo˝e przede wszystkim, niezwykle wa˝nym oÊrodkiem opiniotwórczym,
zbiera∏ wszelkie informacje o represjach, oporze, strukturach podziemnych
oraz podejmowanych przez SB wobec nich dzia∏aniach operacyjnych. Dzi´-
ki gromadzonym przez komitet informacjom kard. Macharski móg∏ nieraz
skutecznie or´dowaç u w∏adz na rzecz znajdujàcych si´ w szczególnie trud-
nym po∏o˝eniu internowanych, wi´zionych i aresztowanych. Krakowski 
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280 Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, 310/32, Dekret Abpa Metropolity Krakowskie-
go z 19 II 1982 r.
281 AD Kielce, OW 486, b.p., Dekret biskupa ordynariusza kieleckiego Stanis∏awa Szymeckie-
go, b.d.; ibidem, OW–/2/11, k. 165, Pismo bp. Stanis∏awa Szymeckiego z dnia 3 paêdziernika
1982.



metropolita niejednokrotnie pomaga∏, interweniujàc w organach bezpie-
czeƒstwa, osobom zmuszonym do wspó∏pracy z nimi. Kiedy nasili∏y si´
uliczne demonstracje, cz∏onkowie komitetu starali si´ zapobiec aresztowa-
niu uczestników tych protestów ukaranych przez kolegia do spraw wykro-
czeƒ grzywnà. Osoby, na które na∏o˝ono grzywn´, musia∏y niezw∏ocznie
uiÊciç kar´ pieni´˝nà, w przeciwnym razie grozi∏ im areszt. Nie mog∏y jed-
nak powiadomiç rodziny o swojej sytuacji, a tym samym nie mia∏y jak unik-
nàç aresztu. Cz∏onkowie komitetu „dy˝urowali” wi´c z pieni´dzmi na po-
siedzeniach kolegiów do spraw wykroczeƒ i w razie potrzeby udzielali
ukaranym natychmiastowej po˝yczki282.

Nie mniej wa˝nà sferà charytatywnej dzia∏alnoÊci duchowieƒstwa by∏y
kontakty z internowanymi i skazanymi na mocy dekretu o stanie wojen-
nym. Kapelani wi´zienni oraz inni, wyznaczeni kap∏ani udzielali im pos∏u-
gi duszpasterskiej oraz przekazywali paczki ˝ywnoÊciowe. Ordynariusze
diecezji, na których terenie po∏o˝one by∏y „oÊrodki internowania”, oraz bi-
skupi, których diecezjanie przebywali w jakimÊ z nich, wizytowali te oÊrod-
ki wielokrotnie ju˝ od pierwszych dni stanu wojennego. 

Do 26 stycznia 1982 r. biskupi przeprowadzili wizytacj´ w siedemnastu
takich oÊrodkach, mi´dzy innymi kard. Macharski odwiedzi∏ internowa-
nych z Krakowa w wi´zieniu w Nowym WiÊniczu, a biskup kielecki dwu-
krotnie wizytowa∏ oÊrodek w Kielcach. W trakcie kilkugodzinnych wizyta-
cji hierarchowie odprawiali msze Êw. i rozmawiali z internowanymi. W tym
okresie we wszystkich oÊrodkach w kraju odprawiono 237 mszy Êw. oraz
dostarczono uwi´zionym 1700 paczek ˝ywnoÊciowych283. Od 30 stycznia do
7 lutego 1982 r. wi´zienia odwiedzi∏o 21 biskupów, odprawiono 115 mszy
Êw. dla internowanych. Do 7 lutego przedstawiciele KoÊcio∏a przekazali in-
ternowanym oko∏o 2,5 tys. paczek, Polski Czerwony Krzy˝ oko∏o 1,7 tys.,
Mi´dzynarodowy Czerwony Krzy˝ oko∏o 700284. Do 18 lutego liczba paczek
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282 W. Zab∏ocki, op. cit., s. 254, 340–341.
283 CZZK, Wydzia∏ Kontroli, 98/4, k. 35–38, Dokumentacja dotyczàca dzia∏alnoÊci duchowieƒ-
stwa w oÊrodkach odosobnienia, 1982, Notatka s∏u˝bowa [sporzàdzona przez gen. SW S. Jab∏o-
nowskiego] w sprawie dzia∏alnoÊci duchowieƒstwa na terenie oÊrodków dla internowanych z dnia
28 I [19]82.
284 Ibidem, 98/4, k. 40–41, Dokumentacja dotyczàca dzia∏alnoÊci duchowieƒstwa w oÊrod-
kach odosobnienia, 1982, Notatka s∏u˝bowa [sporzàdzona przez gen. SW S. Jab∏onowskie-
go] w sprawie dzia∏alnoÊci duchowieƒstwa na terenie oÊrodków dla internowanych z dnia 9 II
[19]82.



dostarczonych przez KoÊció∏ wzros∏a do 3136. W marcu w oÊrodkach inter-
nowania odprawiono 231 mszy Êw., biskupi wizytowali oÊrodki 34 razy,
a przedstawiciele duchowieƒstwa dostarczyli uwi´zionym ponad 4 tys.
paczek285. Te dane pokazujà skal´ zaanga˝owania polskiego KoÊcio∏a kato-
lickiego w pomoc dla internowanych i uwi´zionych. 

Ordynariusze trzech omawianych diecezji w ca∏ym okresie stanu wojen-
nego prowadzili bogatà oficjalnà korespondencj´ z przedstawicielami lo-
kalnych w∏adz. Dotyczy∏a ona nie tylko bie˝àcych spraw KoÊcio∏a wymaga-
jàcych uzgodnieƒ z w∏adzami. Biskupi w swoich pismach do w∏adz
wielokrotnie interweniowali w sprawie represjonowanych i ich rodzin bàdê
odpowiadali na liczne monity w∏adz dotyczàce podejmowania przez du-
chownych w parafiach rozmaitych dzia∏aƒ sprzecznych z postanowieniami
dekretu o stanie wojennym.

Hierarchowie podejmowali interwencje w obronie internowanych lub
wi´êniów politycznych za poÊrednictwem sekretarza Episkopatu Polski
abp. Bronis∏awa Dàbrowskiego albo on sam bezpoÊrednio interweniowa∏.
W jego licznych pismach i za∏àczonych do nich Pro memoria odnaleêç mo˝-
na wystàpienia kard. Macharskiego lub bp. Szymeckiego w obronie ich po-
zbawionych wolnoÊci diecezjan286. Jako przyk∏ad mo˝e pos∏u˝yç proÊba
metropolity krakowskiego o zwolnienie dzia∏acza ma∏opolskiej „Solidarno-
Êci” Jacka Smagowicza287 czy te˝ interwencja w sprawie skazanego studen-
ta Zygmunta Berdychowskiego288. 

BezpoÊrednie interwencje biskupów u przedstawicieli lokalnych w∏adz,
to jest wojewodów, komisarzy wojskowych, komendantów wojewódzkich
MO, sta∏y si´ niemal rutynowym dzia∏aniem289. Przyk∏adem takiego bezpo-
Êredniego wystàpienia mo˝e byç pismo ordynariusza tarnowskiego w spra-
wie uniemo˝liwienia mu kontaktu ze skazanymi oraz przekazania paczek
przebywajàcym w ró˝nych wi´zieniach mieszkaƒcom diecezji tarnowskiej, 

275

285 Ibidem, 98/4, k. 52–55, Dokumentacja dotyczàca dzia∏alnoÊci duchowieƒstwa w oÊrodkach
odosobnienia, 1982, Notatka s∏u˝bowa w sprawie dzia∏alnoÊci duchowieƒstwa na terenie oÊrod-
ków dla internowanych z dnia 2 IV [19]82. 
286 P. Raina, Troska o internowanych. Interwencje Abp. Dàbrowskiego u gen. Kiszczaka 1982–1989,
Warszawa 1999, s. 23, 130, 134, 143–144, 154, 214.
287 Ibidem, s. 143.
288 Ibidem, s. 134.
289 Ca∏oÊç korespondencji poÊwi´conej tym sprawom przechowywana jest w archiwach kurii
krakowskiej, kieleckiej i tarnowskiej. W kieleckim i tarnowskim archiwum diecezjalnym do-
kumenty te znajdujà si´ w zbiorach bie˝àcej korespondencji kancelaryjnej.



skierowane do gen. Kiszczaka290. Równie˝ ordynariusz kielecki wysy∏a∏ do
komendanta MO w Kielcach lub wojewody pisma z proÊbami o zwolnienie
niektórych internowanych. Jedno z pism dotyczy∏o aresztowania Marii
Ludwickiej (matki trojga dzieci), której mà˝ ukrywa∏ si´ od chwili og∏osze-
nia stanu wojennego291, inne zaÊ sprawy osadzonego w wi´zieniu Jana
K´drackiego (studenta Wy˝szej Szko∏y Pedagogicznej i szefa NZS), które-
mu umiera∏a matka292. 

Ze wzgl´du na niekompletne zbiory oraz brak statystyk nie sposób po-
daç dok∏adnie, ile razy ordynariusze interweniowali na rzecz ich represjo-
nowanych diecezjan. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e ka˝dy z biskupów podjà∏
przynajmniej kilkadziesiàt rozmaitych dzia∏aƒ na rzecz internowanych,
skazanych lub w jakikolwiek inny sposób represjonowanych oraz ich ro-
dzin. Jak wspomniano, w korespondencji biskupów sà tak˝e kierowane do
ordynariuszy pisma od lokalnych w∏adz monitujàce naruszanie przez ksi´-
˝y obowiàzujàcego prawa, a zw∏aszcza postanowieƒ dekretu z 13 grudnia
1981 r. Dotyczy to szczególnie wyg∏aszanych w kazaniach opinii, które mia-
∏y stanowiç zagro˝enie dla porzàdku spo∏ecznego. Z dokumentów tych
mo˝na si´ te˝ dowiedzieç, którzy duchowni najbardziej aktywnie wspierali
przeÊladowanych i stawiajàcych opór. Nieraz takie monity powiàzane by∏y
z korespondencjà dotyczàcà innych spraw, na przyk∏ad budownictwa sa-
kralnego. KilkanaÊcie solidarnoÊciowych miesi´cy przynios∏o znaczàce
ust´pstwa w∏adz na rzecz budowy nowych Êwiàtyƒ. Dla przyk∏adu wymieniç
mo˝na korespondencj´ ordynariusza kieleckiego z w∏adzami województwa
z marca 1982 r., zawierajàcà uzgodnienia dotyczàce budowy koÊcio∏ów
w województwie kieleckim. Wynika z niej, ˝e w samych Kielcach w tym cza-
sie realizowano siedem inwestycji, przy czym chodzi tu wy∏àcznie o budo-
w´ nowych Êwiàtyƒ293. Podobnie by∏o w pozosta∏ych diecezjach regionu.
W∏adze stanu wojennego nie zmieni∏y zatem poczynionych wczeÊniej
uzgodnieƒ dotyczàcych prowadzonych przez KoÊció∏ inwestycji budowla-
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290 AD Tarnów, Akta Ogólne, OJ-I-10, b.p., Pismo bp. Jerzego Ablewicza do gen. Czes∏awa
Kiszczaka z dnia 5 V 1982.
291 AD Kielce, OW-43/82-838, b.p., Pismo bp. Stanis∏awa Szymeckiego do komendanta MO
w Kielcach z dnia 21 IX 1982 r.
292 Ibidem, OW-24/82-838, k. 125, Pismo bp. Stanis∏awa Szymeckiego do komendanta MO
w Kielcach z dnia 29 IV 1982 r.
293 Ibidem, OW-15/1/82, k. 112, Pismo bp. Stanis∏awa Szymeckiego do wojewody kieleckiego
z dnia 22 III 1982 r.



nych. Inwestycje te sta∏y si´ natomiast przedmiotem swojego rodzaju gry
prowadzonej przez obie strony. 

Ju˝ samo to, ˝e wi´kszoÊç ulicznych manifestacji i wystàpieƒ inicjowano
po mszach Êw. w intencji ojczyzny oraz z okazji Êwiàt i rocznic narodowych,
wskazuje na bliski zwiàzek zwolenników opozycji z KoÊcio∏em katolickim.
W Krakowie do 13 maja 1982 r. protesty uliczne odbywa∏y si´ po mszach
Êw. w koÊciele Mariackim lub katedrze wawelskiej. Po niezwykle brutal-
nym, trwajàcym kilkanaÊcie godzin ataku milicji na t∏um wychodzàcy
z koÊcio∏a Mariackiego 13 maja, zdecydowano si´ przenieÊç rocznicowe
nabo˝eƒstwa do Nowej Huty, do Êwiàtyni-symbolu, czyli „Arki Pana”
w Bieƒczycach. Poza Krakowem 1 maja manifestowano po mszach Êw. od-
prawianych w intencji ludzi pracy w Bochni, MyÊlenicach, Nowym Targu,
Tarnowie i Zakopanem. W samym Krakowie ostojà oporu by∏ nie tylko ko-
Êció∏ Mariacki czy katedra wawelska, lecz tak˝e konsekrowany przez Jana
Paw∏a II w 1983 r. koÊció∏ w Mistrzejowicach, klasztor oo. Dominikanów,
akademicka kolegiata pw. Êw. Anny czy koÊció∏ parafialny pw. Êw. Józefa
na Rynku Podgórskim. Niektórzy proboszczowie czy zwykli ksi´˝a ostro˝nie
lub wr´cz niech´tnie odnosili si´ do inicjatywy utworzenia w ich parafii
punktu pomocy czy wspierania oporu spo∏ecznego. Niejednokrotnie taka
postawa wynika∏a z obawy o prowadzonà w∏aÊnie budow´ Êwiàtyni. 

Wojewoda nowosàdecki w piÊmie do bp. Ablewicza, piszàc o szczegól-
nie wrogich wystàpieniach duchowieƒstwa, wymieni∏ parafie: w Limanowej
z ks. Romanem Deszczem, w Gorlicach z ks. Janem Wilkiem, w Ropie
z ks. Józefem Ho∏ystem oraz parafi´ Êw. Kazimierza w Nowym Sàczu294.

O postawie duchowieƒstwa kieleckiego mówi fragment opracowania po-
Êwi´conego Êrodowiskom niezale˝nym na Kielecczyênie: „Nie sposób nie
wymieniç tu kleryków Wy˝szego Seminarium Duchownego w Kielcach, kol-
portujàcych wydawnictwa niezale˝ne [...], a tak˝e niektórych ksi´˝y profeso-
rów tego seminarium [...]. Nie bez wiedzy ksi´dza biskupa Mieczys∏awa
Jaworskiego przewo˝one by∏y jego samochodem przez Edmunda Sarn´ pi-
sma niezale˝ne, a nawet powielacze i materia∏y drukarskie. Ksi´˝a Pallotyni
z Karczówki udzielali ogromnej pomocy ukrywajàcemu si´ w stanie wojen-
nym przewodniczàcemu regionu Êwi´tokrzyskiego »SolidarnoÊci«”295.
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294 AD Tarnów, Akta Ogólne, OJ-I-10, b.p., Pismo wojewody nowosàdeckiego do bp. Jerzego
Ablewicza w sprawie wrogich postaw duchownych z dnia 16 VI 1983 r.
295 J.A. St´pieƒ, op. cit., s. 6.



Realia stanu wojennego spowodowa∏y wzmo˝enie pracy charytatywnej
oraz wspieranie przez cz´Êç parafii i klasztorów struktur oporu spo∏eczne-
go. Oprócz tego niektóre koÊcio∏y diecezjalne i zakonne odgrywa∏y niezwy-
kle wa˝nà rol´ kulturotwórczà, poniewa˝ w nich tworzono i upowszechnia-
no kultur´ niezale˝nà. W Krakowie w sposób naturalny przej´∏y t´ funkcj´
g∏ówne oÊrodki duszpasterstwa akademickiego, to jest dominikaƒska
„Beczka”, koÊció∏ XX. Misjonarzy w miasteczku studenckim oraz kolegia-
ta akademicka pw. Êw. Anny. Poza oÊrodkami akademickimi niezwykle
wa˝nà rol´ odegra∏y koÊcio∏y parafialne: pw. Êw. Maksymiliana Kolbego
w Mistrzejowicach, pw. Êw. Józefa w Podgórzu, pw. Êw. Kazimierza przy
ul. Reformackiej oraz klasztor oo. Karmelitów na Piasku. Podczas stanu
wojennego prowadzono w nich dzia∏alnoÊç kulturalnà, oÊwiatowà i samo-
kszta∏ceniowà. W koÊcio∏ach i salkach katechetycznych odbywa∏y si´ cykle
prelekcji z historii, ekonomii, literatury i sztuki itp. Prowadzono je z myÊlà
o Êrodowisku robotniczym, ale s∏uchaczami byli tak˝e studenci, m∏odzie˝
szkolna i nauczyciele. W 1984 r. utworzono ChrzeÊcijaƒski Uniwersytet
Robotniczy im. Kardyna∏a Wyszyƒskiego. Uczelnia ta powsta∏a z inspiracji
niestrudzonego animatora „spo∏eczeƒstwa podziemnego”, ks. Kazimierza
Jancarza z parafii Êw. Maksymiliana Kolbego w Mistrzejowicach. Zaj´cia
na ChUR mia∏y uporzàdkowany charakter. Odbywa∏y si´ w cyklu cztero-
semestralnym. Obejmowa∏y te dziedziny, które najbardziej wypaczano
w oficjalnym nauczaniu. Zaj´cia prowadzili wyk∏adowcy z UJ, PAN, PAT,
AE i AGH296.

W Kielcach akcja oÊwiatowo-samokszta∏ceniowa nie mia∏a zorganizo-
wanego charakteru. Odbywajàcym si´ trzynastego dnia ka˝dego miesiàca
mszom Êw. w intencji ojczyzny towarzyszy∏y okazjonalne prelekcje i spotka-
nia. Prowadzono je w katedrze kieleckiej oraz w koÊciele na Baranówku,
gdzie g∏ównym ich animatorem by∏ ks. Marian Florczyk297. W Tarnowie na-
tomiast ˝ycie „spo∏eczeƒstwa podziemnego” koncentrowa∏o si´ wokó∏ ko-
Êcio∏a katedralnego, w którym przy okazji mszy Êw. w patriotycznych inten-
cjach odbywa∏y si´ spotkania dzia∏aczy oraz prowadzono ró˝ne dzia∏ania
oÊwiatowe i kulturalne298. 
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296 Rozmowa Marka Lasoty z bp. Mieczys∏awem Jaworskim, 5 X 2000.
297 Zob. Relacja Karola Krasnod´bskiego [w:] Stan wojenny w Ma∏opolsce..., s. 189–193; Rela-
cja Leonarda ¸àckiego, ibidem, s. 195–200; Relacja Daniela Mosio, ibidem, s. 201–204. 
298 Zob. Relacja Wojciecha Marchewczyka, ibidem, s. 104; Relacja Jana Ârodonia, ibidem, s. 131.



6. Nastroje spo∏eczne

Opisanie nastrojów spo∏ecznych w Ma∏opolsce i Âwi´tokrzyskiem w sta-
nie wojennym nie jest ∏atwe. Brak bowiem jakichkolwiek badaƒ z tamtego
okresu, które mówi∏yby o reakcjach spo∏ecznych na bie˝àce wydarzenia.
Podziemne struktury oporu spo∏ecznego ogranicza∏y si´ jedynie do wyda-
wania oÊwiadczeƒ i komunikatów komentujàcych i oceniajàcych zachodzà-
ce wydarzenia. Z kolei w∏adze w∏asnà ocen´ kondycji spo∏ecznej opiera∏y
na cz´sto dalekich od obiektywizmu analizach s∏u˝b specjalnych oraz co-
dziennych meldunkach poszczególnych ogniw PZPR. 

W pierwszych dniach po wprowadzeniu stanu wojennego instancje par-
tyjne interesowa∏y si´ przede wszystkim przebiegiem akcji strajkowej.
W województwie kieleckim strajkowa∏a jedynie Huta im. M. Nowotki
w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim. W pozosta∏ych miejscowoÊciach regionu pa-
nowa∏ spokój, nie notowano ˝adnych incydentów. Komitet Wojewódzki tak
ocenia∏ sytuacj´: „w niektórych zak∏adach na terenie województwa kielec-
kiego odnotowuje si´ przypadki, ˝e cz∏onkowie partii nie podejmujà dzia-
∏aƒ na rzecz zjednywania cz∏onków »SolidarnoÊci« dla dzia∏aƒ partii
i w∏adz paƒstwowych, a niejednokrotnie wyszydzajàc dzia∏aczy zwiàzku,
zniech´cajà ich do podj´cia ewentualnego dialogu”299. W spo∏eczeƒstwie
przewa˝a∏y, jak to okreÊlano w analizach partyjnych, nastroje rozwagi i rze-
czowe podejÊcie, co Êwiadczy∏o o tym, ˝e wi´kszoÊç spo∏eczeƒstwa przyj´∏a
postaw´ wyczekujàcà. Obserwowano coraz wi´ksze zaanga˝owanie aktywu
partyjnego w zaprowadzanie porzàdku, czyli po prostu „akcj´ oczyszczenia
zak∏adów pracy i miejsc publicznych z elementów wrogiej propagandy”300.

G∏ównym problemem zak∏adów przemys∏owych by∏y dokuczliwe braki
w zaopatrzeniu w surowce i pó∏fabrykaty. Na przyk∏ad w Starachowickim
Przedsi´biorstwie Przemys∏u Drzewnego z powodu braku lakieru, który
bezskutecznie próbowano sprowadziç, wstrzymano produkcj´ krzese∏,
a tym samym przerwano prac´ na zajmujàcym si´ tym wydziale. Z kolei
w „Polmo-SHL” w Kielcach kooperant nie dostarczy∏ podwozi, co tak˝e
mog∏o staç si´ przyczynà przerwania produkcji. W HiL po pacyfikacji straj-
ku odnotowano „normalnà prac´” na wszystkich wydzia∏ach, stwierdzono
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299 AP Kielce, KW PZPR, 471, k. 39–41, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej na terenie
woj. kieleckiego, 16 XII 1981.
300 Ibidem.



jednak, ˝e zmniejszajà si´ zasoby paliw p∏ynnych, w´gla i gazów technicznych
dostarczanych ze Âlàska. W niektórych zak∏adach, na przyk∏ad w „Kablu”,
na skutek braku surowców i materia∏ów pracowa∏o tylko 70 proc. stano-
wisk, a w Krakowskich Zak∏adach Spirytusowych „Polmos” z powodu bra-
ku butelek swoje obowiàzki mog∏o wykonywaç jedynie dwie trzecie za∏ogi301.
Odnotowano te˝ narastajàce napi´cia spo∏eczne w Êrodowisku wiejskim.
W województwie krakowskim gminne komitety PZPR sygnalizowa∏y mo˝-
liwoÊç powa˝nego zmniejszenia dostaw od rolników i w zwiàzku z tym
sugerowa∏y wprowadzenie dostaw obowiàzkowych. W grudniu 1981 r. obfite
opady Êniegu w Krakowie zdezorganizowa∏y komunikacj´ miejskà i zabu-
rzy∏y rytm pracy w niektórych przedsi´biorstwach302.

Du˝y oddêwi´k w regionie mia∏y informacje o pacyfikacji kopalni
„Wujek”. W przes∏anym do Warszawy meldunku z 18 grudnia Komitet Kra-
kowski PZPR pisa∏: „Panuje ogólne przygn´bienie. Cz´ste sà pytania: czy
do wypadku u˝ycia broni musia∏o dojÊç? Czy wyczerpane zosta∏y wszystkie
mo˝liwoÊci rozwiàzania konfliktu? Czy po tym, co si´ sta∏o, nie nale˝a∏oby
rozpoczàç tworzenia nowej partii komunistycznej?”303. 

W miar´ jak opada∏y emocje zwiàzane z pacyfikacjami strajków oraz rygo-
rami stanu wojennego, ros∏o zainteresowanie sytuacjà gospodarczà w kraju
i regionie. W opinii partyjnych sprawozdawców spo∏eczeƒstwo coraz bardziej
domaga∏o si´ radykalnych reform gospodarczych. Obawiano si´ jednak dra-
stycznego, choç – jak si´ wydawa∏o – nieuniknionego wzrostu cen.

W Krakowie istotny wp∏yw na kszta∏towanie si´ nastrojów spo∏ecznych
mia∏y, z oczywistych wzgl´dów, Êrodowiska opiniotwórcze, a wi´c dzienni-
karskie, akademickie oraz artystyczne. W partyjnych analizach dotyczàcych
tych Êrodowisk podkreÊlano zw∏aszcza niejednoznacznà postaw´ w∏adz
wi´kszoÊci uczelni krakowskich oficjalnie akceptujàcych narzucone ograni-
czenia stanu wojennego, a zarazem starajàcych si´ maksymalnie chroniç
Êrodowisko akademickie, nieukrywajàce antypeerelowskich sympatii304.
Szczególnà uwag´ poÊwi´cano w owych opracowaniach stanowi przygoto-
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301 AP Kraków, KK PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 91/VII/24, b.p., Dalekopis nr 217 na te-
mat sytuacji w Krakowie, 21 XII 1981.
302 Ibidem, 91/VII/24, b.p., Dalekopis nr 211 na temat sytuacji w Krakowie, 19 XII 1981.
303 AP Kraków, KK PZPR, 91/IV/37, b.p., Dalekopis nr 205 na temat sytuacji w Krakowie,
18 XII 1981.
304 Ibidem, KK PZPR, Wydzia∏ Nauki i OÊwiaty, 91/XII/5, t. 1, b.p., Informacja o sytuacji w Êro-
dowisku wy˝szych uczelni Krakowa po og∏oszeniu stanu wojennego, [2 I 1982].



wania wy˝szych uczelni do wznowienia zawieszonego roku akademickiego
w lutym 1982 r.305 Niezwykle popularne sta∏o si´ wtedy poj´cie „emigracji
wewn´trznej”, okreÊlajàce postaw´ przewa˝ajàcej cz´Êci krakowskich Êro-
dowisk opiniotwórczych.

W kolejnych miesiàcach 1982 r. spo∏eczne reakcje i nastroje w woje-
wództwie krakowskim ulega∏y stopniowej stabilizacji. Panujàca w grudniu
1981 r. i w pierwszych miesiàcach 1982 r. dezorientacja i niepewnoÊç ust´-
powa∏a zasadniczej polaryzacji opinii o rzeczywistoÊci stanu wojennego.
Coraz powszechniej owà rzeczywistoÊç traktowano jako okres przejÊciowy,
Êledzàc z wi´kszym zainteresowaniem rozwój wydarzeƒ, przede wszystkim
budowanie podziemnych solidarnoÊciowych struktur oporu. Coraz bardziej
anga˝owano si´ w ró˝ne formy oporu spo∏ecznego, wydajàc liczne pod-
ziemne tytu∏y i druki ulotne oraz masowo uczestniczàc w patriotycznych
nabo˝eƒstwach i manifestacjach ulicznych. Wyczuwa∏o si´ napi´cie w du-
˝ych zak∏adach przemys∏owych, zw∏aszcza w nowohuckim kombinacie,
gdzie codziennie pojawia∏y si´ ulotki i biuletyny oraz rozmaite napisy
i transparenty. Odnotowano kilka niewyjaÊnionych awarii, którym przypi-
sywano cechy sabota˝u. Podobna atmosfera panowa∏a w innych krakow-
skich zak∏adach – WSK-PZL, „Szadkowskim”, „CeBeA” oraz Instytucie
Fizyki Jàdrowej. W maju 1982 r. w Nowym Sàczu dopatrzono si´ dzia∏ania
sabota˝owego w ZNTK. 

W pierwszym kwartale 1982 r. w statystykach MO odnotowano wzrost
liczby przest´pstw w stosunku do ostatniego kwarta∏u 1981 r. z 3405 do
3987. Wskaênik wykrywalnoÊci natomiast obni˝y∏ si´ o 3 proc. Statystyki te
wskazujà tak˝e na szerzàcà si´ na skutek braków w zaopatrzeniu spekula-
cj´: wszcz´to 92 post´powania karne, skierowano 135 wniosków do kole-
giów do spraw wykroczeƒ, zakwestionowano towary o wartoÊci 50 mln z∏.
W opinii autorów zestawieƒ dane te jednak nie odzwierciedlajà w pe∏ni
skali tego zjawiska. Za zdecydowanie korzystny uznano natomiast znaczny
spadek liczby wypadków drogowych, co mog∏o wynikaç ze wzmo˝onych
kontroli milicyjnych lub ze zmniejszenia si´ ruchu drogowego na skutek
braku paliw306. 
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305 Ibidem, 91/XII/5, t. 1, b.p., Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej w Êrodowisku uczelni
Krakowa przed rozpocz´ciem nowego roku akademickiego 1982/83, [wrzesieƒ 1982].
306 AP Kraków, KK PZPR, 91/IV/40, k. 234, Informacja o stanie bezpieczeƒstwa i porzàdku pu-
blicznego w woj. miejskim krakowskim za okres I kwarta∏u, 26 IV 1982.



Zasadniczy wp∏yw na stan nastrojów spo∏ecznych w województwie kie-
leckim mia∏a sytuacja gospodarcza. W po∏owie 1982 r. odnotowano mi´dzy
innymi „pewnà stabilizacj´ na rynku ˝ywnoÊciowym” przy utrzymujàcych
si´ wysokich cenach, spadek produkcji w przemyÊle, brak istotnej poprawy
w budownictwie, zwi´kszonà wydajnoÊç w przemyÊle „drobnym” oraz wol-
niejsze, w porównaniu z resztà kraju, „ograniczanie narastania tempa na-
wisu inflacyjnego”307. W pierwszym pó∏roczu 1982 r. mieszkaƒcy Kielecczy-
zny za us∏ugi Êwiadczone przez gospodark´ uspo∏ecznionà p∏acili o 44 proc.
wi´cej ni˝ w roku poprzednim. Wzros∏y ceny energii elektrycznej, gazu,
centralnego ogrzewania, us∏ug rolniczych, telekomunikacyjnych, podro˝a-
∏y bilety do kin, teatrów i na wszelkie imprezy rozrywkowe. W rolnictwie
brakowa∏o nawozów sztucznych i Êrodków ochrony roÊlin, zwi´kszy∏y si´
natomiast dostawy maszyn rolniczych, ale odnotowano ich zdecydowanie
gorszà jakoÊç. Zrealizowano niespe∏na 30 proc. planowanych inwestycji
w gospodarce komunalnej.

W województwie nowosàdeckim pierwsze tygodnie stanu wojennego
up∏ywa∏y w charakterystycznej dla tego okresu atmosferze niepewnoÊci
i wyczekiwania. W dokumentach Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Nowym
Sàczu pojawia∏y si´ informacje o reakcjach spo∏ecznych na zatrzymania
miejscowych dzia∏aczy NSZZ „SolidarnoÊç” oraz organizowaniu pomocy
represjonowanym, zw∏aszcza w Gorlicach. Dostrzegano te˝ szczególnà
rol´ i postaw´ antypaƒstwowà niektórych duchownych. Póêniej o nastrojach
spo∏ecznych w tym województwie Êwiadczy∏y reakcje na podwy˝ki cen i po-
garszajàcà si´ sytuacj´ gospodarczà: „w nocy z 29 na 30 stycznia w NFUG
»Nowomag« w Nowym Sàczu rozbito szyb´ w gablocie z og∏oszeniami za-
k∏adowymi, zamalowano czarnà farbà wywieszone og∏oszenia o podwy˝ce
cen i rekompensatach”308. 

WÊród cz∏onków i dzia∏aczy PZPR w Nowotarskiem odnotowano pot´-
gujàce si´ poczucie zagro˝enia oraz brak wiary w skutecznoÊç stanu wojen-
nego. W sporzàdzanych przez wojewódzkie struktury partyjne na poczàtku
1982 r. informacjach o sytuacji spo∏ecznej w województwie sygnalizowano
braki w zaopatrzeniu sklepów oraz zak∏ócenia w funkcjonowaniu komuni-
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307 AP Kielce, KW PZPR, 4073, k. 52–75, Ocena sytuacji gospodarczej w województwie po
7 miesiàcach 1982, 9 VIII 1982.
308 AP Nowy Sàcz, KW PZPR Nowy Sàcz, 321 b, t. 7, Informacja nr 20 o sytuacji spo∏eczno-
-politycznej w woj. nowosàdeckim w dniach 30–31 stycznia 1982.



kacji publicznej. W dokumentach opracowanych w po∏owie roku domino-
wa∏y natomiast wiadomoÊci o narastajàcych przejawach oporu oraz coraz
wi´kszej aktywnoÊci struktur podziemnych. Z ulgà odnotowano jednak
brak wi´kszych incydentów podczas uroczystoÊci pierwszomajowych. Nie-
pokój wywo∏ywa∏a „szeptana propaganda”.

Przesilenie, które nastàpi∏o po burzliwych manifestacjach 31 sierpnia
1982 r., oznacza∏o tak˝e stopniowy spadek nadziei na rych∏e zmiany oraz
popraw´ sytuacji bytowej. Mno˝àce si´ „wpadki” ró˝nych ogniw podziem-
nej „SolidarnoÊci” oraz spektakularne aresztowania jej przywódców powodo-
wa∏y coraz wi´kszà apati´ spo∏ecznà. W Krakowie takie nastroje wywo∏a∏o
aresztowanie kierujàcych podziemiem w Ma∏opolsce Jana Paculi i Stanis∏a-
wa Handzlika309.

Pierwsza po∏owa 1983 r. charakteryzowa∏a si´ post´pujàcym oboj´t-
nieniem spo∏eczeƒstwa. Koncentrowano si´ przede wszystkim na sytuacji
bytowej. W przesy∏anych do Komitetu Centralnego PZPR informacjach
o nastrojach spo∏ecznych panujàcych w województwie krakowskim odnoto-
wano sporadyczne kolportowanie ulotek i podziemnych wydawnictw w kra-
kowskich zak∏adach, zw∏aszcza w nowohuckim kombinacie. Aktyw partyjny
na zebraniach podkreÊla∏, ˝e nie dostrzega si´ istotnych zmian w zaopa-
trzeniu rynku w artyku∏y codziennego u˝ytku. Prasa natomiast donosi∏a
o kolejnych sukcesach SB w likwidowaniu struktur oporu spo∏ecznego310.

Istotne o˝ywienie nastrojów spo∏ecznych nastàpi∏o w czasie pobytu pa-
pie˝a Jana Paw∏a II w Krakowie 22–23 czerwca. Z papieskà pielgrzymkà
wiàzano ogromne nadzieje na amnesti´ dla wi´êniów politycznych i rych∏e
zakoƒczenie stanu wojennego, a tym samym spodziewano si´ generalnych
zmian w ˝yciu spo∏eczeƒstwa311.
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MAZOWSZE, WARMIA I MAZURY

1. Operacja wprowadzenia stanu wojennego

W Warszawie, podobnie jak w ca∏ym kraju, stan wojenny rozpoczà∏ si´
w nocy z 12 na 13 grudnia. W trakcie akcji „Azalia” wojsko i milicja opa-
nowa∏y szeÊçdziesiàt obiektów zwiàzanych z radiem i telewizjà. Jak oce-
nia∏o Ministerstwo Spraw Wewn´trznych, operacja, zakoƒczona 13 grudnia
oko∏o godz. 4 nad ranem, mia∏a „sprawny przebieg” i dla obs∏ugi zajmowa-
nych obiektów stanowi∏a „absolutne zaskoczenie”1.

RównoczeÊnie funkcjonariusze MO i SB prowadzili akcj´ „Jod∏a” pole-
gajàcà na zatrzymywaniu wed∏ug wczeÊniej sporzàdzonych list wytypowa-
nych dzia∏aczy „SolidarnoÊci” i osób znanych z opozycyjnej postawy wobec
w∏adz. Jak poda∏o MSW, w Warszawie i województwie warszawskim w trak-
cie wspomnianej akcji internowano przynajmniej 303 osoby. èród∏a opozy-
cyjne mówià o 425 internowanych. Rozmowy ostrzegawcze przeprowadzo-
no z 572 osobami, z których 430 podpisa∏o tak zwanà deklaracj´ lojalnoÊci.
Do zawieszenia stanu wojennego w grudniu 1982 r. internowano ∏àcznie
809 osób. Internowanych umieszczano w kilku oÊrodkach odosobnienia:
Bia∏o∏´ce, Dar∏ówku, Go∏dapi, I∏awie, Jaworzu i Olszynce Grochowskiej.
SpoÊród osób przewidzianych do internowania nie zdo∏ano zatrzymaç mi´-
dzy innymi znanych dzia∏aczy NSZZ „SolidarnoÊç” Region Mazowsze,
Zbigniewa Bujaka, Zbigniewa Janasa, Wiktora Kulerskiego i Zbigniewa
Romaszewskiego. Na poczàtku stycznia 1982 r. nadal poszukiwano 36 osób
z województwa sto∏ecznego ukrywajàcych si´ w kraju oraz trzynastu prze-
bywajàcych za granicà2.
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1 AIPN, MSW II, 185n/30, b.p., Informacja dzienna MSW, 14 XII 1981.
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kach prowadzonych przez KS MO dzia∏aƒ w okresie od dnia 13 XII 1981 do dnia 31 XII 1982,
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W województwie olsztyƒskim do 1 stycznia 1982 r. internowano 62 oso-
by, a w ca∏ym okresie stanu wojennego co najmniej 142. Zatrzymanych
kierowano przede wszystkim do I∏awy, a w póêniejszym okresie Kwidzyna
oraz ¸upkowa i Dar∏ówka. W województwie radomskim do 19 lipca 1982 r.
internowano co najmniej 130 osób, a w ostro∏´ckim do 26 listopada 1982 r. 55.
Zatrzymanych z tego ostatniego województwa umieszczano mi´dzy innymi
w Barczewie. W województwie ciechanowskim do koƒca grudnia 1981 r.
internowano 16 osób. Internowanych z województwa p∏ockiego przetrzy-
mywano mi´dzy innymi w Miel´cinie3.

Przeprowadzano rewizje w regionalnych siedzibach „SolidarnoÊci”. Tu˝
po pó∏nocy 13 grudnia (godz. 0.01–0.05) do siedziby Zarzàdu Regionu
Mazowsze NSZZ „SolidarnoÊç” wkroczyli funkcjonariusze Wydzia∏u Zabez-
pieczenia Komendy Sto∏ecznej MO oraz ZOMO. Dy˝urujàcy w budynku
pracownicy Zarzàdu Regionu nie stawiali oporu. Przeszukujàc pomiesz-
czenia, zarekwirowano 125 477 z∏, sprz´t techniczny oraz wiele dokumen-
tów (w sumie 28 worków). W wyniku akcji, w której wzi´∏o udzia∏ trzystu
funkcjonariuszy, zatrzymano osiem osób. O godz. 8.36 oddzia∏y milicji wy-
cofa∏y si´ spod siedziby Zarzàdu Regionu. Informacja o jej zaj´ciu szybko
si´ rozesz∏a po mieÊcie, rano zacz´li si´ pod nià gromadziç ludzie. W po∏u-
dnie pod budynkiem by∏o ju˝ oko∏o pi´ciuset osób. Akcje rozpraszania
zebranych pod siedzibà Zarzàdu Regionu powtarzano trzykrotnie (oko∏o
godz. 12.15–14.15, 15.50–16.15 i 17.00). Oko∏o godz. 18 w budynku zabary-
kadowa∏o si´ kilka osób. Blokad´ przerwano o godz. 19.30. O tej porze
zakoƒczy∏y si´ starcia w rejonie siedziby Zarzàdu Regionu4.
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[10 I 1983]; ibidem, k. 46; AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 57, k. 188, Ocena sytuacji polityczno-ope-
racyjnej w Warszawie i sto∏ecznym województwie w okresie od 1 XII do 31 XII 1981 r., 5 I 1982;
„Fakty”. Miesi´cznik Informacyjny NSZZ „SolidarnoÊç” Region Mazowsze 1982, nr 1.
3 AIPN, KW MO Olsztyn, sygn. rob. 6, b.p., Aneks do planu kierunkowego pracy na rok 1982,
b.d.; Z. Z∏akowski, „SolidarnoÊç” olsztyƒska w stanie wojennym i latach nast´pnych
(1981–1989), Olsztyn 2001, s. 387–395; AP Radom, KW PZPR, 40, k. 8, Protokó∏ plenarnego
posiedzenia KW PZPR, 19 VII 1982; AP Otwock, KW Ostro∏´ka, 1/IV-38, k. 119, Protokó∏ po-
siedzenia egzekutywy KW w Ostro∏´ce, 26 XI 1982; AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 5, k. 160, Oce-
na sytuacji polityczno-operacyjnej oraz stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie
woj. ciechanowskiego w miesiàcu grudniu 1981 r., [5 I 1982]; „Fakty” 1982, nr 1.
4 AIPN, MSW II, 185n/30, b.p., Informacja dzienna MSW, 16 XII 1981; ibidem, 17/IX/231,
t. 57, k. 3, 4, Informacja o rozwoju sytuacji polityczno-operacyjnej i wynikach prowadzonych
przez KS MO dzia∏aƒ w okresie od dnia 13 XII 1981 do dnia 31 XII 1982, [10 I 1983]; AIPN,
KS MO, sygn. rob. 4, k. 1, Kronika wydarzeƒ operacji krypt. „Jod∏a”, [13 XII 1981–6 IV
1982].



W Olsztynie w nocy z 12 na 13 grudnia milicja zaj´∏a siedzib´ Zarzàdu
Regionu Warmiƒsko-Mazurskiego NSZZ „SolidarnoÊç”. Zatrzymano se-
kretarza Zarzàdu Regionu Marka ˚yliƒskiego. 12 grudnia kasjerce Zarzà-
du Regionu El˝biecie Obiedziƒskiej uda∏o si´ podjàç z konta w banku
2 mln z∏ i przekazaç je na przechowanie ks. Julianowi ˚o∏nierkiewiczowi
z parafii NajÊwi´tszego Serca Jezusowego w Olsztynie. Czek na wymienionà
kwot´ podpisali Edmund ¸ukomski, skarbnik olsztyƒskiej „SolidarnoÊci”,
i Andrzej Bober, wiceprzewodniczàcy Zarzàdu Regionu5.

W Warszawie zmilitaryzowano przynajmniej 32 zak∏ady, a w wojewódz-
twie sto∏ecznym osiem. W województwie radomskim militaryzacja obj´∏a
pi´ç zak∏adów, w ostro∏´ckim dwa oraz po jednym w województwach p∏oc-
kim i olsztyƒskim6. 

W stolicy i województwie sto∏ecznym strajkowano i protestowano w co
najmniej czterdziestu zak∏adach pracy, instytutach naukowych i na uczel-
niach. Najwi´ksze protesty odby∏y si´ w pi´ciu du˝ych warszawskich
przedsi´biorstwach. Rankiem 14 grudnia w Zak∏adach Mechanicznych
„Ursus” rozpoczà∏ si´ strajk z udzia∏em oko∏o trzystu pracowników. Tu˝
po pó∏nocy 15 grudnia do szturmu przystàpi∏y grupa specjalna milicji oraz
oddzia∏y ZOMO. Akcj´ pacyfikacyjnà zakoƒczono o godz. 1.45 w nocy.
Zatrzymano szeÊçdziesiàt osób, z których dziewi´ç – domniemanych orga-
nizatorów strajku – aresztowano7. W Fabryce Wyrobów Precyzyjnych im.
gen. K. Âwierczewskiego 14 grudnia strajk podj´∏o 500–1500 pracowni-
ków. Nast´pnego dnia oko∏o godz. 3 w nocy do akcji wkroczy∏a milicja.
Pacyfikacj´ protestu zakoƒczono przed godz. 5 nad ranem. Zatrzymano
pi´tnaÊcie osób, wobec których prokurator odmówi∏ póêniej zastosowania
aresztu. W strajkujàcej od 14 grudnia Hucie „Warszawa” interwencja mi-
licji nastàpi∏a krótko po pó∏nocy 15 grudnia. W zak∏adzie znajdowa∏o si´
wówczas kilkuset protestujàcych (wed∏ug prasy podziemnej od trzystu do
pi´ciuset osób), którzy nie stawiali czynnego oporu. Akcj´ pacyfikacyjnà
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nej MSW, 6 I 1982; ibidem, 185n/34, k. 3, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 25 I 1982.
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dziennej MSW, 22 I 1982; ibidem, 185n/32, b.p., Informacja dzienna MSW, 7 I 1982.



zakoƒczono oko∏o godz. 3 w nocy. Zatrzymano jedenaÊcie osób, z których
szeÊç aresztowano pod zarzutem organizowania strajku8. 

W Fabryce Samochodów Osobowych na ˚eraniu w poniedzia∏ek 14 grud-
nia og∏oszono strajk okupacyjny. Nast´pnego dnia w zak∏adzie pozosta-
wa∏o oko∏o 2 tys. protestujàcych. Do pacyfikacji strajku przystàpiono
15 grudnia oko∏o godz. 22.30. Akcj´ zakoƒczono 16 grudnia, po pó∏nocy.
Zatrzymano oko∏o trzydziestu osób, z których siedem aresztowano pod
zarzutem organizacji strajku9. 

14 grudnia po godz. 11 strajk podj´∏o oko∏o szeÊciuset pracowników
Zak∏adów Wytwórczych Urzàdzeƒ Telekomunikacyjnych przy ul. ˚upni-
czej. W zak∏adzie nr 2 przy ul. Chodakowskiej równie˝ protestowa∏o kilka-
set osób. Jednym z organizatorów strajku w tej cz´Êci ZWUT by∏ S∏awomir
Karpiƒski. ¸àcznoÊç mi´dzy zak∏adami utrzymywano przez radiotelefony.
Przy ul. ˚upniczej interwencja ZOMO rozpocz´∏a si´ 15 grudnia po godz.
4 nad ranem10. Nast´pnie cz´Êç oddzia∏ów przerzucono na ul. Chodakow-
skà, gdzie nastàpi∏a demonstracja si∏y ZOMO. 15 grudnia o godz. 6 rano
po rozmowie przeprowadzonej z upowa˝nienia za∏ogi przez S∏awomira
Gajduka z komisarzem wojskowym pracownicy zakoƒczyli strajk i powró-
cili do pracy. W czasie pacyfikacji ZWUT przy ul. ˚upniczej zosta∏ ranny
w g∏ow´ Piotr Koz∏owski (prawdopodobnie jeden z pracowników). Si∏y mi-
licyjne zakoƒczy∏y akcj´ po godz. 6 rano11. 

288
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operacji krypt. „Jod∏a”, [13 XII 1981–6 IV 1982]). 
11 Ibidem, k. 19; „Fakty” 1982, nr 1. Pisemnego zobowiàzania do przystàpienia do pracy za-
˝àda∏ gen. bryg. Jerzy åwiek. Wed∏ug informacji uzyskanej od pracownika zak∏adu S∏awomi-
ra Karpiƒskiego, S∏awomira Gajduka nie by∏o podczas strajku, pojawi∏ si´ w zak∏adzie rano
15 grudnia, na krótko przed zakoƒczeniem protestu. Wed∏ug informacji MSW w maju
1982 r. Gajduk zosta∏ oskar˝ony o niezaprzestanie dzia∏alnoÊci zwiàzkowej oraz organizacj´ 



Interwencjà ZOMO zakoƒczy∏ si´ równie˝ trwajàcy od 14 grudnia protest
pracowników Szko∏y G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolni-
czej. Pacyfikacja rozpocz´∏a si´ 15 grudnia oko∏o godz. 5 rano i zakoƒczy∏a po
godzinie. Na uczelni zatrzymano 38 osób, z którymi przeprowadzono „rozmo-
wy wyjaÊniajàce”. W ich wyniku osiem osób zobowiàza∏o si´ do zaniechania
dzia∏alnoÊci „sprzecznej z obowiàzujàcymi przepisami prawa”. TrzydzieÊci
spraw skierowano w trybie przyspieszonym do kolegiów do spraw wykroczeƒ.
Protestowano równie˝ w siedzibie PAN w Pa∏acu Staszica w Warszawie.
ZOMO zatrzyma∏o mi´dzy innymi: J. Gzul´, M. K´sego, K. Kordonia,
A. Lutyka, Z. ¸apiƒskiego, P. ¸ukasiewicza, P. Stasiƒskiego i M. Tober´12.

W Miejskim Przedsi´biorstwie Robót Elektrycznych strajk og∏oszono
14 grudnia, przerwano go jednak nast´pnego dnia ze wzgl´du na zakoƒcze-
nie protestów w okolicznych zak∏adach. W Przemys∏owym Instytucie Auto-
matyki i Pomiarów („Mera-Piap”) strajk, w którym uczestniczy∏o 350 osób,
spacyfikowano ju˝ po paru godzinach. Kilku uczestników protestu za-
trzymano. Strajkowano równie˝ w Paƒstwowym Instytucie Geologicznym
(14 grudnia), Przedsi´biorstwie Automatyki Przemys∏owej „Mera-Pnefal”
(14–15 grudnia), Zjednoczeniu Przemys∏u Szklarskiego i Ceramicznego
(15 grudnia) oraz Instytucie Fizyki PAN (15 grudnia), a tak˝e Instytucie
Geodezji (15 grudnia)13.

14 grudnia strajkowano równie˝ w Zak∏adach Maszyn i Urzàdzeƒ Tech-
nologicznych „Unitra-Unima”, Warszawskich Zak∏adach Maszyn Budow-
lanych im. L. Waryƒskiego, Zak∏adach Prefabrykatów Budowlanych, Fabry-
ce Pó∏przewodników „Tewa”, Wytwórni Sprz´tu Komunikacyjnego PZL na
Grochowie, Wytwórni Sprz´tu Komunikacyjnego PZL „Ok´cie”, bazie sa-
mochodowej Przedsi´biorstwa Transportowo-Sprz´towego Budownictwa
„Transbud-Warszawa”, Zak∏adach Mechanicznych im. M. Nowotki, „Geo-
projekcie” (przy ul. Bia∏ej) oraz Zak∏adzie Produkcji Drzewnej „Zaplecze”.
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strajku w ZWUT (AIPN, MSW II, 185n/41, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW,
7 V 1982).
12 Ibidem, 17/IX/231, t. 57, k. 7, Informacja o rozwoju sytuacji polityczno-operacyjnej i wyni-
kach prowadzonych przez KS MO dzia∏aƒ w okresie od dnia 13 XII 1981 do dnia 31 XII 1982,
[10 I 1983]; ibidem, 185n/30, k. 5, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 18 XII 1981;
„Fakty” 1982, nr 1; M. Gruszczyƒski, Szukanie kontaktu [w:] Âwiadectwa stanu wojennego,
oprac. A. Dudek, K. Madej, Warszawa 2001, s. 93. 
13 AIPN, MSW II, 185n/32, k. 6, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 1 I 1982; ibidem,
KS MO, sygn. rob. 4, k. 21, 25, Kronika wydarzeƒ operacji krypt. „Jod∏a”, [13 XII 1981–6 IV
1982].



Ponadto protesty podj´to w Bibliotece Narodowej, Instytucie Lotnictwa
oraz Instytucie Badaƒ Literackich PAN14.

14 grudnia na Uniwersytecie Warszawskim na wiecu z udzia∏em oko∏o
1,5 tys. osób pot´piono wprowadzenie stanu wojennego. Na skutek apelu
rektora UW nie dosz∏o do strajku. Podobny charakter mia∏o pi´çsetosobo-
we zgromadzenie na Politechnice Warszawskiej. W Zarzàdzie G∏ównym
Zwiàzku Literatów Polskich zbierano podpisy pod petycjà przeciwko inter-
nowaniu kilku cz∏onków zwiàzku. Rezolucje pot´piajàce wprowadzenie
stanu wojennego uchwalono tak˝e w instytutach PAN: Historii, Chemii
Fizycznej, Chemii Organicznej, Ekologii, Podstawowych Problemów Tech-
niki oraz Zak∏adzie DoÊwiadczalnym „Techpan”15.

Protestowano w zak∏adach podwarszawskich. 14 grudnia podj´to strajk
w Instytucie Badaƒ Jàdrowych w Âwierku. W otwockiej cz´Êci zak∏adu
w proteÊcie uczestniczy∏o czterdzieÊci osób. W oddziale instytutu na war-
szawskim ˚eraniu strajkowa∏o 27 pracowników. Protest zakoƒczy∏ si´ oko-
∏o godz. 19 wobec groêby interwencji ZOMO. Tego dnia proklamowano
strajk okupacyjny w piaseczyƒskich Zak∏adach Kineskopowych „Unitra-
-Polkolor” z udzia∏em pi´ciuset pracowników. 15 grudnia o godz. 16 z po-
wodu zagro˝enia interwencjà milicji oraz w wyniku referendum przepro-
wadzonego wÊród strajkujàcych podj´to decyzj´ o przerwaniu protestu.
Niewàtpliwie przyczyni∏a si´ do tego tak˝e informacja o za∏amaniu si´
strajku w pobliskich Zak∏adach Lamp Oscyloskopowych „Lamina” w nocy
z 14 na 15 grudnia. Strajkowano w Zak∏adach Mechaniczno-Precyzyjnych
„Mera-B∏onie” w B∏oniu (14 i 15 grudnia), zak∏adach „Mera” w Grodzisku
Mazowieckim (14 grudnia), Przedsi´biorstwie Robót Kolejowych w Górze
Kalwarii (500 pracowników, 14 grudnia), Instytucie Psychoneurologii
w Pruszkowie (13 grudnia), „Budochemie” w Henrykowie (16 grudnia)
oraz Fabryce Kabli w O˝arowie (15 grudnia)16.
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14 Stan wojenny w Polsce..., s. 210, 211, 212; AIPN, KS MO, sygn. rob. 4, k. 19, Kronika wyda-
rzeƒ operacji krypt. „Jod∏a”, [13 XII 1981–6 IV 1982].
15 L. Kowalski, Komisarze stanu wojennego 1981–1983, s. 39 (kopia mps w zbiorach autora);
AP Otwock, KW PZPR, 100/IV-53, k. 4, Ocena sytuacji spo∏eczno-politycznej w sto∏ecznych pla-
cówkach badawczych PAN, 15 IV 1982; AIPN, MSW II, 185n/35, b.p., Za∏àcznik do informa-
cji dziennej MSW, 4 II 1982; ibidem, 185n/31, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW,
31 XII 1981.
16 Stan wojenny w Polsce..., s. 210, 211; AIPN, MSW II, 185n/33, b.p., Za∏àcznik do informa-
cji dziennej MSW, 21 I 1982; ibidem, 185n/31, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW,
31 XII 1981; AP Otwock, KW PZPR, 100/IV-62, k. 4, Protokó∏ z analizy sytuacji spo∏eczno-



17 grudnia w zwiàzku z rocznicà grudniowej masakry na Wybrze˝u
w Warszawie odby∏y si´ demonstracje zapowiadane jeszcze przed wprowa-
dzeniem stanu wojennego. W rejonie pl. Zwyci´stwa zebra∏o si´ ponad ty-
siàc osób, które po godz. 16 ZOMO rozp´dzi∏o pa∏kami i gazami ∏zawiàcy-
mi. Póêniej grupy demonstrantów liczàce od kilkudziesi´ciu do stu osób
gromadzi∏y si´ kilkakrotnie w ró˝nych miejscach w centrum miasta. Zda-
niem w∏adz sytuacja zosta∏a w pe∏ni opanowana po godz. 19. Zatrzymano
trzynaÊcie osób17. 

Pojedyncze strajki odnotowano równie˝ w pozosta∏ych województwach.
13 grudnia rozpoczà∏ si´ protest w Mazowieckich Zak∏adach Rafineryjnych
i Petrochemicznych (popularna nazwa „Petrochemia”) w P∏ocku. Dwa dni
póêniej milicja i wojsko przeprowadzi∏y tam „akcj´ porzàdkowà”, zatrzy-
mujàc ponad sto osób, spoÊród których co najmniej pi´ç zosta∏o aresztowa-
nych18. W P∏ocku strajkowano tak˝e w OÊrodku Badawczo-Rozwojowym
Przemys∏u Rafineryjnego (14 grudnia), gdzie organizatorem protestu by∏a
przewodniczàca Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” Anna W´gliƒ-
ska19, oraz zak∏adzie „Mera” w Gostyninie (200 osób, 14 grudnia). 15 grud-
nia próbowano zorganizowaç protest w p∏ockim Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym20. W Kutnowskim Przedsi´biorstwie Budowlanym strajkowano
14 grudnia. Przez oko∏o 30 minut protestowano równie˝ w Bazie Remon-
towej ˚eglugi Warszawskiej21. 
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-politycznej w Zak∏adach Mechaniki Precyzyjnej „Mera” w B∏oniu, b.d.; L. Kowalski, op. cit.,
s. 49; AIPN, KS MO, sygn. rob. 4, k. 1–31, Kronika wydarzeƒ operacji krypt. „Jod∏a”, [13 XII
1981–6 IV 1982].
17 Ibidem, MSW II, 17/IX/231, t. 57, k. 8, Informacja o rozwoju sytuacji polityczno-operacyj-
nej i wynikach prowadzonych przez KS MO dzia∏aƒ w okresie od dnia 13 XII 1981 do dnia
31 XII 1982, [10 I 1983]; ibidem, 185n/33, k. 7, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW,
21 I 1982.
18 Ibidem, 185n/47, b.p., Informacja dzienna MSW, 8 VII 1982.
19 Ibidem, 185n/30, k. 3, Informacja dzienna MSW, 16 XII 1981; ibidem, 185n/33, k. 6, Za∏àcz-
nik do informacji dziennej MSW, 21 I 1982; ibidem, 185n/40, k. 3, Za∏àcznik do informacji
dziennej MSW, 20 IV 1982; ibidem, 185n/40, k. 4, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW,
20 IV 1982; ibidem, 185n/40, k. 5, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 23 IV 1982; ibidem,
185n/38, k. 6, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 18 III 1982; ibidem, 185n/39, k. 5,
Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 8 IV 1982; ibidem, 185n/31, k. 6, Za∏àcznik do infor-
macji dziennej MSW, 22 XII 1981.
20 L. Kowalski, op. cit., s. 49.
21 AIPN, MSW II, 185n/34, k. 5, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 29 I 1982; ibidem,
185n/36, k. 6, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 26 II 1982; Stan wojenny w Polsce...,
s. 150; AIPN, MSW II, 185n/32, k. 3, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 3 I 1982.



W Radomiu w nocy z 13 na 14 grudnia zakoƒczy∏ si´ „w trybie naka-
zowym”22 trwajàcy od przesz∏o miesiàca strajk studentów Wy˝szej Szko∏y
In˝ynierskiej. 14 i 15 grudnia protestowano w Spó∏dzielni Pracy w Przy-
susze23. Prób´ strajku podj´to w Szyd∏owieckiej Spó∏dzielni Pracy. Prote-
stu zaniechano po aresztowaniu przewodniczàcego tamtejszej Komisji
Koordynacyjnej NSZZ „SolidarnoÊç” Stanis∏awa Zdziecha. Poza tym pró-
bowano podjàç strajk w Radomskich Zak∏adach Przemys∏u Skórzanego
„Radoskór” w Radomiu. Inicjatorem akcji protestacyjnej by∏ Krzysztof
Biƒkowski24.

13 grudnia pracownicy Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie
wraz z przewodniczàcym Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç”, spo-
dziewajàc si´ zaj´cia pomieszczeƒ zwiàzku, zacz´li tworzyç wykaz doku-
mentów zwiàzkowych. Do godz. 14, kiedy to up∏ywa∏ wyznaczony przez ko-
misarza wojskowego termin opuszczenia budynku, nie zdà˝ono dokoƒczyç
spisu. Od chwili wprowadzenia stanu wojennego na uczelni gromadzono
informacje o internowanych i powielano otrzymane z miasta ulotki. Biuro
zwiàzku zamkni´to dopiero o godz. 20. Poza tym w Olsztynie prób´ prote-
stu odnotowano w Przedsi´biorstwie Sprz´towo-Transportowym Budow-
nictwa Rolniczego. Strajk odby∏ si´ w zak∏adzie „Spomasz” w Olsztynie.
14 grudnia do protestu przystàpi∏o trzystu pracowników Olsztyƒskich Zak∏a-
dów Opon Samochodowych „Stomil” w Olsztynie. Wieczorem robotnicy
w asyÊcie funkcjonariuszy ZOMO opuÊcili zak∏ad. 14 i 15 grudnia strajko-
wa∏o 200–250 pracowników Zak∏adów Urzàdzeƒ do Monta˝u Podzespo-
∏ów Radiowych i Elektronicznych „Unitra-Cemi” w Szczytnie. Do strajków
nawo∏ywano w Mazurskiej Fabryce Maszyn Górniczych „Mafag” i Mazur-
skich Zak∏adach Przemys∏u Sklejek w Moràgu oraz I∏awskim Przedsi´bior-
stwie Budowlanym i Fabryce Domów w I∏awie25.
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22 Prawdopodobnie zagro˝ono interwencjà w razie nieopuszczenia budynków szko∏y w okre-
Êlonym w ultimatum terminie.
23 Byç mo˝e chodzi o Krawieckà Spó∏dzielni´ Pracy w Przysusze (por. Stan wojenny w Pol-
sce..., s. 166).
24 AP Radom, KW PZPR, Wydzia∏ Propagandy i Agitacji, 57, k. 2, Informacja o sytuacji spo-
∏eczno-politycznej, [13 XII 1981]; AIPN, MSW II, 185n/31, b.p., Za∏àcznik do informacji
dziennej MSW, 26 XII 1981; ibidem, 185n/31, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW,
21 XII 1981; AIPN, KW MO Radom, sygn. rob. 4, k. 121, Biuletyn Wewn´trzny KW MO
Radom nr 37/81, [grudzieƒ 1981].
25 Ibidem, MSW II, 185n/30, k. 3, Informacja dzienna MSW, 15 XII 1981; Z. Z∏akowski, op. cit.,
s. 69, 71, 74, 79; AP Olsztyn, KW PZPR Olsztyn, 1141/424, b.p., Informacja o dzia∏alnoÊci pro-



13 grudnia w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dzia∏dowie (województwo
ciechanowskie) na zebraniu prezydium dzia∏dowskiego oddzia∏u NSZZ
„SolidarnoÊç” zwo∏anym z inicjatywy S. Willenberga „podj´to decyzj´ o or-
ganizowaniu strajków”. 18 grudnia w Przedsi´biorstwie Produkcji i Monta-
˝u Urzàdzeƒ Instalacyjnych i Konstrukcji Budowlanych „Instal” w Nasiel-
sku w∏àczono syreny alarmowe i zwo∏ano masówk´ dla uczczenia pami´ci
górników zabitych w kopalni „Wujek”26.

W badanych regionach pierwsze protesty przeciw wprowadzeniu stanu
wojennego wygas∏y do 16 grudnia 1981 r. 

2. Aparat w∏adzy

Jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego w zwiàzku z rzekomym
zagro˝eniem ze strony domniemanych „ekstremalnych” dzia∏aczy „Soli-
darnoÊci” zacz´to tworzyç specjalne grupy samoobrony w celu ochrony
cz∏onków PZPR i ich rodzin. Poniewa˝ nie by∏o rzeczywistego zagro˝enia,
grupy te skierowano g∏ównie do zwalczania przejawów oporu spo∏ecznego
(ulotki, napisy), zwanych w partyjnym j´zyku „wrogà dywersjà i propagan-
dà”. W Warszawie i województwie sto∏ecznym grupy samoobrony tworzo-
no od koƒca pierwszej dekady grudnia 1981 r. Liczba ich cz∏onków w lutym
1982 r. si´gn´∏a 3,2 tys. osób. Zg∏aszano si´ do nich na ochotnika, oficjal-
nie jednak kandydaci byli przedstawiani przez egzekutywy i sekretarzy in-
stancji partyjnych. Stanowili, jak to okreÊlano w partyjnych dokumentach,
najbardziej „ofiarnà i doÊwiadczonà” cz´Êç cz∏onków partii27. 

Grupy samoobrony uzyska∏y status prawny decyzjà komendanta g∏ów-
nego MO z 3 lutego 1982 r. podj´tà w porozumieniu z wydzia∏ami Organi-
zacyjnym i Administracyjnym Komitetu Centralnego PZPR. Przekszta∏-
cono je wówczas w jednostki specjalistyczne ORMO pod nazwà Oddzia∏y
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kuratur woj. olsztyƒskiego w okresie stanu wojennego (od 13 grudnia 1981 r. do 31 sierpnia 1982 r.),
15 IX 1982; Stan wojenny w Polsce..., s. 140; AIPN, KW MO Olsztyn, sygn. rob. 5, b.p., Kierun-
kowy plan pracy S∏u˝by Bezpieczeƒstwa i S∏u˝by Milicji woj. olsztyƒskiego na rok 1982, b.d.
26 Stan wojenny w Polsce..., s. 40; AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 5, k. 161, Ocena sytuacji spo-
∏eczno-operacyjnej oraz stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie woj. ciechanow-
skiego, [grudzieƒ 1981].
27 AP Otwock, KW PZPR, 100/IV-53, k. 7, Informacja o realizacji uchwa∏ KC PZPR po 13 grud-
nia 1981 r., [24 IV 1982]; ibidem, 100/V, t. 40, k. 14, Pismo KC PZPR do sekretarzy KW w spra-
wie przekszta∏cenia oddzia∏ów samoobrony w Oddzia∏y Polityczno-Obronne (jednostki
ORMO), [9 II 1982].



Polityczno-Obronne. System organizacyjny grup oparty by∏ na strukturze
wojskowej. Przy komitetach dzielnicowych utworzono bataliony, a w du-
˝ych zak∏adach przemys∏owych Warszawy i wi´kszych oÊrodkach admini-
stracyjnych województwa powsta∏y kompanie i plutony. OPO g∏ównie
wspiera∏y si∏y milicyjne i wojskowe28. 

Od poczàtku stanu wojennego do zmilitaryzowanych zak∏adów pracy
przydzielano komisarzy wojskowych29, których podstawowym zadaniem by∏
nadzór nad przebiegiem pracy w przedsi´biorstwach oraz zapobieganie
„wrogim wystàpieniom” na ich terenie. Zdarza∏o si´ równie˝, ˝e komisarz
nadzorowa∏ pracowników poza zak∏adem pracy. Na przyk∏ad w Warszawie
jeden z komisarzy pilnowa∏ pracowników w czasie odgarniania Êniegu. Pe∏-
nomocnicy KOK systematycznie meldowali prze∏o˝onym o bie˝àcej sytuacji
w podleg∏ych sobie zak∏adach. Bardziej aktywni i przedsi´biorczy wyznacza-
li zadania pracownikom zmilitaryzowanych zak∏adów, udzielali wskazówek,
„rozliczali, a tak˝e wysuwali wnioski o usuni´cie ze stanowisk”30. Spotykali
si´ z reprezentantami lokalnych instancji PZPR, aby wymieniç si´ informa-
cjami dotyczàcymi „podejmowanych dzia∏aƒ i rozwoju sytuacji politycznej”.
Przedstawiciele partii deklarowali „sta∏y kontakt” z wojskowymi. Zdarza∏o
si´ jednak, ˝e przedstawiciele PZPR nie widzieli takiej potrzeby, na przyk∏ad
Komitet Dzielnicowy Warszawa-Ochota do 13 stycznia 1982 r. w ogóle nie
podjà∏ wspó∏pracy z komisarzami31. Mimo to wed∏ug oficjalnej oceny partyj-
nej komisarze byli pomocni w rozwiàzywaniu „wielu spraw wa˝nych zarów-
no dla zak∏adów, jak równie˝ spraw o charakterze ogólnospo∏ecznym”. 

Przed zapowiadanymi przez opozycj´ protestami komisarze rozmawia-
li mi´dzy innymi z kadrà kierowniczà zak∏adów, przypominajàc o konse-
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28 Ibidem, 100/V, t. 40, k. 19, Decyzja Komendanta G∏ównego MO w sprawie przekszta∏cenia
oddzia∏ów samoobrony w jednostki specjalistyczne ORMO, 3 II 1982; ibidem, 100/V, t. 40, k. 1,
Notatka w sprawie przekszta∏cenia oddzia∏ów samoobrony KW PZPR, 17 II 1982.
29 Pe∏nomocników-komisarzy Komitetu Obrony Kraju powo∏ywano na mocy decyzji prze-
wodniczàcego bàdê sekretarza KOK. W wi´kszoÊci zostawali nimi zawodowi ˝o∏nierze, czasa-
mi jednak równie˝ ˝o∏nierze s∏u˝by zasadniczej (L. Kowalski, op. cit., s. 22).
30 W stanie, Warszawa 1991, s. 63; L. Kowalski, op. cit., s. 28.
31 AAN, KC PZPR, Wydz. Org., 747, k. 5, Informacja o realizacji planu dzia∏ania warszawskiej
organizacji partyjnej przyj´tego uchwa∏à Egzekutywy z dn. 24 XII [19]81 r. w dzielnicy Praga-
-Po∏udnie, 10 I 1982; ibidem, 747, k. 4, Informacja o realizacji planu dzia∏ania warszawskiej
organizacji partyjnej [przyj´tego uchwa∏à Egzekutywy z dn. 24 XII 1981] w dzielnicy Ochota,
13 I 1982; ibidem, 747, k. 6, Informacja o realizacji planu dzia∏aƒ warszawskiej organizacji par-
tyjnej przyj´tego uchwa∏à Egzekutywy z dnia 24 XII [19]81 w dzielnicy ÂródmieÊcie, 14 I 1982.



kwencjach z∏amania prawa stanu wojennego. Niekiedy przedstawiciele
partii dostrzegali „konkretne efekty polityczne” wspó∏pracy z wojskowymi,
ale zapewne nieprzypadkowo je przemilczali32. Komisarz wojskowy móg∏
stosowaç restrykcje wobec za∏ogi. Przyk∏adowo pod koniec stycznia 1982 r.
w „Ursusie” w zwiàzku z uaktywnieniem si´ zak∏adowych struktur „Soli-
darnoÊci” komisarz wojskowy podjà∏ decyzj´ o wy∏àczeniu telefonów we-
wn´trznych oraz „ograniczeniu mo˝liwoÊci komunikacji mi´dzywydzia∏o-
wej”33. Niektórzy komisarze wbrew oczekiwaniom zwierzchników sprzyjali
pracownikom. Na przyk∏ad wed∏ug „Informacji »SolidarnoÊci«” p∏k Burg∏a-
jewski pe∏niàcy funkcj´ komisarza w Hucie „Warszawa” wystàpi∏ w obronie
pracowników sàdzonych za strajk. Pracownicy FSO zwiàzani z „Solidarno-
Êcià” natomiast oceniali komisarza negatywnie, jako cz∏owieka „przekupio-
nego i otumanionego” przez ludzi „wczeÊniej odsuni´tych od stanowisk”34.

Propagandowy wizerunek komisarzy wyraênie ró˝ni∏ si´ od obserwowa-
nego na co dzieƒ. Nie bez powodu w Komitecie Gminnym PZPR w Stawi-
gudzie (województwo olsztyƒskie) wnioskowano, by zaprzestaç „poka-
zywania w TV scenek, w których wyst´pujà jako bohaterowie – màdry
pu∏kownik i g∏upi dyrektor”. Zdaniem partyjnych obserwatorów powodo-
wa∏o to „podrywanie [tak w êródle – T.R.]” autorytetu PZPR, której przed-
stawiciele rekomendowali wiele osób na kierownicze stanowiska w zak∏a-
dach pracy. Pomimo krytyki pod adresem komisarzy pracownicy
Olsztyƒskich Zak∏adów Opon Samochodowych, jak informowa∏ Komitet
Wojewódzki w Olsztynie, zg∏aszali si´ do nich z „konkretnymi sprawami,
skargami, wnioskami”, co jest o tyle zrozumia∏e, ˝e od wojska wtedy rze-
czywiÊcie wiele zale˝a∏o, a poza tym w przeciwieƒstwie do PZPR cieszy∏o
si´ ono wcià˝ szacunkiem spo∏ecznym35.
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32 Ibidem, k. 3, Informacja o realizacji planu dzia∏aƒ warszawskiej organizacji partyjnej przy-
j´tego uchwa∏à Egzekutywy z dnia 24 XII [19]81 r. w dzielnicy Warszawa-Wola, 14 I 1982;
AP Otwock, KW PZPR, 100/IV-55, k. 67, Notatka dotyczàca sytuacji spo∏eczno-politycznej
w Warszawie i woj. sto∏ecznym, 2 VI 1982; AAN, KC PZPR, Wydz. Org., 747, k. 5, Informa-
cja o realizacji planu dzia∏ania warszawskiej organizacji partyjnej przyj´tego uchwa∏à Egzeku-
tywy z dn. 24 XII [19]81 w dzielnicy Praga-Po∏udnie, 13 I 1982.
33 Ibidem, 756, k. 3, Informacja o bie˝àcej sytuacji spo∏eczno-politycznej w sto∏ecznym woje-
wództwie warszawskim, [28 I 1982].
34 „Informacja »SolidarnoÊci«” Region Mazowsze, nr 25, 16 II 1982; ibidem, nr 24, 12 II
1982.
35 AAN, KC PZPR, Wydz. Org., 794, b.p., Teleks z KW PZPR Olsztyn, 9 III 1982; ibidem,
978, b.p., Teleks z KW PZPR Olsztyn, 12 XI 1982.



Wkrótce po wprowadzeniu stanu wojennego przystàpiono do weryfika-
cji cz∏onków PZPR w ró˝nych Êrodowiskach, majàcej na celu zdyscyplino-
wanie szeregów partyjnych oraz ustalenie faktycznej liczby cz∏onków par-
tii. Jako pierwsze zweryfikowano urz´dy centralne, instancje partyjne,
wymiar sprawiedliwoÊci oraz Êrodowiska dziennikarskie. Przeglàdem kadr
zajmowa∏y si´ kilkuosobowe zespo∏y z∏o˝one z tych cz∏onków partii, któ-
rych postawa – cz´sto nazywana „pryncypialnà” – nie budzi∏a wàtpliwoÊci
instancji nadrz´dnych. Byli to zatem cz∏onkowie egzekutyw komitetów wo-
jewódzkich i dzielnicowych, etatowi pracownicy instancji, cz∏onkowie ko-
misji problemowych, dzia∏acze terenowych organizacji partyjnych oraz de-
legaci na IX Zjazd PZPR. W wi´kszych instancjach, takich jak warszawskie
komitety dzielnicowe, weryfikacja odbywa∏a si´ dwustopniowo. Zespó∏
z danego komitetu dzielnicowego bra∏ udzia∏ w posiedzeniach egzekutyw
podleg∏ych mu organizacji (komitetów zak∏adowych i POP). Oceniano po-
staw´ i prac´ cz∏onków egzekutyw, kierownictw zak∏adów oraz sytuacj´ po-
lityczno-organizacyjnà w danej instytucji. Prowadzono równie˝ indywidual-
ne rozmowy z pierwszymi sekretarzami POP. Na podstawie zebranych
informacji wskazywano osoby (szeregowych cz∏onków partii), z którymi na-
le˝a∏o przeprowadziç indywidualne rozmowy. Do rozmów z nimi powo∏y-
wano inne zespo∏y, w których sk∏adzie, oprócz kierownictwa instancji, byli
tak˝e cz∏onkowie weryfikowanej POP „znani z pryncypialnej postawy”.
Organizacje partyjne musia∏y w wyznaczonym terminie poinformowaç in-
stancj´ nadrz´dnà o przebiegu weryfikacji, w przeciwnym razie interwenio-
wano. W ma∏ych organizacjach liczàcych do kilkunastu osób weryfikacja
polega∏a cz´sto na „samookreÊlaniu si´” poszczególnych cz∏onków PZPR
na zebraniach partyjnych36.

Rezultatem rozmów weryfikacyjnych by∏y mi´dzy innymi skreÊlenia
i wydalenia z PZPR. Jako g∏ówne przyczyny skreÊleƒ podawano „brak za-
interesowania i zaniedbywanie obowiàzków partyjnych”, „∏amanie obo-
wiàzków statutowych” (nieuczestniczenie w zebraniach partyjnych, nie-
op∏acanie sk∏adek) oraz „sk∏adanie legitymacji partyjnych”. SkreÊlano te˝
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36 AP Otwock, KW PZPR, 100/IV-53, k. 235, Informacja o realizacji uchwa∏ KC PZPR po
13 grudnia 1981 r., [kwiecieƒ 1982]; AAN, KC PZPR, Wydz. Org., 747, k. 4, Informacja
o realizacji planu dzia∏ania warszawskiej organizacji partyjnej [przyj´tego uchwa∏à Egzekutywy
z dn. 24 XII 1981] w dzielnicy Ochota, 13 I 1982; ibidem, 747, k. 6, Informacja o realizacji planu
dzia∏aƒ warszawskiej organizacji partyjnej przyj´tego uchwa∏à Egzekutywy z dnia 24 XII [19]81
w dzielnicy ÂródmieÊcie, 14 I 1982.



tych cz∏onków, którzy przy zmianie miejsca pracy nie pobrali przeniesieƒ
lub wzi´li je, lecz nie zg∏osili si´ do nowej instancji. Najcz´Êciej z∏o˝enia le-
gitymacji w ogóle nie uzasadniano. WÊród motywów oddawania legityma-
cji wymieniano: „utrat´ zaufania do partii”, „nieakceptowanie poczynaƒ
partii”, „wzgl´dy rodzinne”, „protest przeciwko stanowi wojennemu” oraz
„nieliczenie si´ kierownictwa partyjnego z g∏osem szeregowych cz∏onków
PZPR”37. Do przyczyn wydaleƒ nale˝a∏y: „nadu˝ycia”, „∏apownictwo”,
„kradzie˝e”, „wykorzystanie stanowiska s∏u˝bowego”, „klikowoÊç”, „roz-
rabiactwo”, „niewywiàzywanie si´ z obowiàzków partyjnych”, „nierealizo-
wanie uchwa∏ partii”, „t∏umienie krytyki” (!), „dwulicowoÊç”, „pijaƒstwo”
oraz „niew∏aÊciwy stosunek do obowiàzków rodzinnych” (!). Wydalano
równie˝ za demonstracyjne pozbywanie si´ legitymacji partyjnej, na przy-
k∏ad rzucanie legitymacjà, podarcie jej oraz wyrywanie z niej zdj´ç, czy
„aroganckie zachowanie si´ sk∏adajàcych”38.

Zasady skreÊleƒ i wydaleƒ nie by∏y dok∏adnie okreÊlone. Decyzje w tej
sprawie w du˝ej mierze zale˝a∏y od indywidualnej oceny zespo∏u weryfika-
cyjnego czy stanowiska egzekutywy lub (i) I sekretarza instancji nadrz´d-
nej, która danà decyzj´ akceptowa∏a i formalnie zatwierdza∏a. Na tym eta-
pie cz´sto zmieniano kwalifikacje decyzji ni˝szej instancji, przyk∏adowo
w razie uznania sposobu z∏o˝enia legitymacji partyjnej za „niew∏aÊciwy” za-
mieniano skreÊlenie na wydalenie. Dlatego dane instancji partyjnych doty-
czàce skreÊleƒ i wydaleƒ nie sà miarodajne. Najwi´kszà grup´ wydalonych
stanowili ci, którzy zostali przyj´ci do PZPR w latach 1976–1979 oraz mie-
Êcili si´ w przedziale wiekowym 30–39 lat. Najwi´cej decyzji o wydaleniu
poszczególnych cz∏onków partii podejmowa∏y ich macierzyste organizacje,
rzadziej instancje nadrz´dne. Sporadycznie decydowa∏a o tym komisja
kontroli partyjnej. Przyk∏adowo w województwie radomskim w pierwszym
pó∏roczu 1982 r. POP wydali∏y 114 cz∏onków (51,8 proc. ogó∏u wydalo-
nych), instancje nadrz´dne 92 (41,8 proc.), a KKP 14 (6,3 proc.)39.
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37 AP Olsztyn, KW PZPR, 1141/426, k. 4, 5, Referat Egzekutywy KW PZPR w Olsztynie wyg∏o-
szony przez I sekretarza na Plenarnym Posiedzeniu w dniu 15 lutego 1982 r.
38 Ibidem; AP Otwock, KW PZPR, 100/IV-53, k. 235, Informacja o realizacji uchwa∏ KC
PZPR po 13 grudnia 1981 r., [kwiecieƒ 1982]; AP Olsztyn, KW PZPR, 1141/429, b.p., Infor-
macja o rozwoju wojewódzkiej organizacji partyjnej w okresie 30 VI 1980–31 XII 1982 r., [ma-
rzec 1983].
39 AP Radom, KW PZPR, 82, b.p., Informacja o aktualnym stanie wojewódzkiej instancji par-
tyjnej, [wrzesieƒ 1982].



Jak informowa∏a Warszawska Komisja Kontroli Partyjnej, wÊród wyda-
lonych do 12 stycznia 1982 r. z centralnej administracji paƒstwowej by∏o
112 osób z kadry kierowniczej ró˝nych szczebli, w tym 5 wiceministrów,
2 dyrektorów departamentów, 13 dyrektorów zjednoczeƒ i ich zast´pców,
8 dyrektorów central handlu zagranicznego i ich zast´pców, 15 dyrektorów
przedsi´biorstw, 4 by∏ych naczelników dzielnic i gmin oraz ich zast´pców,
dyrektor Wydzia∏u Urz´du m.st. Warszawy, 32 dyrektorów i kierowników
instytucji paƒstwowych. Od 7 do 19 kwietnia 1982 r. „przeglàd i ocena ka-
dry kierowniczej” w administracji paƒstwowej województwa warszawskie-
go obj´∏y 175 osób. Odwo∏ano ze stanowisk 25 osób, 34 zakwalifikowano
do rezerwy kadrowej, a 10 przeniesiono na inne stanowiska. Do awansu na-
tomiast przedstawiono 5 osób, do odznaczeƒ paƒstwowych 59, a z 15 zapla-
nowano rozmowy „aktywizujàce”40. Zawieszenie dzia∏alnoÊci by∏o powo-
dem odstàpienia od rozmów w POP bran˝owych zwiàzków zawodowych.

Bioràc pod uwag´ liczne przypadki nieliczenia si´ administracji zak∏ado-
wej ze zdaniem partii, w czerwcu 1982 r. Komitet Warszawski PZPR niepo-
koi∏ si´ „swoistà dominacjà administracji nad partià”, co jego zdaniem grozi-
∏o „bardzo ostrym kryzysem politycznym i spo∏ecznym”. Konflikty dotyczy∏y
g∏ównie obsadzania kierowniczych stanowisk bez uzgodnienia z miejscowymi
organizacjami PZPR. Tak by∏o na przyk∏ad w kilku warszawskich przedsi´-
biorstwach: Zak∏adach Podzespo∏ów Radiowych „Omig”, Zak∏adach Radio-
wych im. M. Kasprzaka, Zak∏adach Przemys∏u Odzie˝owego „Cora”, Zak∏a-
dach Wytwórczych Urzàdzeƒ Telefonicznych oraz Nowodworskim Zak∏adzie
Us∏ug Socjalnych „Energopol”. Problemów przysparza∏a partii tak˝e admini-
stracja terenowa, która niekiedy nie respektowa∏a uchwa∏ partyjnych41.

Podczas stanu wojennego przerzedzi∏y si´ szeregi PZPR. Proces ten po-
st´powa∏ od drugiej po∏owy 1980 r. Od 13 grudnia 1981 do koƒca 1982 r.
liczebnoÊç wojewódzkich instancji partyjnych zmniejszy∏a si´ o kolejne kilka-
naÊcie procent: w Ostro∏´ckiem o 13,52 proc. (2827 osób), Ciechanowskiem
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40 AAN, KC PZPR, Wydz. Org., 743, k. 1, Informacja o pracy Warszawskiej Komisji Kontroli
Partyjnej, [11 I 1982]; AP Otwock, KW PZPR, 100/V, t. 40, k. 91, Informacja o wynikach prze-
glàdu i oceny kadry kierowniczej w terenowej administracji paƒstwowej sto∏ecznego województwa
warszawskiego, 29 IV 1982. 
41 Ibidem, 100/IV-55, k. 18v, Informacja o realizacji zadaƒ wynikajàcych z Uchwa∏y VII Plenum
KC PZPR, 22 VI 1982; ibidem, 100/IV-56, k. 44, Informacja o wynikach wizytacji przeprowa-
dzonej przez zespo∏y Komisji Polityczno-Organizacyjnych KW PZPR w instancjach partyjnych
I stopnia, 29 IX 1982; ibidem, 1/VII-17, k. 3, Informacja o przeprowadzonych rozmowach z se-
kretarzami wytypowanych komitetów partyjnych, [nie wczeÊniej ni˝ 6 V 1983].



o 13,02 proc. (3979 osób), Warszawskiem 12,7 proc. (22 590 osób), Radom-
skiem 11,06 proc. (4917 osób) oraz Olsztyƒskiem 10,01 proc. (4989 osób).
W pierwszym pó∏roczu 1983 r. nastàpi∏ dalszy, kilkuprocentowy spadek.
Przyk∏adowo w województwie warszawskim liczba cz∏onków PZPR zmniej-
szy∏a si´ w tym okresie o 2,59 proc. (5984 osoby), a ciechanowskim
o 4,7 proc. (1257 osób)42. Zlikwidowano organizacje partyjne nierokujàce
nadziei na popraw´ dzia∏ania. Do 27 stycznia 1982 r. w Warszawie rozwià-
zano Komitet Uczelniany w Szkole G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego
– Akademii Rolniczej oraz 29 POP, w tym szeÊç „za dzia∏alnoÊç niezgodnà
ze statutem PZPR” (mi´dzy innymi w Programie II Polskiego Radia, Stu-
dio 2 TVP, Bibliotece Narodowej oraz Zjednoczeniu Przedsi´biorstw
Robót Drogowych). Do kwietnia 1982 r. w warszawskich organizacjach
partyjnych na skutek weryfikacji odwo∏ano 51 pierwszych sekretarzy POP
i tyle samo organizacji rozwiàzano (wi´kszoÊç ze wzgl´du na zbyt ma∏à
liczebnoÊç). Na przesz∏o 3400 organizacji partyjnych ni˝szego szczebla
w tym województwie odwo∏ano wi´c jedynie oko∏o 1,5 proc. pierwszych
sekretarzy. Z ankiety przeprowadzonej w czerwcu 1983 r. w 74 warszaw-
skich zak∏adach pracy wynika, ˝e jedynie w trzynastu z nich (17,5 proc.)
przeprowadzono weryfikacj´ ca∏ej kadry kierowniczej, natomiast w jedena-
stu (14 proc.) nie przeprowadzono jej w ogóle43.

W województwie ciechanowskim do lutego 1982 r. odwo∏ano 19 pierw-
szych sekretarzy i pi´ciu cz∏onków egzekutyw POP. Za aktywnà dzia∏alnoÊç
w „SolidarnoÊci” wydalono z partii 22 osoby. Jak informowa∏ Komitet
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42 Ibidem, 100/IV-68, k. 52, Ocena stanu iloÊciowego i sk∏adu warszawskiej organizacji partyjnej,
[paêdziernik 1983]; AP Otwock, KW Ciechanów, 1/IV-23, k. 18, Informacja o procesach zacho-
dzàcych w sk∏adzie wojewódzkiej organizacji partyjnej w I pó∏roczu 1983 r., 6 VII 1983; AP Olsz-
tyn, 1141/429, b.p., Informacja o zmianach w stanie liczbowym i sk∏adzie klasowo-warstwowym
cz∏onków i kandydatów wojewódzkiej organizacji partyjnej [w Olsztynie] w okresie od 30 czerwca
1981 do 31 grudnia 1982 r., [marzec 1983]; AP Radom, KW PZPR, 82, b.p., Informacja o aktu-
alnym stanie wojewódzkiej organizacji partyjnej, 15 IX 1982; ibidem, KW PZPR, Sekretariat, 2,
b.p., Dane o partii 30 VI [19]81–31 XII [19]82, [1983].
43 AP Otwock, KW PZPR, 100/IV-53, k. 6, Informacja o realizacji uchwa∏ KC PZPR po 13 grud-
nia 1981 r., [24 IV 1982]; AAN, KC PZPR, Wydz. Org., 747, k. 1, Informacja o realizacji planu
dzia∏ania warszawskiej organizacji partyjnej [przyj´tego uchwa∏à Egzekutywy z dn. 24 XII 1981]
w dzielnicy Ochota, 13 I 1982; ibidem, 747, b.p., Informacja o realizacji planu dzia∏aƒ bie˝àcych
w mokotowskiej organizacji partyjnej, 14 I 1982; AP Otwock, KW PZPR, 100/IV-51, k. 205, Ana-
liza zmian iloÊciowych i strukturalnych warszawskiej organizacji partyjnej w 1981 r., [styczeƒ
1982]; ibidem, 100/IV-65, k. 5, Ocena dzia∏alnoÊci wewnàtrzpartyjnej wynikajàca z wst´pnej
analizy ankiet przeprowadzonych w 74 organizacjach partyjnych, 23 VI 1983.



Wojewódzki PZPR w Olsztynie, w województwie na skutek weryfikacji
z kierowniczych stanowisk do 7 stycznia odwo∏ano 62 osoby. Do lutego
1982 r. zawieszono dzia∏alnoÊç jednego komitetu zak∏adowego i rozwiàza-
no 25 POP44. W województwie p∏ockim do 8 stycznia 1982 r. odwo∏ano
27 osób z funkcji kierowniczych. ¸àcznie podj´to tam 49 decyzji dotyczà-
cych obsady stanowisk tego szczebla. Za zgodà Egzekutywy Komitetu
Wojewódzkiego PZPR w Ostro∏´ce w województwie rozwiàzano jednà,
„ma∏o liczebnà” organizacj´ partyjnà45. 

Weryfikacja nie omin´∏a Êrodowiska wymiaru sprawiedliwoÊci, w którym
wiele osób nale˝a∏o do „SolidarnoÊci”. W∏adze doÊç nieskutecznie próbowa-
∏y forsowaç zmiany osobowe, kierujàc si´ podpisaniem bàdê niepodpisaniem
zobowiàzania o wystàpieniu z „SolidarnoÊci”. Cz´sto si´ zdarza∏o, ˝e wbrew
opinii pe∏nomocnika KOK nie wnioskowano o odwo∏anie s´dziów, którzy od-
mówili wystàpienia z „SolidarnoÊci”. Z kolei w Ministerstwie Sprawiedliwo-
Êci poczàtkowo zbagatelizowano problem s´dziów orzekajàcych – zdaniem
w∏adz – zbyt ∏agodne wyroki. W kwietniu 1982 r. gen. Bogus∏aw Stachura na-
rzeka∏ na niezakoƒczenie weryfikacji kadrowej w sàdownictwie, gdzie wcià˝
znaczne wp∏ywy mia∏a „SolidarnoÊç”. W stanie wojennym wielu s´dziów sto-
∏ecznego Sàdu Wojewódzkiego przychodzi∏o na rozprawy z czerwonymi ko-
kardkami przy togach na znak solidarnoÊci z oskar˝onymi. Na prze∏omie
sierpnia i wrzeÊnia 1982 r. prasa podziemna informowa∏a, ˝e przedstawiciel
Ministerstwa SprawiedliwoÊci na spotkaniu z s´dziami w warszawskim Sàdzie
Wojewódzkim mia∏ uznaç stolic´ za „oÊrodek dywersji w sàdownictwie”, a fe-
rowane przez s´dziów wyroki za „niezgodne z wymogami chwili”46. W wielu
wypadkach orzekano wyroki niezgodne z ˝àdaniami prokuratora. Cz´sto od-
wo∏ywano si´ od za niskich – zdaniem prokuratury – wyroków. 
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44 AP Olsztyn, KW PZPR Olsztyn, 1141/424, k. 4, Informacja o przemianach w stanie iloÊcio-
wym wojewódzkiej organizacji partyjnej w I pó∏roczu 1982 r., [lipiec 1982]; ibidem, 1141/422,
b.p., Informacja o realizacji zadaƒ przez instancje i organizacje partyjne woj. olsztyƒskiego w wa-
runkach stanu wojennego, [styczeƒ 1982]; ibidem, 1141/426, k. 5, 6, Referat Egzekutywy KW
PZPR w Olsztynie wyg∏oszony przez I sekretarza na plenarnym posiedzeniu w dniu 15 II 1982 r.
45 AAN, KC PZPR, 739, b.p., Teleks z KW PZPR w P∏ocku, 8 I 1982; AP Otwock, KW Ostro-
∏´ka, 1/IV-39, k. 175, Informacja o zmianach w stanie liczbowym i sk∏adzie klasowo-warstwo-
wym cz∏onków i kandydatów PZPR w woj. ostro∏´ckim, 15 II 1982; ibidem, 1/IV-35, k. 126,
Informacja o sytuacji w miejsko-gminnej organizacji partyjnej w Ró˝anie, [31 III 1982].
46 L. Kowalski, op. cit., s. 42; AIPN, MSW II, 859, b.p., Informacja o stanie bezpieczeƒstwa i po-
rzàdku publicznego z uwzgl´dnieniem ∏agodzenia rygorów stanu wojennego, [1 IV 1982]; „Infor-
macja »SolidarnoÊci«”, nr 81, 21 IX 1982.



W województwie ciechanowskim weryfikacja kadr wymiaru sprawiedliwo-
Êci obj´∏a 180 osób. Do poczàtku lutego 1982 r. rozmowy weryfikacyjne prze-
prowadzono z wi´kszoÊcià osób (78 proc.) nale˝àcych wczeÊniej do „Solidar-
noÊci”. Z s´dziami cz∏onkami PZPR rozmawia∏y równie˝ zespo∏y powo∏ane
przez Komitet Wojewódzki PZPR. Wystàpienie z „SolidarnoÊci” zadeklaro-
wa∏o pod presjà 138 osób, w tym wszyscy pracownicy techniczni. Odmówi∏o
trzech s´dziów. Wobec dwóch z nich skierowano wnioski o pozbawienie pra-
wa wykonywania zawodu s´dziego. Dwa kolejne wnioski dotyczy∏y odwo∏ania
ze stanowisk kierowniczych w sàdach rejonowych47. W województwie olsztyƒ-
skim w pierwszym pó∏roczu 1982 r. zwolniono z pracy dziewi´ciu prokurato-
rów (13 proc.) na 68 zatrudnionych w grudniu 1981 r. Jak wynika z informa-
cji Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Olsztynie, troje z nich odesz∏o na
emerytur´, a pozostali – cz∏onkowie „SolidarnoÊci” – z∏o˝yli rezygnacj´.
W pierwszym pó∏roczu by∏o niebsadzonych 19 etatów prokuratorskich, co sta-
nowi∏o 25 proc. etatów. W maju i czerwcu 1982 r. „pracownikami prokurator-
skimi” mianowano co najmniej pi´ç osób spoza prokuratury. W wojewódz-
twie ostro∏´ckim w listopadzie 1982 r. brakowa∏o szeÊciu prokuratorów48. 

Nie najlepiej uk∏ada∏a si´ wspó∏praca PZPR z partiami satelickimi,
ZSL i SD. Wi´kszoÊç cz∏onków obu ugrupowaƒ zajmowa∏a postaw´ wycze-
kujàcà, biernà. Raczej sporadycznie anga˝owano si´ w inicjowane przez
PZPR powo∏ywanie komitetów ocalenia narodowego. Lepiej wspó∏praco-
wa∏o si´ ze „stronnictwami sojuszniczymi” na szczeblu organizacji woje-
wódzkich i miejskich, du˝o gorzej natomiast w gminach. Choç zarówno
ZSL, jak i SD oficjalnie „ze zrozumieniem i przychylnoÊcià” przyjmowa∏y
stanowisko PZPR w ró˝nych sprawach, w du˝ej mierze popiera∏y jà jedy-
nie werbalnie. Praca lokalnych komisji wspó∏dzia∏ania polega∏a g∏ównie na
wymianie informacji oraz sprawozdaƒ sk∏adanych przez zapraszanych na
posiedzenia przedstawicieli miejscowych w∏adz i instytucji. Funkcjonowa-
nie wspomnianych komisji mia∏o znaczenie czysto propagandowe. Próbo-
wano w ten sposób zakamuflowaç faktycznà dominacj´ PZPR nad ZSL
i SD, które zresztà nie kwapi∏y si´ do aktywnego udzia∏u w tych komisjach.
Przyk∏adowo Komisja Wspó∏dzia∏ania przy Komitecie Gminnym PZPR
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47 AAN, KC PZPR, Wydz. Org., 761, b.p., Teleks z KW PZPR Ciechanów, 2 II 1982.
48 AP Olsztyn, KW PZPR Olsztyn, 1141/424, b.p., Informacja o dzia∏alnoÊci prokuratur woj.
olsztyƒskiego w okresie stanu wojennego (od 13 grudnia 1981 r. do 31 sierpnia 1982 r.), 15 IX
1982; AP Otwock, KW Ostro∏´ka, 1/IV-38, k. 112, Protokó∏ z posiedzenia egzekutywy KW PZPR,
[26 XI 1982].



w Ma∏kini do czerwca 1982 r. odby∏a dwa posiedzenia, które „uwidoczni∏y
ca∏kowità biernoÊç bratnich stronnictw politycznych”49.

W okresie stanu wojennego w∏adze podejmowa∏y wiele inicjatyw poli-
tycznych. Chcàc zyskaç poparcie, ju˝ w grudniu 1981 r. Wojskowa Rada
Ocalenia Narodowego zainicjowa∏a akcj´ powo∏ywania przez organizacje
partyjne, komisarzy wojskowych bàdê organizacje spo∏eczne obywatelskich
komitetów ocalenia narodowego (niekiedy nazywanych tak˝e komitetami
odrodzenia narodowego). Zadaniem OKON by∏o mi´dzy innymi organizo-
wanie „szerokiej pracy informacyjnej wyjaÊniajàcej cele powo∏ania WRON
i cele wprowadzenia stanu wojennego” oraz wskazywanie administracji
i komisarzom wojskowym problemów wymagajàcych rozwiàzania50. Wiele
OKON z w∏asnej inicjatywy rozwiàzywa∏o lokalne problemy, dlatego ∏a-
twiej organizowano komitety osiedlowe ni˝ zak∏adowe. W OKON domino-
wali dzia∏acze partyjni z wieloletnim sta˝em, cz´sto emeryci. W pracach
komitetów uczestniczyli równie˝ komisarze wojskowi. OKON podejmowa-
∏y dzia∏ania majàce na celu odbudowanie autorytetu w∏adz w spo∏eczeƒ-
stwie. Przyk∏adowo w lutym 1982 r. OKON na warszawskim Mokotowie
zobowiàza∏ si´ zorganizowaç dom dziennego pobytu dla osób starszych,
a inny komitet, na Grochowie, postanowi∏ dzia∏aç na rzecz „poprawy jako-
Êci, solidnoÊci i kultury obs∏ugi mieszkaƒców” przez administracj´ osiedli.
OKON publikowa∏y ró˝ne odezwy i apele przygotowywane na podstawie
przemówieƒ gen. Wojciecha Jaruzelskiego oraz dokumentów WRON.
Wiejskie KON interesowa∏y si´ dystrybucjà Êrodków produkcji, realizacjà
umów oraz us∏ugami na rzecz rolników51. 

W Warszawie i województwie sto∏ecznym do 22 kwietnia 1982 r. powo∏a-
no 138 OKON. W województwie ciechanowskim do po∏owy czerwca 1982 r.
dzia∏a∏o ich 155 – skupia∏y 2259 osób oraz 71 grup inicjatywnych. W woje-
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49 Ibidem, KW PZPR, 100/VI-8, t. 1, k. 57, Informacja dot. obecnego stanu wspó∏dzia∏ania
instancji PZPR, ZSL i SD w Warszawie i sto∏ecznym województwie, 23 III 1982; ibidem, 100/VI-8,
t. 1, k. 1–4, Informacja dot. stanu wspó∏dzia∏ania z ZSL i SD, [styczeƒ 1982]; ibidem, KW Ostro-
∏´ka, 1/IV-37, k. 45, Uwagi i spostrze˝enia o pracy KG Ma∏kinia, 21 VI 1982.
50 Ibidem, KW PZPR, 100/IV-51, k. 18, Plan bie˝àcych dzia∏aƒ zwiàzanych z powo∏aniem
OKON, [styczeƒ 1982].
51 Ibidem, 100/IV-52, k. 40, Informacja dotyczàca powstawania i dzia∏alnoÊci OKON w Warsza-
wie i sto∏ecznym województwie, 20 II 1982; AAN, KC PZPR, Wydz. Org., 748, b.p., Informacja
o bie˝àcej sytuacji spo∏eczno-politycznej w sto∏ecznym województwie warszawskim, 18 I 1982;
ibidem, 841, b.p., Informacja o bie˝àcej sytuacji spo∏eczno-politycznej w sto∏ecznym wojewódz-
twie warszawskim, 22 IV 1982.



wództwie ostro∏´ckim do kwietnia 1982 r. powsta∏o 67 OKON i 38 grup ini-
cjatywnych. Struktury te liczy∏y oko∏o 1150 osób, w tym 524 cz∏onków PZPR,
163 ZSL, 31 SD oraz 431 osób bezpartyjnych. Komitety skupia∏y Êrednio od
pi´tnastu do dwudziestu osób. Najmniejszy komitet, szeÊcioosobowy, dzia∏a∏
w Goworowie, a najwi´kszy, prawie stuosobowy – w ostro∏´ckich Zak∏adach
Mi´snych. W województwie radomskim do po∏owy kwietnia 1982 r. powsta∏o
130 OKON, liczàcych 3800 cz∏onków, z czego wi´kszoÊç, bo 2200 (57 proc.),
nale˝a∏a do PZPR, 400 do ZSL, 180 do SD, a 900 by∏o bezpartyjnych. W wo-
jewództwie p∏ockim do po∏owy kwietnia 1982 r. powsta∏y 53 komitety, w któ-
rych przewa˝ali cz∏onkowie PZPR (41 proc., 593 osoby). Z ZSL by∏y 253 oso-
by, z SD 239, a grupa bezpartyjnych liczy∏a 328 osób. Poza tym istnia∏o
dziesi´ç grup inicjatywnych. Kontynuacjà OKON by∏ Patriotyczny Ruch
Odrodzenia Narodowego, oficjalnie utworzony w grudniu 1982 r.52

Kolejnà inicjatywà w∏adz by∏y komisje socjalne, majàce wype∏niaç,
przynajmniej tymczasowo, zadania zawieszonych zwiàzków zawodo-
wych. Komisje rozpocz´∏y dzia∏alnoÊç w styczniu 1982 r. Formalnie po-
wo∏ywali je naczelnicy gmin bàdê dyrekcje zak∏adów pracy. Zajmowa∏y
si´ mi´dzy innymi zapewnieniem i organizowaniem wypoczynku dla pra-
cowników, rozwiàzywaniem problemów zwiàzanych z zaopatrzeniem za-
∏óg w ubrania ochronne, obuwie, Êrodki czystoÊci i „towary deficytowe”,
przyznawaniem zapomóg, kwestià zaopatrzenia sklepów i kiosków przy-
zak∏adowych oraz kwestià wy˝ywienia dla pracowników. Poza tym orga-
nizowa∏y imprezy zak∏adowe, na przyk∏ad obchody Dnia Kobiet czy Êwiàt
paƒstwowych. W przekonaniu przedstawicieli „SolidarnoÊci” komisje
socjalne s∏u˝y∏y „tworzeniu fikcji, jakoby za∏oga mia∏a coÊ do powiedze-
nia w zak∏adzie”. W podziemnej prasie podkreÊlano, ˝e niekiedy kierow-
nictwa zak∏adów zmusza∏y pracowników do udzia∏u w pracach komisji53.
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52 AP Otwock, KW Ciechanów, 1/IV-21, k. 25, Informacja o rozwoju OKON w woj. ciechanow-
skim, [czerwiec 1982]; ibidem, KW Ostro∏´ka, 1/IV-36, k. 83, Informacja o stanie organizacyj-
nym i dzia∏alnoÊci OKON, b.d.; AAN, KC PZPR, Wydz. Org., 841, b.p., Teleks z KW PZPR
Ostro∏´ka, 22 IV 1982; ibidem, 758, b.p., Teleks z KW PZPR Radom, 11 I 1982; AP Radom,
KW PZPR, 78, b.p., Ocena dotychczasowego rozwoju oraz dzia∏alnoÊç Obywatelskich Komitetów
Odrodzenia Narodowego w województwie radomskim, [kwiecieƒ 1982]; AAN, KC PZPR, Wydz.
Org., 841, b.p., Teleks z KW PZPR Radom, 22 IV 1982; ibidem, 841, b.p., Teleks z KW PZPR
P∏ock, 22 IV 1982; T. Mo∏dawa, Ludzie w∏adzy, Warszawa 1991, s. 309.
53 AP Otwock, KW Ciechanów, 1/IV-20, k. 370, Ocena dzia∏alnoÊci komisji socjalnych, zespo-
∏ów ds. kosztów i cen, a tak˝e dzia∏alnoÊci s∏u˝b pracowniczych w podejmowaniu spraw socjal-
nych, [maj 1982]; „Informacja »SolidarnoÊci«”, nr 25, 16 II 1982.



Zdarza∏o si´ jednak, ˝e komisje socjalne by∏y obsadzone wy∏àcznie
cz∏onkami NSZZ „SolidarnoÊç”. Bez udzia∏u cz∏onków PZPR utworzo-
no komisje socjalne mi´dzy innymi w Przedsi´biorstwie Paƒstwowym
Polskie Linie Lotnicze „LOT”, Tarchomiƒskich Zak∏adach Farmaceu-
tycznych „Polfa”, PKP Warszawa-Praga54. Na jesieni 1982 r. w∏adze ofi-
cjalnie przystàpi∏y do powo∏ywania grup inicjatywnych nowych, kontro-
lowanych przez nie zwiàzków zawodowych. Czasami jednak grupy
inicjatywne tworzono jeszcze przed uchwaleniem ustawy o zwiàzkach za-
wodowych (8 paêdziernika 1982 r.)55.

W województwie ciechanowskim do 11 listopada 1982 r. przystàpiono
do organizowania nowych zwiàzków w 416 zak∏adach (84 proc. ogólnej ich
liczby). Zaanga˝owa∏y si´ w t´ dzia∏alnoÊç 7633 osoby. W województwie
radomskim do 18 paêdziernika 1982 r. powsta∏o oko∏o trzystu grup inicja-
tywnych (w tym pi´çdziesiàt w Radomiu), z których sto przekszta∏ci∏o si´
w komitety za∏o˝ycielskie56. Do 30 paêdziernika 22 organizacje zwiàzkowe
z∏o˝y∏y do sàdu wnioski o rejestracj´. W województwie ostro∏´ckim do
28 paêdziernika funkcjonowa∏y 152 grupy inicjatywne i 52 komitety za∏o˝y-
cielskie. Do 13 grudnia zarejestrowano tam dwanaÊcie zwiàzków zawodo-
wych57. W województwie olsztyƒskim do 10 paêdziernika 1982 r. powsta∏o
112 grup inicjatywnych skupiajàcych ∏àcznie 1086 osób. Cz∏onkami grup
inicjatywnych byli przede wszystkim dzia∏acze partyjni aktywnie wspó∏pra-
cujàcy z w∏adzami po wprowadzeniu stanu wojennego. O sk∏adzie grupy
decydowa∏a g∏ównie dyrekcja zak∏adu oraz sekretarz POP, co nierzadko
powodowa∏o napi´cia mi´dzy administracjà zak∏adowà a przedstawiciela-
mi PZPR58. Pod koniec lipca 1983 r. udzia∏ pracowników w nowych zwiàz-
kach zawodowych kszta∏towa∏ si´ nast´pujàco: w województwie ciechanow-
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54 AP Otwock, KW Ciechanów, 1/IV-20, k. 67, Informacja o dzia∏alnoÊci zak∏adowych Komi-
sji Socjalnych na przyk∏adzie wybranych zak∏adów pracy w województwie, 10 II 1982; ibidem,
KW PZPR, 100/IV-51, k. 193, Informacja o realizacji planu dzia∏aƒ bie˝àcych warszawskiej
organizacji partyjnej, 10 II 1982.
55 „WiadomoÊci” NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Mazowsze 1982, nr 46; ibidem, 1982, nr 48.
56 AAN, KC PZPR, Wydz. Org., 977, b.p., Teleks z KW PZPR Ciechanów, [listopad 1982];
ibidem, 953, b.p., Teleks z KW PZPR Radom, 18 X 1982.
57 Ibidem, 962, b.p., Teleks z KW PZPR Olsztyn, 28 X 1982; ibidem, 1007, b.p., Teleks z KW
PZPR Ostro∏´ka, 13 XII 1982.
58 Ibidem, 940, b.p., Teleks z KW PZPR Olsztyn, 10 X 1982; ibidem, 941, b.p., Teleks z KW
PZPR Olsztyn, 11 X 1982; ibidem, 961, b.p., Teleks z KW PZPR Olsztyn, 27 X 1982; ibidem,
944, b.p., Teleks z KW PZPR Olsztyn, 13 X 1982.



skim 35,9 proc., olsztyƒskim 34,5 proc., ostro∏´ckim 34 proc., p∏ockim i ra-
domskim po 32 proc., a sto∏ecznym 27 proc.

LiczebnoÊç nowych zwiàzków w poszczególnych zak∏adach by∏a zró˝nico-
wana. Przyk∏adowo w Warszawie najmniej, bo zaledwie 4 proc. ogó∏u za∏ogi,
liczy∏a organizacja zwiàzkowa w „Kasprzaku”, w FSO 11 proc., w Hucie
„Warszawa” 17 proc., Kombinacie Budownictwa Mieszkaniowego Pó∏noc
29,4 proc., a w Okr´gowym Przedsi´biorstwie Produkcji Mi´snej 65,3 proc.
W sto∏ecznej s∏u˝bie zdrowia do oficjalnych zwiàzków nale˝a∏o 9,5 proc. pra-
cowników, w handlu 20 proc., oÊwiacie 50 proc., w tym 43 proc. nauczycieli
czynnych zawodowo (najmniej w liceach i szko∏ach zawodowych). Zaledwie
5 proc. pracowników wzi´∏o aktywny udzia∏ w budowaniu nowych zwiàzków
w Êrodowisku naukowym59. 

Podczas stanu wojennego aktyw partyjny anga˝owa∏ si´ przede wszyst-
kim w zapobieganie niepo˝àdanym wystàpieniom, zarówno w zak∏adach
pracy, jak i na ulicach. W stolicy tu˝ po 13 grudnia do dziewi´tnastu naj-
wi´kszych zak∏adów skierowano 34-osobowà grup´ pracowników Komite-
tu Warszawskiego PZPR. Do poczàtku stycznia 1982 r. uczestniczyli oni
bezpoÊrednio w pracach zak∏adowych organizacji partyjnych. Równocze-
Ênie w komitetach dzielnicowych i w Komitecie Warszawskim PZPR dwa
razy dziennie odbywa∏y si´ spotkania informacyjne oraz szkolenia w za-
kresie przepisów stanu wojennego dla pierwszych sekretarzy zak∏adowych
organizacji PZPR. Przed 1 maja 1982 r. do zak∏adów pracy udali si´
przedstawiciele „w∏adz PZPR, rzàdu, naukowcy z W[y˝szej] S[zko∏y]
N[auk] S[po∏ecznych] i pracownicy polityczni instancji warszawskiej”.
Przeprowadzono wiele spotkaƒ z mistrzami, brygadzistami i kadrà admi-
nistracyjno-technicznà, aby zapobiec planowanym protestom opozycyj-
nym. Z kolei przed 13 maja zmobilizowano 1,5 tys. aktywistów do obser-
wowania kierowców komunikacji miejskiej60. Podobne dzia∏ania podj´to
31 sierpnia 1982 r. 

Przed wizytà papie˝a w Polsce w czerwcu 1983 r. Komitet Warszawski
PZPR podkreÊla∏, ˝e b´dzie ona „powa˝nym wsparciem dla KoÊcio∏a i dla 
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59 AP Otwock, KW PZPR, 100/IV-66, k. 133, Informacja na temat budowy zwiàzków zawodo-
wych na terenie Warszawy i woj. sto∏ecznego – stan na dzieƒ 31 lipca 1983 r., 5 VIII 1983.
60 Ibidem, 100/IV-53, k. 235, Informacja o realizacji uchwa∏ KC PZPR po 13 grudnia 1981 r.,
24 IV 1982; ibidem, 100/IV-55, k. 67, Notatka dotyczàca sytuacji spo∏eczno-politycznej w War-
szawie i woj. sto∏ecznym, 2 VI 1982.



wpisujàcych si´ w katolicyzm si∏ politycznych, do skrajnego antykomunizmu
– w jego konfrontacji z partià”. Zdaniem komitetu wizyta Ojca Âwi´tego
mog∏a wp∏ynàç równie˝ na wierzàcych, praktykujàcych cz∏onków partii,
których w szeregach PZPR nie brakowa∏o (na przyk∏ad wÊród ankietowa-
nych w „Ursusie” pi´çdziesi´ciu cz∏onków PZPR kilkanaÊcie osób okreÊli-
∏o si´ zdecydowanie jako wierzàce i praktykujàce)61. W zwiàzku z wizytà
papie˝a Komitet Warszawski PZPR podjà∏ inicjatywy majàce na celu zmi-
nimalizowanie jej przewidywanych „niekorzystnych wp∏ywów”. Przedstawi-
ciele komitetu zamierzali wyjaÊniaç cel wizyty papie˝a w kontekÊcie „poli-
tycznej i religijnej dzia∏alnoÊci KoÊcio∏a” oraz „demaskowaç” si∏y, które
w przekonaniu komitetu chcia∏y przy tej okazji „zbiç polityczny kapita∏”.
Wówczas równie˝ niezb´dna okaza∏a si´ interwencja aktywu partyjnego,
który mia∏ spowodowaç „obni˝enie poziomu emocji” zwiàzanych z wizytà
papieskà przez „wytworzenie emocji równowa˝àcych”. 16 czerwca 1983 r.
aktywiÊci Komitetu Dzielnicowego Warszawa-ÂródmieÊcie z czerwonymi
opaskami na r´kawach zostali wys∏ani na ul. Krakowskie PrzedmieÊcie jako
„si∏a równowa˝àca” entuzjazm t∏umów witajàcych papie˝a na drodze jego
przejazdu. Ku zdziwieniu aktywistów, którzy chcieli wmieszaç si´ w t∏um
oczekujàcy na przejazd papie˝a, zawrócili ich pilnujàcy porzàdku milicjan-
ci, którzy nic nie wiedzieli o tej akcji. W rezultacie nast´pnego dnia w po-
dobnej akcji uczestniczy∏a jedynie po∏owa aktywistów62. 

Na zebraniach partyjnych wielokrotnie podkreÊlano, ˝e rzàdzi wojsko,
przekonywa∏a o tym równie˝ wszechobecna propaganda, co oczywiÊcie ne-
gatywnie wp∏ywa∏o na stosunek cz∏onków PZPR do wojska. Oficjalnie za-
lecano jednak nie u˝ywaç „sformu∏owaƒ, które mog∏yby podzieliç wojsko
i parti´”63, poniewa˝ obie grupy by∏y traktowane jak sojusznicy s∏u˝àcy tej
samej sprawie. Dla w∏adz stanu wojennego partia, niezdolna nawet do sku-
tecznej weryfikacji w∏asnych szeregów, okaza∏a si´ jednak s∏abym sojuszni-
kiem. Ze s∏abà PZPR cz´sto nie liczy∏a si´ ani administracja zak∏adowa,
ani paƒstwowa, szczególnie na prowincji. Zebrania partyjne ograniczy∏y si´
do permanentnego narzekania na z∏à kondycj´ partii przy braku zaintere-
sowania jej poprawà. 
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61 Ibidem, 100/V, t. 41, k. 173, Atmosfera spo∏eczno-polityczna w Warszawie i województwie sto-
∏ecznym przed wizytà papie˝a, [maj 1983].
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Jeden z cz∏onków Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Ostro∏´ce, oceniajàc sytuacj´ w partii w stanie wojennym, stwierdzi∏, i˝
„partia sprawia wra˝enie, ˝e dzia∏alnoÊç jej o˝ywi∏a si´, t´tni ˝yciem. Ale
faktycznie jest to cz´sto dzia∏alnoÊç werbalna”64. W takim w∏aÊnie stanie,
g∏ównie werbalnej aktywnoÊci, PZPR dotrwa∏a do koƒca stanu wojennego,
nie odzyskujàc „przewodniej roli” nominalnie zapisanej dla niej w Konsty-
tucji PRL. 

3. Opozycja i opór spo∏eczny

Po 13 grudnia wielu cz∏onków kierownictw regionów „SolidarnoÊci” zo-
sta∏o internowanych. Zamiast oficjalnych struktur kierowniczych zwiàzku
powstawa∏y utajnione tymczasowe zarzàdy regionów, mi´dzy innymi
w P∏ocku i Olsztynie, gdzie nieformalne przywództwo sprawowa∏ ukrywa-
jàcy si´ cz∏onek Zarzàdu Regionu Warmiƒsko-Mazurskiego NSZZ „Soli-
darnoÊç” Wojciech Niepokulczycki65. W Warszawie wi´kszoÊç cz∏onków
Zarzàdu Regionu Mazowsze NSZZ „SolidarnoÊç” unikn´∏a aresztowania.
8 maja 1982 r. cz∏onkowie Zarzàdu Regionu Mazowsze utworzyli Regio-
nalny Komitet Wykonawczy NSZZ „SolidarnoÊç” Region Mazowsze sta-
nowiàcy podziemne kierownictwo regionu66. W jego sk∏ad weszli Zbigniew
Bujak, Zbigniew Janas, Wiktor Kulerski i Zbigniew Romaszewski. RKW
zasadniczo podporzàdkowa∏ si´ Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej po-
wo∏anej 22 kwietnia tr. 

W RKW wyodr´bniono sekcje, które zaj´∏y si´ organizacjà oporu. Wa˝-
nà rol´ odgrywa∏ zespó∏ mieszkaniowy, którego zadaniem by∏o pozyskiwa-
nie mieszkaƒ na bie˝àce potrzeby podziemnych struktur „SolidarnoÊci”.
Jedna z sekcji zajmowa∏a si´ finansami RKW, mi´dzy innymi wynagrodze-
niami dla redaktorów „Tygodnika Mazowsze”. Dzia∏ kolporta˝u rozprowa-
dza∏ „bibu∏´”. Ponadto funkcjonowa∏a komórka odpowiedzialna za kon-
takty z innymi regionami, po∏àczona z zespo∏em radio- i telekomunikacji,
którego zadaniem by∏o stworzenie sprawnego systemu bezprzewodowego
przekazywania informacji do innych cz´Êci kraju. By∏a tak˝e sekcja lega-
lizacji, podrabiajàca mi´dzy innymi pieczàtki. W ramach RKW istnia∏y 
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równie˝ studio nagraƒ kasetowych i radiowych oraz zespó∏ informacji,
który gromadzi∏ wiadomoÊci przydatne podziemnym strukturom „Solidar-
noÊci”. Istotnà funkcj´ pe∏ni∏ zespó∏ kontroli, sprawdzajàcy wiarygodnoÊç
informacji i osób. Zespó∏ zleceƒ z kolei organizowa∏ sprz´t dla grup rozrzu-
cajàcych ulotki itp. W miar´ potrzeby komórka ta wspó∏pracowa∏a z inny-
mi dzia∏ami RKW67.

W Warszawie oprócz struktur regionalnych zwiàzku powstawa∏y poro-
zumienia mi´dzyzak∏adowe. Pierwszà takà struktur´, Mi´dzyzak∏adowy
Komitet Koordynacyjny, powo∏ano w styczniu 1982 r. MKK przyjà∏ po-
dzia∏ na mikroregiony odpowiadajàce poszczególnym dzielnicom stolicy
i podwarszawskim miejscowoÊciom, na przyk∏ad Mokotów, Piaseczno,
Pyry, Wola. Przedstawiciele poszczególnych zak∏adów tworzyli prezy-
dium MKK. Pierwszym przywódcà porozumienia by∏ Marek Ho∏uszko,
póêniej zastàpi∏ go Maciej Zalewski. MKK mia∏ na celu doprowadzenie
do zniesienia stanu wojennego, uwolnienia internowanych oraz odwie-
szenia zwiàzku. Przedstawiciele MKK próbowali tworzyç zak∏adowe kasy
oporu, towarzystwa uniwersytetów robotniczych oraz rozwijaç pras´
zwiàzkowà. Mia∏o to s∏u˝yç utrzymaniu spójnoÊci Êrodowiska zwiàzku,
a co za tym idzie, przetrwaniu „SolidarnoÊci”. Komitet blisko wspó∏pra-
cowa∏ z grupà „Wola”. Zwiàzana z nià by∏a te˝ za∏o˝ona 17 lutego 1982 r.
Polska Partia Spo∏eczno-Demokratyczna, której doraênym celem by∏o
odwieszenie „SolidarnoÊci” oraz organizowanie wÊród inteligencji kó∏ samo-
kszta∏ceniowych. 

Drugà wa˝nà lokalnà struktur´ w Warszawie stanowi∏ „CDN”, który
powsta∏ w marcu 1982 r. By∏o to porozumienie przedstawicielstw „Soli-
darnoÊci” czterdziestu warszawskich zak∏adów pracy. Przedstawiciele
uczestniczàcych w „CDN” zak∏adów uznawali formalne zwierzchnictwo
ukrywajàcych si´ cz∏onków Zarzàdu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidar-
noÊç”68. Na prze∏omie lutego i marca 1982 r. powsta∏ Mi´dzyzak∏adowy
Robotniczy Komitet Samoobrony Spo∏ecznej „SolidarnoÊç”, b´dàcy kon-
tynuacjà organizacji dzia∏ajàcej wczeÊniej w Hucie „Warszawa”. Struktura
ta dzia∏a∏a do 24 kwietnia 1982 r., kiedy to po∏àczy∏a si´ z „CDN”, tworzàc 
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Mi´dzyzak∏adowy Robotniczy Komitet „SolidarnoÊci”. W maju 1982 r.
formalnie powo∏ano funkcjonujàcy od pierwszych dni stanu wojennego
Mi´dzyzak∏adowy Komitet Wspó∏pracy „SolidarnoÊç”, który objà∏ kilka-
dziesiàt zak∏adów. Celem komitetu by∏o „udoskonalenie stanu organiza-
cyjnego i zdolnoÊci operacyjnych regionu”. Cz∏onkowie MKW „Solidar-
noÊç” deklarowali ch´ç wspó∏pracy z RKW i innymi mi´dzyzak∏adowymi
strukturami regionu69. 

W nocy z 26 na 27 czerwca 1982 r. w Warszawie powsta∏ Komitet Poro-
zumienia Mi´dzyzak∏adowego „SolidarnoÊç”, który skupi∏ 62 zak∏ady pra-
cy ze stolicy i okolic. Celem porozumienia by∏o mi´dzy innymi odwo∏anie
stanu wojennego. Podstaw´ dzia∏ania struktury stanowi∏ program uchwalo-
ny na I Zjeêdzie NSZZ „SolidarnoÊç”. Przedstawiciele KPM „SolidarnoÊç”
uznawali zwierzchnictwo TKK oraz opowiadali si´ za nawiàzaniem wspó∏-
pracy ze strukturami mi´dzyzak∏adowymi „SolidarnoÊci”. 25 maja 1982 r.
w Warszawie utworzono Tymczasowà Komisj´ Wykonawczà Niezale˝nego
Zrzeszenia Studentów, która mia∏a koordynowaç dzia∏ania NZS na war-
szawskich uczelniach70.

W Ciechanowie, Olsztynie, Ostro∏´ce, P∏ocku, Radomiu i Warszawie
dzia∏a∏o ponadto od jednej do kilkunastu nieformalnych grup, których
cz∏onkowie (z ró˝nych zak∏adów pracy) wspó∏pracowali w – jak to uj´to
w raportach MSW – „zakonspirowanej dzia∏alnoÊci zwiàzkowej”71. Cz´sto
pojedyncze osoby czy grupy niezale˝nie od siebie kolportowa∏y podziemne
wydawnictwa lub malowa∏y napisy na murach. Niektóre grupy sà znane je-
dynie z nazwy widniejàcej na sygnowanych przez nie ulotkach. W Olsztynie
ulotki podpisywa∏y „Brygady Bia∏o-Czerwone”. Tam te˝ rozpowszechniano
statut Partii Wolnej i Niepodleg∏ej Polski. W Ostro∏´ce jednà z ulotek sy-
gnowa∏ „Podziemny Komitet Za∏o˝ycielski NSZZ »SolidarnoÊç« na Czas
Stanu Wojennego”. W P∏ocku z kolei ujawni∏ si´ Sam NSZZ „Solidar-
noÊç”. W Radomiu dzia∏a∏ M∏odzie˝owy Ruch Niepodleg∏oÊciowy skupia-
jàcy kilkunastu uczniów radomskich szkó∏ Êrednich. W Warszawie funkcjo-
nowa∏y Podziemny Komitet Samoobrony Studentów, Podziemny Komitet
Walki z Kolaborantami „SolidarnoÊç” (w Ursusie), Mi´dzyzak∏adowy
Komitet Strajkowy, propagujàcy strajki absencyjne, oraz Ruch Samoobrony
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Spo∏ecznej. Ponadto w stolicy rozpowszechniano program „Robotniczej
Partii SolidarnoÊci”72.

Zarówno podziemna „SolidarnoÊç”, jak i dzia∏acze opozycyjni wzywali
do strajków i protestów przeciwko stanowi wojennemu. Organizowano je
mi´dzy innymi w kolejne miesi´cznice wprowadzenia stanu wojennego.
Na przyk∏ad 13 stycznia 1982 r. w warszawskim „Kasprzaku” zgodnie z ape-
lem zamieszczonym w ulotkach73 przez kilka minut w milczeniu protestowa∏a
stuosobowa grupa pracowników. Od kwietnia do sierpnia 1982 r. protesty
w kolejne miesi´cznice wprowadzenia stanu wojennego organizowano
regularnie. 

W Warszawie najwi´ksze nat´˝enie strajków nastàpi∏o 12 i 13 maja
1982 r., kiedy to na wezwanie TKK wed∏ug êróde∏ opozycyjnych protesto-
wano co najmniej w 53 warszawskich zak∏adach, a w województwie sto∏ecz-
nym w dziewi´ciu. W∏adze w stolicy odnotowa∏y 27 „przerw w pracy” na
113 strajków zorganizowanych 13 maja w kraju. Wi´kszoÊç protestów
mia∏a charakter utajony. Prac´ przerywano pod pretekstem zjedzenia Ênia-
dania, wypalenia papierosa, pójÊcia po narz´dzia czy do toalety itp. Jawnie
natomiast strajkowano w FSO, „Ursusie”, Zak∏adach Wytwórczych Apa-
ratury Radiowej w Mi´dzylesiu oraz ZPR „Omig”. W Olsztynie 13 maja
odby∏ si´ strajk w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego. Tego
samego dnia sk∏adano kwiaty pod siedzibà Zarzàdu Regionu Warmiƒsko-
-Mazurskiego NSZZ „SolidarnoÊç” oraz spacerowano po Starym MieÊcie
w porze nadawania Dziennika Telewizyjnego. W województwie ostro∏´ckim
przerwa∏o prac´ szeÊciu pracowników Zak∏adu Maszyn Budowlanych
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72 AAN, KC PZPR, Wydz. Org., 1009, b.p., Teleks z KW PZPR Olsztyn, 15 XII 1982; ibidem,
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73 10 I 1982 r. na zebraniu czo∏owych dzia∏aczy podziemia warszawskiego wskazano prefero-
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trzynastego dnia ka˝dego miesiàca (M. ¸opiƒski, M. Moskit, M. Wilk, op. cit., s. 61; Stan
wojenny w Polsce..., s. 212).



Ostrów Mazowiecka Kombinatu Maszyn Budowlanych „Bumar-Warsza-
wa”. W Zak∏adach Wytwórczych Aparatury Rozdzielczej w Przasnyszu je-
den z pracowników wywiesi∏ na tablicy og∏oszeƒ kartk´ z napisem „Solidar-
noÊç”, za co zosta∏ zwolniony z pracy. Odnotowano równie˝ „przerwy
w pracy” w Zak∏adach Metalowych im. Waltera oraz Fabryce ¸àczników
w Radomiu, a tak˝e Kombinacie Wyrobów No˝owniczych i Nakryç Sto∏o-
wych „Gerlach” w Drzewicy74. 

10 i 11 listopada w Warszawie zorganizowano, wed∏ug êróde∏ opozycyj-
nych, co najmniej 28 protestów, mi´dzy innymi w fabrykach, instytutach
naukowych, na wy˝szych uczelniach oraz w liceach. W województwie sto-
∏ecznym odnotowano szeÊç akcji protestacyjnych: w Instytucie Badaƒ
Jàdrowych w Âwierku, „Merze” w B∏oniu, Fabryce Obrabiarek Precyzyj-
nych „Mechanicy” w Pruszkowie, Wo∏omiƒskich Zak∏adach Stolarki Budow-
lanej i tamtejszej Hucie Szk∏a oraz Przemys∏owym Instytucie Maszyn
Budowlanych w Koby∏ce75. 

Poza województwem sto∏ecznym strajkowano w P∏ocku: w Spó∏dzielni
Inwalidów „Âwit” (17 osób), „Stilanie” i Miejskim Przedsi´biorstwie Komu-
nikacyjnym, oraz w ˚ychlinie. W Radomiu protesty odby∏y si´ w „Walte-
rze” oraz Radomskiej Wytwórni Telefonów. Pracownicy zak∏adu budowla-
nego w Kamionkach (województwo olsztyƒskie) na∏o˝yli czarne opaski, nie
przerwali jednak pracy. W województwie ostro∏´ckim 10 listopada w Step-
nie Starej protest polega∏ na uniemo˝liwieniu pi´çdziesi´ciu rolnikom od-
stawienia mleka do punktu skupu76. 

Organizowano równie˝ protesty uliczne. W Warszawie pierwsze du˝e
wystàpienia uliczne odby∏y si´ 1 maja 1982 r., kiedy to Mi´dzyzak∏adowy 
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Robotniczy Komitet „SolidarnoÊci” zorganizowa∏ kontrpochód. Opozycyj-
na manifestacja rozpocz´∏a si´ po zakoƒczeniu mszy Êw. w katedrze pw. Êw.
Jana. Skandowano mi´dzy innymi has∏a „My chcemy Lecha”, „ZnieÊç stan
wojenny”, „Niech ˝yje Bujak”, „SolidarnoÊç” itp. Po krótkim postoju pod
pa∏acem prymasowskim protestujàcy udali si´ na PowiÊle, gdzie wczesnym
popo∏udniem manifestacja si´ rozwiàza∏a. Milicja stara∏a si´ nie dopuÊciç
demonstrantów w pobli˝e oficjalnego pochodu, który zakoƒczy∏ si´ „bez
zak∏óceƒ” oko∏o godz. 1477. W Olsztynie w dniu Âwi´ta Pracy pojedyncze
osoby sk∏ada∏y kwiaty pod siedzibà Zarzàdu Regionu Warmiƒsko-Mazur-
skiego NSZZ „SolidarnoÊç”. Komitet Wojewódzki PZPR w Ostro∏´ce in-
formowa∏ tego dnia, ˝e „nie odnotowano ˝adnych zjawisk noszàcych cechy
incydentów w jakikolwiek sposób zak∏ócajàcych przebieg uroczystoÊci”78.

3 maja 1982 r. dosz∏o do starç z milicjà w stolicy. Przed godz. 16 w rejo-
nie Starego Miasta zacz´li si´ gromadziç ludzie, a patrole milicyjne legity-
mowa∏y przechodniów. Po godz. 16 milicja, odmiennie ni˝ 1 maja, zacz´∏a
rozp´dzaç zebranych przy u˝yciu armatek wodnych i granatów ∏zawiàcych.
Brutalna interwencja ZOMO i milicji doprowadzi∏a do prawdziwej bitwy
ulicznej. Protestujàcy bronili si´, budujàc barykady. Zaci´te walki toczy∏y
si´ w centrum miasta. Spokój przywrócono oko∏o godz. 23.30. Rannych zo-
sta∏o przynajmniej kilkunastu demonstrantów i kilkudziesi´ciu milicjan-
tów. Na skutek pobicia przez milicj´ Êmierç ponieÊli Joanna Lenartowicz
i Adam Szulecki oraz prawdopodobnie wskutek zawa∏u serca Mieczys∏aw
Radomski79. 

Tego samego dnia w Olsztynie w czasie Dziennika Telewizyjnego przez
starówk´ przeszed∏ milczàcy pochód, w którym, wed∏ug szacunków w∏adz,
wzi´∏o udzia∏ oko∏o 3 tys. osób. Wed∏ug êróde∏ opozycyjnych liczba space-
rujàcych si´ga∏a 7 tys. Zatrzymano cztery osoby. W P∏ocku w godzinach
wieczornych oko∏o stuosobowa grupa Êpiewa∏a pieÊni religijne i patriotycz-
ne na placu budowy jednego z koÊcio∏ów. Komitet Wojewódzki PZPR
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w P∏ocku informowa∏, ˝e „po przyjeêdzie patroli MO uczestnicy manifesta-
cji rozeszli si´”80. W Radomiu sk∏adano kwiaty pod kamieniem upami´t-
niajàcym Czerwiec 1976. 

Protesty uliczne przeprowadzono tak˝e 31 sierpnia na apel TKK z 28 lip-
ca 1982 r. o organizowanie pokojowych manifestacji. Najbardziej dramatycz-
ny przebieg mia∏y protesty w Warszawie. Manifestacje, przygotowywane mi´-
dzy innymi przez MRKS, rozpocz´∏y si´ zgodnie z planem oko∏o godz. 16.
Po ataku milicji na manifestantów dosz∏o do ostrych starç, w których ci´˝-
ko rannych zosta∏o dwóch funkcjonariuszy, a l˝ej 35. Uszkodzono co naj-
mniej 34 wozy milicyjne, które wed∏ug MSW przynajmniej 17 razy by∏y
obrzucane kamieniami. Liczba rannych demonstrantów nie jest znana.
Spokój na ulicach w∏adze zdo∏a∏y przywróciç oko∏o godz. 2381. 

W Ostro∏´ce w drugà rocznic´ porozumieƒ gdaƒskich odby∏ si´ strajk
w Spó∏dzielni Pracy „Przysz∏oÊç”. Wed∏ug szacunków opozycji oko∏o 2 tys.
osób protestowa∏o przed Olsztyƒskimi Zak∏adami Graficznymi. Zdaniem
w∏adz pod siedzib´ Zarzàdu Regionu Warmiƒsko-Mazurskiego NSZZ
„SolidarnoÊç” dotar∏a mniej wi´cej stuosobowa grupa, kilkunastu uczestni-
ków protestu z∏o˝y∏o tam kwiaty. Milicja wylegitymowa∏a oko∏o 430 osób,
29 zatrzymano i ukarano grzywnami w wysokoÊci od kilku do kilkunastu
tysi´cy z∏. Dwie osoby ukarano aresztem w zawieszeniu. Tego dnia wieczo-
rem próbowano zorganizowaç manifestacj´ na pl. Juranda w Szczytnie.
Poza tym w wielu miejscach wywieszano flagi z napisem „SolidarnoÊç”82.

10 listopada 1982 r., w rocznic´ rejestracji NSZZ „SolidarnoÊç”, w oko-
licy sàdów w al. Âwierczewskiego (obecnie al. „SolidarnoÊci”) w Warszawie
dosz∏o do zamieszek z udzia∏em, wed∏ug danych oficjalnych, oko∏o 3,5 tys.
osób. Atakujàcych milicjantów demonstranci obrzucili kamieniami.
Wznosili te˝ na jezdni barykady. W starciach zosta∏o rannych dziesi´ciu
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80 Z. Z∏akowski, op. cit., s. 118; AP Olsztyn, KMG PZPR Barczew, 1170/14, b.p., Protokó∏ po-
siedzenia Egzekutywy KMG PZPR, 7 V 1982; AAN, KC PZPR, 856, b.p., Teleks z KW P∏ock,
4 V 1982.
81 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 57, k. 27, Informacja o rozwoju sytuacji polityczno-operacyjnej
i wynikach prowadzonych przez KS MO dzia∏aƒ w okresie od dnia 13 XII 1981 do dnia 31 XII
1982, [10 I 1983].
82 AP Otwock, KW Ostro∏´ka, 1/IV-38, k. 126, Informacja o stanie ∏adu, porzàdku i bezpieczeƒ-
stwa publicznego w województwie ostro∏´ckim za okres 10 miesi´cy 1982 r., b.d.; AIPN, MSW II,
185n/52, b.p., Informacja dzienna MSW, 1 IX 1982; Z. Z∏akowski, op. cit., s. 123; AIPN,
KW MO Olsztyn, sygn. rob. 7, b.p., Uzupe∏nienie do planu pracy jednostek organizacyjnych
KW MO na rok 1982, b.d.



funkcjonariuszy, w tym jeden bardzo ci´˝ko. Liczba poszkodowanych ma-
nifestantów nie jest znana. 11 listopada manifestacj´ z udzia∏em oko∏o
2,5 tys. osób zorganizowano po mszy Êw. w katedrze z okazji 64. rocznicy
odzyskania przez Polsk´ niepodleg∏oÊci. Tego dnia równie˝ dosz∏o do starç
z milicjà. Zatrzymano szeÊçdziesiàt osób83.

Jak informowa∏o MSW, 13 listopada „pierwszy raz od wprowadzenia
stanu wojennego nie stwierdzono ˝adnych prób podejmowania akcji prote-
stacyjnych”. Zawieszenie stanu wojennego 31 grudnia 1982 r. spowodowa-
∏o wygaszanie akcji protestacyjnych. Poczàtek 1983 r. przyniós∏ wyhamowa-
nie protestów. Ludzie byli zm´czeni stanem wojennym i brakiem efektów
dzia∏alnoÊci opozycji, dlatego kolejne miesi´cznice przebiega∏y ju˝ raczej
spokojnie i obchodzono je g∏ównie bioràc udzia∏ w mszach Êw.84

W Warszawie 1 maja 1983 r. demonstrowano po mszach Êw. w katedrze
i koÊciele pw. Êw. Marcina na Starym MieÊcie. Dosz∏o do zamieszek, w któ-
rych uczestniczy∏o oko∏o tysiàca osób. Oko∏o godz. 13.30 po czterech godzi-
nach walk ulicznych w mieÊcie zapanowa∏ spokój. Zatrzymano 325 osób85.

Kolejnym przejawem oporu spo∏ecznego by∏o wydawanie gazetek oraz
publikacji bezdebitowych o szerokim spektrum tematycznym, dostarcza-
jàcych niezale˝nej informacji oraz analiz86. Najwi´kszym oÊrodkiem wy-
dawniczym drugiego obiegu w regionie by∏a Warszawa. W okresie stanu
wojennego w stolicy ukazywa∏o si´ co najmniej dwieÊcie tytu∏ów prasy pod-
ziemnej, cz´Êç z nich efemerycznie. Edycj´ niektórych pism kontynuowano
po zniesieniu stanu wojennego, na przyk∏ad w Warszawie „Tygodnika
Mazowsze”, „Tygodnika Wojennego”, „KOS”, a w Olsztynie „Rezonansu”.
Kilka warszawskich tytu∏ów mia∏o ogólnopolski zasi´g, w tym ukazujàca
si´ od grudnia 1981 r. „Informacja »SolidarnoÊci«” Regionu Mazowsze.
W tym samym miesiàcu zacz´∏y wychodziç „WiadomoÊci Dnia” przemiano-
wane póêniej na „WiadomoÊci”87. Od 7 stycznia 1982 r. publikowano 
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83 Ibidem, MSW II, 17/IX/231, t. 57, k. 30, Informacja o rozwoju sytuacji polityczno-operacyjnej
i wynikach prowadzonych przez KS MO dzia∏aƒ w okresie od dnia 13 XII 1981 do dnia 31 XII
1982, [10 I 1983]; Stan wojenny w Polsce..., s. 238.
84 AIPN, MSW II, 185n/59, b.p., Informacja dzienna MSW, 14 XI 1982; ibidem, 185n/71, b.p.,
Informacja dzienna MSW, 2 V 1983.
85 Ibidem, 185n/72, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 2 V 1983.
86 Por. Katalog czasopism niezale˝nych wydanych w latach 1976–1990 w zbiorach Archiwum
Peerelu, Warszawa 1996; Katalog druków zwartych wydanych w Polsce poza cenzurà w latach
1976–1990 w zbiorach OÊrodka KARTA, Warszawa 1999.
87 J. Karpiƒski, Dziwna wojna, Pary˝ 1990, s. 88.



„Tygodnik Wojenny”, a pod koniec miesiàca wydano pierwszy numer
„KOS”, pisma Komitetu Oporu Spo∏ecznego. Równie˝ w styczniu ukaza∏y
si´ „Fakty” – Miesi´cznik Informacyjny NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu
Mazowsze, starajàcy si´ przekazywaç zweryfikowane informacje krajowe
z ró˝nych êróde∏. Na poczàtku lutego wyszed∏ pierwszy numer „Tygodnika
Mazowsze”, bodaj najbardziej znanego pisma drugiego obiegu lat osiem-
dziesiàtych. PopularnoÊç zyska∏y „CDN – G∏os Wolnego Robotnika” oraz
„Wola”, wspomniany ju˝ nieoficjalny organ MKK „SolidarnoÊç”. Z uwagi
na wieloÊç tytu∏ów i wydawnictw 14 lipca zawiàzano Komisj´ Wspó∏pracy
Pism Niezale˝nych „SolidarnoÊci” w Regionie Mazowsze. W jej sk∏ad we-
sz∏y pisma „CDN”, „KOS”, „Tygodnik Wojenny” i „Wola”88. 

W Olsztynie najwi´ksze znaczenie mia∏ „Rezonans”, wydawany od lu-
tego 1982 r. Oprócz tego w Regionie Warmiƒsko-Mazurskim wychodzi∏
„Biuletyn Informacyjny NSZZ »SolidarnoÊç«”, w maju tr. przemianowany
na „SolidarnoÊç – Pismo Regionu Warmiƒsko-Mazurskiego”. W P∏ocku
ukazywa∏y si´ pisma „My SolidarnoÊç P∏ock”, pod patronatem NSZZ „Soli-
darnoÊç”, oraz „SolidarnoÊç Region P∏ocki”, tytu∏ Komitetu Oporu Spo-
∏ecznego Regionu P∏ockiego NSZZ „SolidarnoÊç”. W województwie cie-
chanowskim od sierpnia wychodzi∏ „Wolny Informator Ciechanowski”89.

Drukowano te˝ du˝o ulotek, które kolportowano na ulicach, w zak∏a-
dach pracy i na osiedlach. Ulotki zach´ca∏y do ró˝nych form oporu spo∏ecz-
nego oraz komentowa∏y bie˝àcà sytuacj´ spo∏eczno-politycznà. Od stycz-
nia 1982 r. liczba kolportowanych druków ulotnych znacznie wzros∏a.
Najwi´cej ich rozprowadzano w okresach szczególnie istotnych dla opozy-
cji, na przyk∏ad przed kolejnymi miesi´cznicami wprowadzenia stanu wo-
jennego, obchodami 3 Maja, 31 sierpnia czy zapowiadanymi protestami
13 maja i 10 listopada 1982 r. Zarówno w∏adze partyjne, jak i bezpieczeƒstwa
(MSW) skrupulatnie liczy∏y wszelkie przypadki ujawnienia „wrogiej propa-
gandy”. Niepe∏ne dane zawarte w teleksach partyjnych Êwiadczà o tym, ˝e
Warszawa by∏a najwi´kszym w regionie oÊrodkiem druku i kolporta˝u ulo-
tek. W 1982 r. w stolicy odnotowano przynajmniej 77 akcji masowego roz-
rzucania ulotek. Do koƒca 1982 r. w Warszawie i województwie ujawniono
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88 „Informacja »SolidarnoÊci«”, nr 70, 6 VIII 1982.
89 Z. Z∏akowski, op. cit., s. 191; AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 5, k. 291, Ocena sytuacji politycz-
no-operacyjnej oraz stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie woj. ciechanowskie-
go w okresie 13 XII 1981–31 XII 1982, [styczeƒ 1983].



oko∏o tysiàca przypadków „propagandy pisanej” (ulotki i napisy na mu-
rach), w Olsztynie co najmniej 39, Radomiu 15, P∏ocku 14, a Ostro∏´ce 690.
Z kolei jak wynika z informacji MSW, do po∏owy lutego 1982 r. w woje-
wództwie warszawskim odnotowano co najmniej 49 przypadków wrogiej
propagandy pisanej (do po∏owy stycznia – 10), olsztyƒskim 29 (3), radom-
skim 23 (2), ostro∏´ckim 14, p∏ockim 9, ciechanowskim 3 (1)91.

Kolejnym nurtem dzia∏alnoÊci opozycyjnej by∏y audycje radiowe. Inicja-
torami stworzenia pierwszego w regionie, warszawskiego radia byli Zofia
i Zbigniew Romaszewscy. Pierwszà audycj´ wyemitowano 12 kwietnia
1982 r. Audycje niejednokrotnie by∏y kopiowane i rozpowszechniane na
kasetach. 

Opór spo∏eczny przejawia∏ si´ tak˝e w „aktach sabota˝u”, do których
w∏adze zalicza∏y na przyk∏ad celowe uszkodzenia maszyn, niszczenie par-
tyjnych og∏oszeƒ czy malowanie „wrogich”, cz´sto dosadnych napisów na
murach, wymierzonych przeciw partii, milicji, WRON oraz gen. Jaruzel-
skiemu. Tych ostatnich by∏o najwi´cej. Wed∏ug niepe∏nych danych z 1982 r.,
w Warszawie i województwie odnotowano 72 przypadki wrogich napisów,
w województwie olsztyƒskim co najmniej 40, województwach ciechanow-
skim i radomskim po 8, a ostro∏´ckim 692. Jako sabota˝ traktowano równie˝
próby zak∏ócania czy uniemo˝liwiania dzia∏alnoÊci partyjnej lub organiza-
cji oficjalnych imprez. Jednà z akcji sabota˝owych przeprowadzili 4 listopa-
da 1982 r. Kazimierz Ha∏ata i Marek Boszko, którzy w sali Teatru Wielkie-
go w Warszawie pod∏o˝yli dwa granaty ∏zawiàce UG¸-200 i dwie ampu∏ki
z chloropikrynà (Êrodek o przykrym zapachu), na skutek czego odwo∏ano
akademi´ z okazji 65. rocznicy rewolucji paêdziernikowej. W sto∏ecznej
Wytwórni Filmów Dokumentalnych osobie, która aktywnie zajmowa∏a si´
tworzeniem oficjalnych zwiàzków zawodowych, wstrzykni´to do pokoju
przez dziurk´ od klucza cuchnàcà substancj´. W WSK-PZL „Ok´cie” usi-
∏owano zniech´ciç cz∏onków PZPR do codziennej aktywnoÊci partyjnej,
malujàc im na czerwono krzes∏a. Cz´sto niszczono czerwone flagi, szcze-
gólnie podczas obchodów Êwi´ta 1 Maja, osobom popierajàcym stan wo-
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90 AP Otwock, KW PZPR, 100/IV-60, k. 32, Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci warszawskiej organi-
zacji partyjnej od 30 VI [19]81 do 31 XII [19]82, [luty 1983]; AAN, KC PZPR, Wydz. Org.,
739–1023, Teleksy z komitetów wojewódzkich, 8 I–31 XII 1982.
91 AIPN, MSW II, 185n/35, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 4 II 1982; ibidem,
185n/36, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 17 II 1982. 
92 AAN, KC PZPR, Wydz. Org., 739–1023, Teleksy z komitetów wojewódzkich, 8 I–31 XII 1982.



jenny przecinano opony w samochodach s∏u˝bowych i prywatnych – taki
przypadek odnotowano na przyk∏ad w Samochodowej Spó∏dzielni Trans-
portu w K´trzynie. W warszawskiej FSO wysmarowano fekaliami pokój
oddany do dyspozycji grupy organizujàcej zwiàzki zawodowe93. Akcje sabo-
ta˝owe mia∏y tak˝e na celu spowodowanie wi´kszych strat materialnych.
W listopadzie 1982 r. na terenie Huty „Warszawa” po∏o˝ono szyn´ na to-
rze jazdy zgniatacza. Spektakularnym aktem sabota˝u by∏o podpalenie
przez kilku ch∏opców (mi´dzy innymi Marka Marciniaka) 10 lutego 1982 r.
pomnika Feliksa Dzier˝yƒskiego w Warszawie94. 

Do najrzadszych form oporu nale˝a∏y „akcje specjalne”, podejmowane
mi´dzy innymi przez warszawski MRKS utworzony na bazie za∏ogi Przed-
si´biorstwa Robót Elektrycznych w Warszawie w kwietniu 1982 r. Jednym
z jego za∏o˝ycieli by∏ Adam Borowski. Cz∏onkowie tej grupy, Adam Borow-
ski i Wojciech Borkowski, 4 lipca 1982 r. rozlali cuchnàcà substancj´ w te-
atrze „Komedia”, powodujàc d∏u˝szà przerw´ w jego dzia∏alnoÊci. Cz∏on-
kowie MRKS Jerzy Bogumi∏, Adam Borowski, Kazimierz Hinz i Miros∏aw
Radzikowski we wspó∏pracy z dr Ewà Kunickà, dr. Jerzym Siwcem oraz
Zofià i Zbigniewem Romaszewskimi uwolnili 7 czerwca tr. dzia∏acza opozy-
cyjnego Jana Naro˝niaka pilnowanego przez SB w szpitalu przy ul. Bana-
cha. 31 lipca wmurowali na pl. Zwyci´stwa tablic´ pamiàtkowà ku czci za-
mordowanych górników z kopalni „Wujek”95. 

Na poczàtku 1982 r. inna grupa dzia∏aczy „SolidarnoÊci” utworzy∏a
w Warszawie „grupy specjalne”, które póêniej przyj´∏y nazw´ Grupy Opo-
ru „Solidarni”. Struktury te zajmowa∏y si´ mi´dzy innymi rozwieszaniem
na mieÊcie transparentów i kolporta˝em ulotek oraz podejmowaniem
„dzia∏aƒ o charakterze specjalnym”. Szczególnie przygotowywa∏y si´ do
protestów planowanych na 31 sierpnia (zamierzano na przyk∏ad przebi-
jaç opony w samochodach milicyjnych). Ostatecznie akcja raczej si´ nie
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93 AIPN, MSW II, 185n/58, b.p., Informacja dzienna MSW, 5 XI 1982; AAN, KC PZPR,
Wydz. Org., 810, b.p., Informacja o aktualnej sytuacji spo∏eczno-politycznej i zagro˝eniach w sto-
∏ecznym województwie warszawskim, b.d.; ibidem, 855, b.p., Teleks z KW PZPR Olsztyn, 13 V
1982; „Tygodnik Wojenny” 1982, nr 38.
94 AAN, KC PZPR, Wydz. Org., 841, b.p., Informacja o aktualnej sytuacji spo∏eczno-politycznej
w Warszawie i województwie sto∏ecznym, [kwiecieƒ 1982]; ibidem, 976, b.p., Informacja o aktu-
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rob. 4, k. 104, Kronika wydarzeƒ operacji krypt. „Jod∏a”, [13 XII 1981–6 IV 1982].
95 Stan wojenny w Polsce..., s. 438; A. Borowski, W pogotowiu [w:] Âwiadectwa..., s. 46.



powiod∏a. W „Solidarnych” dzia∏ali te˝ ludzie skupieni wokó∏ praskiego
czasopisma „Vis – spojrzenie na...”96. 

Dzia∏ajàce przynajmniej od stycznia 1982 r. Si∏y Zbrojne Polski Pod-
ziemnej zajmowa∏y si´ rozbrajaniem zarówno milicjantów, jak i ˝o∏nierzy
WP. Cz∏onkowie tej struktury pochodzili g∏ównie z Grodziska Mazowiec-
kiego i okolic. 18 lutego 1982 r. w czasie jednej z przeprowadzonych w War-
szawie akcji z udzia∏em cz∏onków tej organizacji, Roberta Chech∏acza
i Andrzeja ¸upanowa, ranny zosta∏ milicjant, sier˝. Zdzis∏aw Karos, który
wkrótce zmar∏. W zwiàzku ze sprawà jego Êmierci co najmniej osiem osób
zosta∏o osàdzonych97.

Organizowano tak˝e akcje solidarnoÊciowe majàce na celu wzmocnie-
nie poczucia wspólnoty, na przyk∏ad spacery po mieÊcie w porze Dzienni-
ka Telewizyjnego98, gaszenie Êwiate∏ w mieszkaniach oraz zapalanie Êwiec
w oknach o okreÊlonej porze w kolejne miesi´cznice wprowadzenia stanu
wojennego, organizowanie w szko∏ach „milczàcych przerw” oraz ubiera-
nie si´ na czarno, noszenie w zak∏adach pracy czarnych opasek, oporni-
ków i znaczków zwiàzkowych. W proteÊcie przeciw stanowi wojennemu
sk∏adano kwiaty i wieƒce zarówno pod pomnikami upami´tniajàcymi
miejsca straceƒ czy walk´ z okupantem, jak i tablicami poÊwi´conymi
Czerwcowi 1976. Na przyk∏ad w „Ursusie” 13 kwietnia w czasie przerwy
Êniadaniowej oko∏o trzystu osób opuÊci∏o hale produkcyjne i uda∏o si´ pod
pomnik ku czci pomordowanych przez hitlerowców, aby z∏o˝yç kwiaty i za-
paliç znicze. Kwiaty sk∏adano tak˝e w Radomiu i P∏ocku, dla upami´tnie-
nia Czerwca 197699. 

W Warszawie na pl. Zwyci´stwa, w miejscu, gdzie sta∏ krzy˝ podczas
wizyty Jana Paw∏a II w 1979 r., uk∏adano kwietny krzy˝, przy którym mo-
dlono si´ i Êpiewano pieÊni religijne. W sierpniu 1982 r., gdy w∏adze unie-
mo˝liwi∏y uk∏adanie kwietnego krzy˝a pod pretekstem renowacji placu,
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96 M. Gruszczyƒski, op. cit., s. 93; P. Izgarszew, Dla mnie wszystko zacz´∏o si´ po 13 grudnia
[w:] Âwiadectwa..., s. 98; G. Nawrocki, Struktury nadziei, Warszawa 1988, s. 124. 
97 Kalendarium..., s. 285; AIPN, MSW II, 185n/51, b.p., Informacja dzienna MSW, 24 VIII
1982; ibidem, b.p., Za∏àcznik do informacji o przebiegu rozprawy sàdowej w sprawie dzia∏al-
noÊci grupy terrorystycznej z Grodziska Mazowieckiego, 24 VII 1982.
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Informacja dzienna MSW, 7 V 1982; „Tygodnik Mazowsze”, nr 14, 19 V 1982; ibidem, nr 18,
16 VI 1982).
99 AIPN, MSW II, 185n/39, b.p., Informacja dzienna MSW, 14 IV 1982.



takie krzy˝e zacz´to uk∏adaç pod koÊcio∏ami przy ul. Krakowskie Przed-
mieÊcie100. 

4. Represje

Pierwszymi represjami w stanie wojennym by∏y internowania. Wiele
osób internowano prewencyjnie tak˝e w póêniejszym okresie, na przyk∏ad
w czasie majowych czy sierpniowych protestów. W nast´pnej kolejnoÊci re-
presje obj´∏y osoby uczestniczàce we wspomnianych grudniowych strajkach
i protestach. Najcz´Êciej zarzucano im „organizowanie i kierowanie akcjà
strajkowà”. W wypadku trudnoÊci z ustaleniem, kto faktycznie kierowa∏
strajkiem, oskar˝ano przedstawicieli w∏adz zak∏adowych „SolidarnoÊci”.
Poza tym wiele osób karano za niezaprzestanie dzia∏alnoÊci zwiàzkowej101.

Za udzia∏ w strajku w „Ursusie” Sàd Wojewódzki w Warszawie skaza∏
20 stycznia 1982 r. Jerzego Kaniewskiego na 3,5 roku pozbawienia wolno-
Êci, a Arkadiusza Czerwiƒskiego, Witolda Kaszub´ i Wojciecha Lasockie-
go na 3 lata, ponadto wszystkich czterech pozbawiono praw publicznych na
3 lata. Wobec Benedykta Filody orzeczono wyrok 3 lat pozbawienia wolno-
Êci w zawieszeniu na 3 lata102. Przed tym samym sàdem stan´li równie˝
uczestnicy strajku w Hucie „Warszawa”. Andrzeja Bindug´ i Karola Sza-
durskiego skazano na kary po 1,5 roku pozbawienia wolnoÊci, a W∏odzi-
mierza Lecha, Jacka Lipiƒskiego, Lecha Soko∏owskiego i Les∏awa Szczuka
uniewinniono. Wobec pozosta∏ych zatrzymanych post´powanie umorzono
z powodu braku dowodów103. SpoÊród co najmniej siedmiu aresztowanych 
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100 Ibidem, 185n/47, b.p., Informacja dzienna MSW, 14 VII 1982; ibidem, 185n/50, b.p., Infor-
macja dzienna MSW, 20 VIII 1982.
101 Ibidem, 859, b.p., Informacja o stanie bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego, [listopad 1982];
„Informacja »SolidarnoÊci«”, nr 48, 18 V 1982; AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 35, k. 107, Infor-
macja o sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie ostro∏´ckim w okresie 1 V–31 V 1982,
2 VI 1982; „Tygodnik Mazowsze”, nr 5, 4 III 1982.
102 AIPN, MSW II, 185n/33, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 22 I 1982; ibidem,
185n/35, b.p., Informacja dzienna MSW, 12 II 1982. W ksià˝ce SolidarnoÊç. XX lat historii...
(s. 281) podano, ˝e Benedykt Filoda zosta∏ skazany na 2 lata pozbawienia wolnoÊci. 
103 AIPN, MSW II, 185n/34, k. 8, 9, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 29 I 1982; ibidem,
185n/33, k. 8, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 13 I 1982; ibidem, 185n/42, k. 10,
Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 13 V 1982; AP Otwock, KW PZPR, 100/IV-58, k. 1,
Informacja dotyczàca dzia∏aƒ podj´tych przez Prokuratur´ Rejonowà dla Dzielnicy Warszawa-
-˚oliborz na rzecz poprawy porzàdku i bezpieczeƒstwa na terenie dzielnicy w okresie obowiàzywania
stanu wojennego, b.d.



za udzia∏ w proteÊcie w FSO warszawski Sàd Wojewódzki uniewinni∏ czte-
rech pracowników (Edwarda Berez´, Józefa Boczenia, Edwarda Jankow-
skiego i Henryka Siemieƒskiego) oskar˝onych o organizacj´ strajku w za-
k∏adzie nr 7, a trzech (Edwarda G∏owackiego, Zygmunta Kamiƒskiego
i Janusza Pieƒkowskiego) skazano na kary po 2 lata pozbawienia wolno-
Êci104. 24 osoby uznane za winne uczestnictwa w strajku w warszawskiej
Szkole G∏ównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademii Rolniczej ukarano
grzywnami w wysokoÊci od 3 do 5 tys. z∏105. W Paƒstwowym Instytucie Geo-
logicznym w zwiàzku ze strajkiem aresztowano osiem osób. Cztery z nich
Sàd Rejonowy w Warszawie uniewinni∏ (Wojciecha Knapczyka, Janusza
Kopika, Jaros∏awa Piech´ i Ew´ Tomczyk), a wobec czterech uznanych za
winne (Bronis∏awa Bazu∏ki, Marka Markiewicza, Micha∏a Wilczyƒskiego,
El˝biety Szaleckiej-Mróz) odstàpi∏ od wykonania kary106. Andrzeja WiÊniew-
skiego, oskar˝onego o zorganizowanie strajku w Instytucie Badaƒ Jàdro-
wych, Sàd Wojewódzki w Warszawie skaza∏ na kar´ 2 lat pozbawienia wol-
noÊci w zawieszeniu na 5 lat oraz 20 tys. z∏ grzywny. Oprócz niego
w post´powaniu w trybie zwyk∏ym za „prób´ zorganizowania strajku” kary
po 2 lata pozbawienia wolnoÊci orzeczono wobec Zenona Nowaka i Tade-
usza Pacuszki107. Post´powanie wobec Ewy Dobrowolskiej, uznanej za win-
nà organizacji protestu w Zjednoczeniu Przemys∏u Szklarskiego i Cera-
micznego, Sàd Rejonowy warunkowo umorzy∏ i wyznaczy∏ jej roczny okres
próbny108. Sàd Rejonowy w Warszawie uzna∏ Ryszarda Dàbrowskiego, pra-
cownika Kombinatu Instalacji Sanitarnych, za organizatora g∏osowania do-
tyczàcego przystàpienia do strajku i skaza∏ go na kar´ 6 miesi´cy pozbawie-
nia wolnoÊci w zawieszeniu na 2 lata. S∏awomir Rytel, sàdzony w tej samej
sprawie, zosta∏ uniewinniony. Kar´ 2,5 roku pozbawienia wolnoÊci orze-
czono wobec Kazimierza Niewiadomskiego, któremu zarzucono nawo∏y-
wanie pracowników Spó∏dzielni Pracy „Kadra” do podj´cia strajku109. Sàd 
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104 AIPN, MSW II, 185n/32, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 9 I 1982. W kwiet-
niu 1982 r. Sàd Najwy˝szy uchyli∏ wyrok na wniosek obrony (ibidem, 185n/39, b.p., Za∏àcznik
do informacji dziennej MSW, 3 IV 1982).
105 Ibidem, 185n/30, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 18 XII 1981.
106 Ibidem, 185n/33, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 20 I 1982; ibidem, 185n/36,
b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 17 II 1982. 
107 Ibidem, 185n/31, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 31 XII 1982.
108 Ibidem, 185n/35, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 11 II 1982.
109 Ibidem, 185n/35, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 4 II 1982.



Rejonowy w Warszawie umorzy∏ post´powanie wobec Andrzeja Grugi,
przewodniczàcego Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” w Przedsi´-
biorstwie Automatyki Przemys∏owej „Mera-Pnefal”, oskar˝onego o kiero-
wanie strajkiem, ze wzgl´du na „znikomà szkodliwoÊç spo∏ecznà czynu”110.
Trzech pracowników Instytutu Fizyki PAN (Mieczys∏awa Chaciƒskiego,
Miros∏awa Hamera i Jakuba Kachnika) Sàd Rejonowy w Warszawie uzna∏
za winnych organizacji protestu, ale zrezygnowa∏ z wymierzenia im kary,
gdy˝ uzna∏, ˝e oskar˝eni „odstàpili od strajku”111. Ponadto Romanowi Woj-
ciechowskiemu, który 17 grudnia rozrzuca∏ ulotki w okolicach pl. Zwyci´-
stwa w Warszawie, wymierzono kar´ 3 lat pozbawienia wolnoÊci i 3 lat po-
zbawienia praw publicznych112.

Represje dotkn´∏y tak˝e uczestników protestów grudniowych w woje-
wództwie p∏ockim. Sàd Pomorskiego Okr´gu Wojskowego w Bydgoszczy ska-
za∏ Jana Szatkowskiego, pracownika Mazowieckich Zak∏adów Rafineryj-
nych i Petrochemicznych w P∏ocku, na 3 lata pozbawienia wolnoÊci i 2 lata
pozbawienia praw publicznych za rozpowszechnianie 14 grudnia w zak∏a-
dach ulotek nawo∏ujàcych do strajku okupacyjnego, a oskar˝onego o orga-
nizacj´ i kierowanie strajkiem Jerzego Potockiego, wiceprzewodniczàcego
Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” w „Petrochemii”, uniewinni∏,
gdy˝ uzna∏, ˝e organizujàc strajk, oskar˝ony „nie zna∏ jeszcze postanowieƒ
dekretu o stanie wojennym”. Uniewinni∏ tak˝e Romualda Frankowskiego
i Mariana Zalewskiego, uzasadniajàc orzeczenie tym, ˝e byli jedynie „po-
Êrednikami w przekazywaniu ˝àdaƒ za∏ogi do dyrekcji”. Ponadto w P∏ocku
w zwiàzku z udzia∏em w strajku 13–14 grudnia 1981 r. aresztowano prze-
wodniczàcego Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” w Zak∏adzie
Destylacji „Petrochemii” Micha∏a Rausza. Sekretarzowi Prezydium Zarzàdu
Regionu P∏ockiego NSZZ „SolidarnoÊç”, Micha∏owi Kubiakowi, zarzuco-
no, ˝e 13 grudnia organizowa∏ strajk generalny w województwie p∏ockim.
Sàd Wojewódzki w P∏ocku skaza∏ go w trybie zwyk∏ym na 1,5 roku pozba-
wienia wolnoÊci za rozpowszechnianie ulotek nawo∏ujàcych do strajku ge-
neralnego. ¸agodniejszy od pierwotnie planowanego wyrok sàd uzasadni∏
tym, ˝e 13 grudnia oskar˝ony nie wiedzia∏ jeszcze o zawieszeniu dzia∏alnoÊci
zwiàzku. Ostatecznie jednak wskutek rewizji prokuratury Sàd Najwy˝szy
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110 Ibidem, 185n/39, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 3 IV1982.
111 Ibidem, 185n/32, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 1 I 1982.
112 Ibidem, 185n/33, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 21 I 1982.



podwy˝szy∏ wyrok do 3 lat pozbawienia wolnoÊci113. Organizatork´ prote-
stu w p∏ockim OÊrodku Badawczo-Rozwojowym Przemys∏u Rafineryjnego
Ann´ W´gliƒskà Sàd Wojewódzki w P∏ocku skaza∏ na 6 miesi´cy pozbawie-
nia wolnoÊci, ale w wyniku rewizji wyrok podwy˝szono do 1,5 roku114. 

Za organizacj´ strajku w Kutnowskim Przedsi´biorstwie Budowlanym
aresztowano Jerzego Rumiƒskiego, przewodniczàcego Komisji Zak∏ado-
wej NSZZ „SolidarnoÊç”, i Romana Webera, sekretarza tej komisji. Wobec
Rumiƒskiego orzeczono kar´ 1 roku pozbawienia wolnoÊci. Ten sam zarzut
postawiono przewodniczàcemu Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç”
w Bazie Remontowej ˚eglugi Warszawskiej Remigiuszowi Krysiakowi,
którego Sàd Wojewódzki w P∏ocku skaza∏ na 1,5 roku pozbawienia wolno-
Êci, odstàpi∏ jednak od wymierzenia kary115. W zwiàzku z protestem w spó∏-
dzielni pracy w Przysusze (województwo radomskie) aresztowano prze-
wodniczàcego zak∏adowej „SolidarnoÊci” Jana Sambora116, a za prób´
strajku w Szyd∏owieckiej Spó∏dzielni Pracy – Stanis∏awa Zdziecha, wice-
przewodniczàcego Komisji Koordynacyjnej NSZZ „SolidarnoÊç” w Szy-
d∏owcu117.

23 grudnia 1981 r. Sàd Wojewódzki w Radomiu skaza∏ w trybie doraê-
nym inicjatora strajku w Radomskich Zak∏adach Przemys∏u Skórzanego
„Radoskór” Krzysztofa Biƒkowskiego, który odmówi∏ podpisania deklara-
cji lojalnoÊci, na 1 rok pozbawienia wolnoÊci i na 3 lata pozbawienia praw
publicznych118. 24 i 25 grudnia przed tym samym sàdem toczy∏ si´ proces
w sprawie kolporta˝u „bibu∏y”. Ryszardowi Staszowskiemu wymierzono kar´
2 lat pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu na 3 lata oraz 30 tys. z∏ grzywny,
Marii P∏uciennik 1 roku w zawieszeniu na 3 lata oraz 18 tys. z∏ grzywny.
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113 Ibidem, 185n/33, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 21 I 1982; ibidem, 185n/31,
b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 21 XII 1981; ibidem, 185n/33, b.p., Za∏àcznik do
informacji dziennej MSW, 21 I 1982; ibidem, 185n/37, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej
MSW, 18 III 1982; ibidem, 185n/40, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 20 IV 1982;
ibidem, 185n/40, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 23 IV 1982.
114 Ibidem, 185n/32, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 6 I 1982; ibidem, 185n/39,
b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 8 IV 1982. 
115 Ibidem, 185n/34, k. 5, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 29 I 1982; ibidem, 185n/36,
b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 26 II 1982; Stan wojenny w Polsce..., s. 150;
AIPN, MSW II, 185n/32, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 3 I 1982; ibidem,
185n/32, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 3 I 1982.
116 Ibidem, 185n/31, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 26 XII 1981.
117 Ibidem, 185n/31, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 16 XII 1981.
118 Ibidem, 185n/31, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 26 XII 1981.



Mari´ Bienkiewicz, Gabriela Bilskiego, Ew´ Glin´, Mari´ Glin´, Zdzis∏a-
wa Molend´, Mariana Pierzchalskiego i Franciszka Âwinoburka – skazano
na 9 miesi´cy pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu na 3 lata119.

Za dzia∏alnoÊç niezgodnà z przepisami w pierwszych dniach stanu wo-
jennego w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie Sàd Wojewódzki
w tym mieÊcie skaza∏: Antoniego Jutrzenk´-Trzebiatowskiego na 2 lata po-
zbawienia wolnoÊci, Stanis∏awa Porca i studenta Miros∏awa Pyszk´ na
kar´ 1 roku i 8 miesi´cy pozbawienia wolnoÊci, studentów: Paulin´ Beer
(w zawieszeniu), Wojciecha Jaryƒskiego, Marka Kaszubskiego, Jaros∏awa
Kochanka i Jacka Nowaka na 1,5 roku, Jana Osieckiego na 1 rok i 3 mie-
siàce, a Tadeusza Koziur´ na 1 rok. Uniewinniono natomiast wiceprzewod-
niczàcego Komisji Zak∏adowej zwiàzku Jerzego Radeckiego i studenta
Marka Winiarskiego120. W zwiàzku z pobraniem 2 mln z∏ z konta Zarzàdu
Regionu Warmiƒsko-Mazurskiego NSZZ „SolidarnoÊç” aresztowano
Andrzeja Bobera, Edmunda ¸ukomskiego i El˝biet´ Obiedziƒskà121.
O organizacj´ strajku w Olsztyƒskich Zak∏adach Opon Samochodowych
„Stomil” w Olsztynie oskar˝ono Józefa Kociub´, Zbigniewa Przew∏ockie-
go, W∏odzimierza Romaniuka i Ann´ ˚urawek. Sàd Wojewódzki w Olszty-
nie skaza∏ Zbigniewa Przew∏ockiego na 4 lata pozbawienia wolnoÊci i 2 lata
pozbawienia praw publicznych. Wobec pozosta∏ych orzeczono kary po 3 lata
pozbawienia wolnoÊci i 2 lata pozbawienia praw publicznych122. By∏y to jed-
ne z najsurowszych wyroków na badanym obszarze w sprawach o strajki
w grudniu 1981 r. 

Jednà z form represji by∏a weryfikacja kadr. Obj´to nià Êrodowiska
dziennikarskie, kultury, wy˝szych uczelni, instytutów naukowych oraz
szkolnictwa podstawowego i Êredniego. W Warszawie zatrudnionych by∏o
oko∏o dwóch trzecich dziennikarzy pracujàcych w kraju. Po wprowadzeniu
stanu wojennego wszystkie pisma w stolicy oprócz „Trybuny Ludu” oraz
„˚o∏nierza WolnoÊci” zosta∏y zawieszone. Funkcjonowa∏y Program I Pol-
skiego Radia i Program I TVP, Polska Agencja Prasowa, Centralna Agencja
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119 Ibidem.
120 Z. Z∏akowski, op. cit., s. 79.
121 Ibidem, s. 84; AIPN, MSW II, 185n/32, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW,
6 I 1982.
122 AP Olsztyn, KW PZPR Olsztyn, 1141/424, b.p., Informacja o dzia∏alnoÊci prokuratur woj.
olsztyƒskiego w okresie stanu wojennego (od 13 grudnia 1981 r. do 31 sierpnia 1982 r.), 15 IX
1982; Z. Z∏akowski, op. cit., s. 71.



Fotograficzna oraz Wojskowa Agencja Fotograficzna. Weryfikacja w Êro-
dowisku dziennikarskim zacz´∏a si´ pod koniec grudnia 1981 r. Prowa-
dzi∏o jà dwanaÊcie zespo∏ów. W warszawskich instytucjach podlegajàcych
Komitetowi do spraw Radia i Telewizji „podj´to 299 decyzji kadrowych”
(na ogó∏em 500 podj´tych w Radiokomitecie), w tym 237 dotyczàcych
dziennikarzy. Dokonano 21 zmian na stanowiskach kierowniczych. W War-
szawskim OÊrodku Telewizyjnym z pracy zwolniono trzech dziennikarzy na
27 zatrudnionych123. 

Do 20 stycznia 1982 r. zakoƒczono przeglàd kadr w „˚yciu Warsza-
wy”, „Trybunie Mazowieckiej” (ostatecznie zosta∏a rozwiàzana), „Expres-
sie Wieczornym”, „Kulisach” oraz w czasopismach partyjnych: „Nowych
Drogach”, „˚yciu Partii” i „Ideologii i Polityce”. Zweryfikowano rów-
nie˝ dziennikarzy czasopism dzieci´cych, pism poÊwi´conych problema-
tyce filmowej oraz Polskiej Kroniki Filmowej i Centralnej Agencji Foto-
graficznej. W drugiej po∏owie stycznia trwa∏ przeglàd kadr w pismach
kobiecych. W rezultacie weryfikacji nastàpi∏y zwolnienia oraz likwidacja
tytu∏ów. Rozwiàzano tygodnik „Kulisy”, gdzie zdà˝ono zweryfikowaç
jedynie po∏ow´ zespo∏u. W redakcji „Kultury” weryfikacja odby∏a si´
oddolnie, gdy˝ ca∏a dziewi´cioosobowa POP z wyjàtkiem redaktora na-
czelnego z∏o˝y∏a legitymacje partyjne. Pismo zlikwidowano, a nast´pnie
wznowiono jako miesi´cznik. Zdarza∏o si´, ˝e dziennikarze odmawiali
poddania si´ weryfikacji (mi´dzy innymi w redakcjach „˚ycia Warszawy”
i „Przeglàdu Technicznego”) bàdê nie zg∏aszali si´ na rozmowy weryfika-
cyjne. Niektórzy dziennikarze, nie czekajàc na zapowiadane zmiany
w sk∏adach redakcji, sami rezygnowali z pracy, na przyk∏ad czworo ode-
sz∏o z „Polityki”. Do 15 lutego 1982 r. w stolicy negatywnie zweryfikowa-
no oko∏o trzystu dziennikarzy, co stanowi∏o prawie 5 proc. ca∏ego war-
szawskiego Êrodowiska124. 
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123 Prawa cz∏owieka i obywatela w PRL (13 XII 1981–31 XII 1982), oprac. zespó∏ redakcyjny
Komitetu Helsiƒskiego, Pary˝ 1983, s. 175; AAN, KC PZPR, Sekretariat KC, XI/1018, b.p.,
Informacja dotyczàca sytuacji w Êrodowisku dziennikarzy, 20 V 1982; AP Otwock, KW PZPR,
100/IV-58, k. 11, Informacja o sytuacji w zespole redakcyjnym Warszawskiego OÊrodka Telewi-
zyjnego, 6 XII 1982.
124 AAN, KC PZPR, Wydz. Org., 839, b.p., Informacja o aktualnej sytuacji spo∏eczno-politycz-
nej w Warszawie i sto∏ecznym województwie warszawskim, 19 IV 1982. Stowarzyszenie Dzien-
nikarzy Polskich rozwiàzano 20 III 1982 r. („Informacja »SolidarnoÊci«”, nr 14, 10 I 1982;
ibidem, nr 16, 15 I 1982; AP Otwock, KW PZPR, 100/IV-52, b.p., Ocena sytuacji spo∏eczno-
-politycznej w warszawskim Êrodowisku dziennikarskim, 19 II 1982).



W Ciechanowie przeprowadzono rozmowy weryfikacyjne z wszystki-
mi dziennikarzami „Tygodnika Ciechanowskiego” oraz zespo∏u tereno-
wego „Trybuny Mazowieckiej”. Pozytywnie oceniono dziesi´ç na dwana-
Êcie osób125. 

W Olsztynie w poczàtkowym okresie stanu wojennego zawieszono dzia-
∏alnoÊç lokalnego oÊrodka radiowego, redakcji „Warmii i Mazur” i „Naszej
Wsi” oraz rozwiàzano „Panoram´ Pó∏nocy”. Pozostawiono natomiast „Gaze-
t´ Olsztyƒskà” jako organ PZPR. Na skutek weryfikacji zwolniono trzech
dziennikarzy radiowych oraz siedmiu prasowych. Zenon Z∏akowski wspo-
mina o czternastu dziennikarzach z województwa olsztyƒskiego zawieszo-
nych w czynnoÊciach bàdê zwolnionych126.

Podczas stanu wojennego stopieƒ upartyjnienia Êrodowiska kultury by∏
na tyle niewielki, ˝e to cz∏onkowie partii cz´Êciej ni˝ bezpartyjni byli
poddawani – jak to uj´to w dokumencie Komitetu Warszawskiego PZPR
– „ró˝nego rodzaju Êrodowiskowym naciskom, presjom i nie notowanemu
w historii polskiej kultury ostracyzmowi”. Wielu artystów og∏osi∏o bojkot
imprez organizowanych oraz wspieranych przez w∏adze127. Zdarza∏o si´, ˝e
publicznoÊç „wyklaskiwa∏a” osoby wspó∏pracujàce z w∏adzami, czyli kola-
borantów. Spotka∏o to na przyk∏ad artyst´ Teatru Wielkiego Leonarda
Mroza. Z kolei aktora Stanis∏awa Mikulskiego „wychrzàkano” podczas
spektaklu Sto ràk w Teatrze Polskim128. Represje w zasadzie nie dotkn´∏y
warszawskiego Êrodowiska literackiego, w którym nie weryfikowano kadry
kierowniczej. W Êrodowisku kinematografii „ataki kr´gów opozycyjnych”
uniemo˝liwi∏y instancjom partyjnym aktywne dzia∏anie129. 
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125 AAN, KC PZPR, 761, b.p., Teleks z KW PZPR Ciechanów, 2 II 1982. 
126 AIPN, KW MO Olsztyn, sygn. rob. 5, b.p., Kierunkowy plan pracy S∏u˝by Bezpieczeƒstwa
i S∏u˝by Milicji woj. olsztyƒskiego na rok 1982, b.d.; AP Olsztyn, KW Olsztyn, 1141/426, b.p.,
Referat egzekutywy KW PZPR w Olsztynie wyg∏oszony przez I sekretarza [KW PZPR] na plenar-
nym posiedzeniu w dniu 15 II 1982. Temat: Ocena sytuacji spo∏eczno-politycznej w wojewódz-
twie, realizacja przez instancje i organizacje partyjne zadaƒ wynikajàcych ze stanu wojennego,
b.d.; Z. Z∏akowski, op. cit., s. 102.
127 AP Otwock, KW PZPR, 100/IV-53, k. 18, Stan partii w warszawskich Êrodowiskach kultury,
[marzec 1982]; AAN, KC PZPR, Wydz. Org., 748, b.p., Informacja o bie˝àcej sytuacji spo∏ecz-
no-politycznej w sto∏ecznym województwie warszawskim, 18 I 1982. Np. w Warszawie Irena
Kwiatkowska, Halina Kunicka i Wies∏aw Michnikowski odmówili udzia∏u w programie Pod-
wieczorek przy mikrofonie.
128 „Informacja »SolidarnoÊci«”, nr 34, 19 III 1982; AP Otwock, KW PZPR, 100/V, t. 40, k. 29,
Notatka nt. sytuacji w warszawskim Êrodowisku teatralnym, 3 III 1982.
129 Ibidem, 100/IV-53, k. 18, Stan partii w warszawskich Êrodowiskach kultury, [marzec 1982].



Weryfikacja w Êrodowiskach kultury przebiega∏a opornie i odbywa∏a si´
raczej samoistnie ni˝ w wyniku odgórnych zarzàdzeƒ. Po wprowadzeniu
stanu wojennego na znak protestu legitymacje partyjne z∏o˝y∏o wielu akto-
rów, mi´dzy innymi Mariusz Dmochowski, Katarzyna ¸aniewska, Tadeusz
¸omnicki i Jan Âwiderski. Z powodu zaprzestania dzia∏alnoÊci rozwiàzano
organizacje partyjne w Teatrze „Ateneum” oraz Teatrze na Woli w Warsza-
wie. W kilku innych sto∏ecznych teatrach dokonano zmian w kierownic-
twach. W Êrodowiskach literackim i teatralnym odnotowano „niemal lawi-
nowy proces opuszczania szeregów partyjnych”. Jak ocenia∏ Komitet
Warszawski PZPR, w marcu 1982 r. liczba cz∏onków partii w instytucjach
artystycznych zmniejszy∏a si´ o 18 proc. (z 338 do 276), a w Êrodowisku
literackim o 11 proc. (ze 190 do 169). Z POP przy Zrzeszeniu Polskich
Artystów Plastyków liczàcej 89 cz∏onków odesz∏o czterech130. W Êrodowi-
sku kultury w województwie olsztyƒskim do poczàtku kwietnia 1982 r. legi-
tymacje z∏o˝y∏o 15 z 227 cz∏onków partii, z tym ˝e wiele osób opuÊci∏o sze-
regi partyjne jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego131.

W∏adze próbowa∏y weryfikowaç równie˝ Êrodowiska akademickie. Pro-
ces ten przebiega∏ jednak powoli i nie da∏ oczekiwanych rezultatów, mi´-
dzy innymi dlatego ˝e w∏adze uczelni „praktycznie bez wyjàtku” nie widzia-
∏y koniecznoÊci dokonania zmian kadrowych. Poza tym w organizacjach
PZPR najwi´kszych sto∏ecznych uczelni – Uniwersytetu Warszawskiego,
Szko∏y G∏ównej Planowania i Statystyki, Szko∏y G∏ównej Gospodarstwa
Wiejskiego – Akademii Rolniczej – odnotowano „nieukrywanà nieufnoÊç”
do w∏adz i aparatu Komitetu Warszawskiego PZPR. Zdaniem tego ostat-
niego jedynie w Akademii Muzycznej istnia∏o „Êwiadome swej roli kierow-
nictwo polityczne”132. Jak ocenia∏ Komitet Warszawski PZPR, do grudnia
1982 r. liczba cz∏onków partii na warszawskich wy˝szych uczelniach zmniej-
szy∏a si´ Êrednio o 10–20 proc.133 W styczniu 1983 r. komitet uzna∏, ˝e 
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130 Ibidem, 100/V, t. 40, k. 29, Notatka nt. sytuacji w warszawskim Êrodowisku teatralnym, 3 III
1982; „Informacja »SolidarnoÊci«”, nr 9, 30 XII 1981; AP Otwock, KW PZPR, 100/IV-53,
k. 26, Stan partii w warszawskich Êrodowiskach kultury, b.d. 
131 AP Olsztyn, KW PZPR Olsztyn, 1141/422, k. 4, Analiza sytuacji politycznej i kadrowej w Êro-
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sytuacji spo∏eczno-politycznej w sto∏ecznych uczelniach wy˝szych, 29 I 1982; ibidem, 100/IV-59,



w Êrodowisku akademickim „nie zostali [...] wyeliminowani z grona nauczy-
cieli-wychowawców m∏odzie˝y ludzie o poglàdach i postawach jawnie anty-
komunistycznych”. PodkreÊlono te˝, ˝e tacy ludzie nadal zasiadajà we w∏a-
dzach kolegialnych uczelni134.

Najbardziej znanà decyzjà w∏adz w zakresie akcji weryfikacyjnej na wy˝-
szych uczelniach by∏o odwo∏anie ze stanowiska rektora UW Henryka Sam-
sonowicza 7 kwietnia 1982 r. W maju i czerwcu 1982 r. w Êrodowisku aka-
demickim przeprowadzono ocen´ kadry naukowo-dydaktycznej w sposób,
który w opinii w∏adz „odbiega∏ od oczekiwaƒ partii w uczelniach”. Wobec
Êrodowiska akademickiego stosowano równie˝ inne represje. Na posiedze-
niu Senatu UW 10 maja poinformowano, ˝e do koƒca kwietnia internowa-
no dziesi´ciu pracowników i osiemnastu studentów tej uczelni. 13 maja in-
ternowano kolejnych pracowników: prof. Jadwig´ Puzynin´, doc. Joann´
Mantel-Nieçko oraz Hann´ Âwid´-Ziemb´. Studentów i pracowników uni-
wersytetu represjonowano tak˝e za udzia∏ w protestach 3 maja, 31 sierpnia
oraz 10 i 11 listopada. Zatrzymano wtedy a˝ 52 osoby z tego Êrodowiska.
Na uniwersytecie ró˝nymi sankcjami obj´to 162 osoby. Najcz´Êciej zatrzy-
mywano za udzia∏ w zajÊciach ulicznych czy „zbiegowisku publicznym”.
W zwiàzku z listopadowymi protestami zawieszono przejÊciowo dzia∏al-
noÊç Wydzia∏u Psychologii UW. Dwóch dziekanów tego wydzia∏u oraz
dziekana Wydzia∏u Socjologii prof. Jerzego Szackiego zawieszono w obo-
wiàzkach. Odsuni´to dyrektora Instytutu Psychoneurologicznego (obecnie
Instytut Psychiatrii i Neurologii) Stanis∏awa Dàbrowskiego135.

W Polskiej Akademii Nauk w wyniku weryfikacji zwolniono ze stano-
wisk dwóch dyrektorów – w Instytucie Filozofii i Socjologii oraz Instytucie
Badaƒ Literackich w Warszawie, a dwóch innych ukarano naganà. W lutym
1982 r. MSW przyzna∏o, ˝e zmiany kadrowe w kierownictwach instytutów
naukowych „nie da∏y spodziewanych rezultatów”, a w po∏owie kwietnia
w∏adze partyjne uznawa∏y sytuacj´ w przynajmniej szeÊciu instytutach
(m.in. Historii, Matematyki, Chemii oraz dwóch wymienionych wy˝ej) za
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k. 12, Ocena sytuacji spo∏eczno-politycznej oraz pracy partyjnej w sto∏ecznych uczelniach wy˝-
szych, 17 XII 1982.
134 Ibidem.
135 „Informacja »SolidarnoÊci«”, nr 53, 4 VI 1982; ibidem, nr 96–97, 19 XI 1982; J. Mantel-
-Nieçko, èród∏a do dziejów Uniwersytetu Warszawskiego po 13 grudnia 1981 r., Warszawa 1991,
s. 224, 226; „Tygodnik Mazowsze”, nr 21, 14 VII 1982; ibidem, nr 34, 17 XI 1982; „Tygodnik
Wojenny” 1982, nr 20. 



nieustabilizowanà136. W zwiàzku z tym zaplanowano kolejne etapy weryfi-
kacji – okresowe oceny kadry naukowej. Wed∏ug prasy niezale˝nej zakoƒ-
czenie pierwszego etapu przeglàdu kadr na poziomie wydzia∏ów planowa-
no zakoƒczyç 15 wrzeÊnia, a na szczeblu centralnym do 25 grudnia137. 

Warszawskie szkolnictwo podstawowe i Êrednie obj´to weryfikacjà po
wznowieniu zaj´ç w styczniu 1982 r. Celem akcji by∏o „otrzymanie jedno-
znacznego stanowiska [wobec przynale˝noÊci do NSZZ „SolidarnoÊç”] od
poszczególnych nauczycieli”. W∏adze dostrzega∏y, ˝e wÊród m∏odzie˝y „has∏a
i propaganda »SolidarnoÊci« trafia∏y na podatny grunt”. Ponadto w War-
szawie i okolicach 13 grudnia 1981 r. internowano co najmniej szeÊcioro
nauczycieli: Ryszarda Ga∏àzk´ z XLI Liceum Ogólnokszta∏càcego im.
J. Lelewela, Ireneusza Gugulskiego i Honorat´ K´pkiewicz z VI Liceum
Ogólnokszta∏càcego im. T. Reytana, Krzysztofa ¸azarskiego z XXIII Liceum
Ogólnokszta∏càcego, Teres´ Tomczyszyn-WiÊniewskà z XIII Liceum Ogól-
nokszta∏càcego im. M. Konopnickiej oraz Ryszarda Szadkowskiego z li-
ceum ogólnokszta∏càcego w Milanówku. W maju 1982 r. internowano Zofi´
Scheffner, nauczycielk´ liceum ogólnokszta∏càcego w Wilanowie. Za dzia-
∏alnoÊç niezgodnà z przepisami stanu wojennego zwolniono dwóch dyrek-
torów szkó∏, a za „utracenie zdolnoÊci kierowniczych” kolejnych szeÊciu
dyrektorów i kierowników138. Do sierpnia 1982 r. ocenie poddano 1537 pra-
cowników oÊwiaty, w tym 56 osób uznano za „nieprzydatne do pe∏nienia
funkcji kierowniczych” w szkolnictwie139. Do najcz´Êciej wymienianych
przez w∏adze szkó∏ w kontekÊcie przejawów opozycyjnej dzia∏alnoÊci nale-
˝a∏y licea: Stefana Batorego, Tadeusza Reytana, Marii Konopnickiej oraz
Joachima Lelewela. Dzia∏ania dyscyplinujàce w∏adz okaza∏y si´ najwyraê-
niej ma∏o skuteczne, gdy˝ w maju 1982 r. warszawski aktyw partyjny alar-
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136 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 57, k. 200, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej w Warszawie
i sto∏ecznym województwie, [luty 1982].
137 AP Otwock, KW PZPR, 100/IV-53, k. 176, Ocena sytuacji spo∏eczno-politycznej w sto∏ecznych
placówkach badawczych PAN, 15 IV 1982; „Informacja »SolidarnoÊci«”, nr 74, 24 VIII 1982.
138 AP Otwock, KW PZPR, 100/IV-53, k. 72, Sytuacja spo∏eczno-polityczna w oÊwiacie. Kierun-
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dziny i dzia∏alnoÊç SolidarnoÊci OÊwiaty i Wychowania. 1980–1989, Warszawa 2000, s. 297;
Aneks Region Mazowsze – Represje, „KOS”, nr 17, 4 X 1982.
139 AP Otwock, KW PZPR, 100/IV-55, Kuratorium OÊwiaty i Wychowania, k. 155, Informacja
dotyczàca spraw kadrowych w roku szkolnym 1982/83, 6 VIII 1982. Na poczàtku roku szkolne-
go 1982/1983 Êrodowisko nauczycieli aktywnych zawodowo w województwie sto∏ecznym liczy-
∏o 25 719 osób.



mowa∏, ˝e konieczna jest weryfikacja nauczycieli „pod wzgl´dem ich lojal-
noÊci wobec paƒstwa socjalistycznego”. Nauczycielom dzia∏ajàcym wczeÊ-
niej w „SolidarnoÊci” zabraniano prowadzenia zaj´ç z wychowania obywa-
telskiego. Braki kadrowe spowodowane weryfikacjami w∏adze uzupe∏nia∏y
mi´dzy innymi zatrudniajàc w szko∏ach zwalnianych ze s∏u˝by ˝o∏nierzy
oraz funkcjonariuszy ZOMO, MO i SB. Wielu nauczycieli, którzy nie za-
deklarowali rezygnacji z przynale˝noÊci do NSZZ „SolidarnoÊç”, pozba-
wiano prawa wykonywania zawodu bàdê nie przed∏u˝ano im umów o pra-
c´, co by∏o równoznaczne ze zwolnieniem140.

W P∏ocku ju˝ w czasie ferii bo˝onarodzeniowych w 1981 r. przeprowa-
dzono rozmowy z czterdziestoma nauczycielami w 24 szko∏ach. Nie stwier-
dzono jednak „przypadków podejmowania polemiki z decyzjami WRON
i Rady Paƒstwa”. Zwrócono te˝ uwag´, ˝e w Êrodowisku nauczycielskim
naruszanie dekretu o stanie wojennym zdarza∏o si´ sporadycznie. W wyni-
ku weryfikacji pi´ç osób przeniesiono na inne stanowiska lub te˝ pozbawio-
no praw nauczycielskich, a siedem odwo∏ano ze stanowisk kierowniczych.
Weryfikacja odbywa∏a si´ bez formalnych podstaw, gdy˝ jeszcze pod koniec
maja 1982 r. miejscowa egzekutywa informowa∏a o „braku dokumentu,
który pozwala∏by rozpoczàç weryfikacj´ Êrodowiska nauczycielskiego”141.

W województwie ciechanowskim do poczàtku lutego 1982 r. przepro-
wadzono 375 rozmów z nauczycielami szkó∏ podstawowych. Wojewódzkie
w∏adze partyjne informowa∏y póêniej, ˝e wi´kszoÊç nauczycieli nale˝àcych
do partii zaj´∏a „w∏aÊciwe stanowisko”. W wyniku weryfikacji z partii wyda-
lono pi´ç osób i tyle samo skreÊlono. Wobec jednej osoby wystàpiono o po-
zbawienie prawa nauczania. SzeÊç osób z kadry kierowniczej pozbawiono
rekomendacji na pe∏nione stanowiska142.

W oÊwiacie województwa ostro∏´ckiego po 13 grudnia 1981 r. na 5010 na-
uczycieli zwolniono jedynie zast´pc´ dyrektora jednej z gminnych szkó∏
oraz odwo∏ano dwóch metodyków przedmiotowych, pozostawiajàc ich
na stanowiskach nauczycieli. Z 78 osobami przeprowadzono „rozmowy
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142 Ibidem, 761, b.p., Teleks z KW PZPR Ciechanów, 2 II 1982. 



uÊwiadamiajàce”. Pomimo tych dzia∏aƒ jeszcze w maju 1982 r. na zebra-
niach aktywu zwracano uwag´ na „koniecznoÊç dokonania solidnej weryfi-
kacji kadry dydaktyczno-wychowawczej szkó∏ i wy˝szych uczelni”143.

Jednym z rodzajów sankcji stosowanych nie tylko w zwiàzku z akcjami
weryfikacyjnymi, lecz równie˝ za udzia∏ w strajkach i protestach ulicznych
bàdê za organizowanie pomocy dla internowanych, by∏y zwolnienia z pra-
cy. Na przyk∏ad w drukarni im. Rewolucji Paêdziernikowej w Warszawie
zwolniono dwie osoby za przeprowadzenie zbiórki pieni´˝nej na pomoc
dla internowanych. Stosunkowo du˝o osób zwolniono w pierwszej po∏owie
maja 1982 r. Po 13 maja Komitet Warszawski PZPR informowa∏, ˝e „po-
dejmowane [sà] ostre decyzje przez administracj´ zak∏adów w stosunku do
tych, którzy przerwali prac´ lub dopuÊcili si´ innych dzia∏aƒ demonstracyj-
nych”. Szacuje si´, ˝e w pierwszej po∏owie maja 1982 r. za udzia∏ w prote-
stach z pracy zwolniono przynajmniej 452 osoby z siedemnastu sto∏ecz-
nych i podsto∏ecznych zak∏adów pracy144. W województwie radomskim po
protestach 13 maja w Grójcu, Drzewicy i Radomiu zwolniono trzy osoby,
75 osobom udzielono nagany, jednej upomnienia, a siedem odwo∏ano ze
stanowisk145.

Po 10 listopada 1982 r. w dyrekcji olsztyƒskiego „Stomilu” rozwa˝ano
poszczególne przypadki „niesubordynacji”. W teleksie Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR w Olsztynie podkreÊlono, ˝e „zastosowano ∏agodne
sankcje”, udzielajàc jedynie nagan i upomnieƒ. Nie wynika∏o to bynajmniej
z pob∏a˝liwoÊci zak∏adowych decydentów, a jedynie z tego, ˝e „zastosowa-
nia drastyczniejszych [sankcji] obawia∏a si´ dyrekcja”146. 

Represjonowano tak˝e osoby sporzàdzajàce lub rozpowszechniajàce
ulotki, odezwy, plakaty i niezale˝ne czasopisma, co zdaniem w∏adz mia∏o
na celu „wywo∏anie niepokojów spo∏ecznych”. Za podobnà dzia∏alnoÊç
w Warszawie orzekano kary grzywny lub pozbawienia wolnoÊci od 1 mie-
siàca (kolegium do spraw wykroczeƒ) do 1,5 roku w zawieszeniu na 5 lat
oraz grzywn´ 40 tys. z∏ (Sàd WOW). W Olsztynie osoby kolportujàce ulot-
ki potraktowano surowiej. Sàd POW wymierzy∏ kary od 1 roku pozbawie-
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143 Ibidem, 855, b.p., Teleks z KW PZPR Ostro∏´ka, 12 V 1982.
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145 Ibidem, 864, b.p., Teleks z KW PZPR Radom, [maj 1982].
146 Ibidem, 980, b.p., Teleks z KW PZPR Olsztyn, 15 XI 1982.



nia wolnoÊci w zawieszeniu na 3 lata do 3,5 roku pozbawienia wolnoÊci
oraz 2 lat utraty praw publicznych (wyrok za rozpowszechnianie ulotek
w Olsztyƒskich Zak∏adach Graficznych). Za dzia∏alnoÊç kolporta˝owà
w P∏ocku najni˝szà karà, jak wynika z informacji dziennych MSW, by∏a
grzywna w wysokoÊci 10 tys. z∏, a najwy˝szà 1,5 roku pozbawienia wolnoÊci
(Wojskowy Sàd Garnizonowy w ¸odzi). W Radomiu orzekano wyroki od
10 miesi´cy pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu na 2 lata (Sàd Wojewódz-
ki w Radomiu) do 2 lat pozbawienia wolnoÊci (Sàd WOW). W Ostro∏´ce
za akcj´ ulotkowà wymierzono kar´ 1,5 roku pozbawienia wolnoÊci w za-
wieszeniu na 4 lata i 15 tys. z∏ grzywny (Sàd WOW), a w Ciechanowie 1 roku
pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu na 3 lata oraz 8 tys. z∏ grzywny (Sàd
WOW)147.

Najsurowszy wyrok, jaki w badanych regionach zapad∏ za sabota˝ (wy-
bicie okien w mieszkaniach trzech cz∏onków PZPR oraz podpalenie stogu
siana nale˝àcego do dzia∏aczki PZPR i prób´ rabunku), orzek∏ Sàd Woje-
wódzki w P∏ocku wobec Zdzis∏awa Ogrodowczyka (cz∏onka Zwiàzku
Socjalistycznej M∏odzie˝y Polskiej), skazujàc go na 5 lat pozbawienia wol-
noÊci i 15 tys. z∏ grzywny148. Wysokie kary wymierzano za dezercj´, to zna-
czy ucieczk´ czy te˝ niestawienie si´ do pracy w zmilitaryzowanym przed-
si´biorstwie (dotyczy∏o to w zasadzie du˝ych przedsi´biorstw paƒstwowych
o strategicznym znaczeniu dla kraju, takich jak PLL „LOT” czy PKS).
Wyroki w tych sprawach, w wi´kszoÊci zaoczne ze wzgl´du na to, ˝e oskar-
˝eni przebywali za granicà, zapada∏y bardzo surowe: od 6 lat pozbawienia
wolnoÊci w zawieszeniu na 3 lata (ucieczka kierowcy PKS Janusza To∏cza)
do 15 lat pozbawienia wolnoÊci, utraty praw publicznych na 10 lat oraz
konfiskaty mienia (ucieczka dyrektora kolejowej s∏u˝by zdrowia149). 

Za napaÊç na funkcjonariusza skazywano na kary od 5 miesi´cy pozba-
wienia wolnoÊci w zawieszeniu na 3 lata do 3,5 roku pozbawienia wolnoÊci
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Informacja dzienna MSW, 14 VIII 1982; ibidem, 185n/66, b.p., Informacja dzienna MSW,
1 II 1983; ibidem, 185n/44, b.p., Informacja dzienna MSW, 6 VI 1982; ibidem, 185n/40, b.p.,
Informacja dzienna MSW, 29 IV 1982; ibidem, 185n/39, b.p., Informacja dzienna MSW,
8 IV 1982.
148 Ibidem, 185n/40, b.p., Informacja dzienna MSW, 24 IV 1982.
149 Ibidem, 185n/46, b.p., Informacja dzienna MSW, 28 VI 1982; ibidem, 185n/43, b.p., Infor-
macja dzienna MSW, 28 V 1982.



oraz utraty praw publicznych na 2 lata. W Ostro∏´ce za zniewa˝enie funk-
cjonariusza MO Sàd Wojewódzki orzek∏ w trybie zwyk∏ym (wbrew proku-
raturze) wyrok 2 lat pozbawienia wolnoÊci150.

Za nieprzestrzeganie godziny milicyjnej oraz udzia∏ w protestach ulicz-
nych wiele osób odpowiada∏o przed kolegiami do spraw wykroczeƒ, które
cz´sto orzeka∏y kar´ grzywny z rygorem natychmiastowego jej uiszczenia,
w przeciwnym razie grozi∏ areszt. Od takiego wyroku nie by∏o odwo∏ania
w przeciwieƒstwie do decyzji o aresztowaniu. Przyk∏adowo podczas zajÊç
3 maja w Warszawie zatrzymano 286 osób, z których 262 otrzyma∏y w try-
bie przyspieszonym wniosek do kolegium. Wobec dwóch z nich zastosowa-
no areszt tymczasowy, a przeciwko trzem sprawy skierowano do sàdu w try-
bie przyspieszonym151. 

W 1982 r. podczas ulicznych starç w Warszawie zatrzymano 1715 osób.
Najwi´kszà grup´ (43 proc.) stanowili ludzie m∏odzi – w wieku 21–30 lat.
62 proc. zatrzymanych stan´∏o przed kolegiami do spraw wykroczeƒ. Zwol-
niono 492 osoby (28 proc.), tymczasowo aresztowano 68 (3,9 proc.), przed
sàdem stan´∏o 79 (4,6 proc.). WÊród zatrzymanych 39 proc. stanowili robot-
nicy152. Po protestach z 13 sierpnia 1982 r. Kolegium do spraw Wykroczeƒ
Dzielnicy Warszawa-ÂródmieÊcie rozpozna∏o w post´powaniu przyspieszo-
nym 22 sprawy. Wi´kszoÊç obwinionych ukarano grzywnà w wysokoÊci od
6 do 20 tys. z∏, a jednà osob´ aresztowano. Represjonowano tak˝e uczest-
ników demonstracji z 16 sierpnia. Zatrzymano 39 osób. Kolegium do spraw
wykroczeƒ rozpatrzy∏o w trybie przyspieszonym 23 sprawy: w 18 przy-
padkach orzek∏o kar´ grzywny od 6 do 15 tys. z∏. 31 sierpnia zatrzymano
589 osób, z czego 512 osadzono w areszcie. Wobec 441 osób (75 proc.) z∏o-
˝ono wnioski do kolegium do spraw wykroczeƒ, 23 osoby (3,9 proc.) po-
stawiono przed sàdem w trybie przyspieszonym, a wobec 20 (3,4 proc.)
wszcz´to Êledztwo w trybie doraênym. 10 i 11 listopada zatrzymano 532 oso-
by; 13 (2,4 proc.) z nich postawiono przed sàdem. Kolegium do spraw wy-
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150 Ibidem, 185n/54, b.p., Informacja dzienna MSW, 23 IX 1982; ibidem, 185n/53, b.p., Infor-
macja dzienna MSW, 17 IX 1982; ibidem, 17/IX/231, t. 35, k. 85, Informacja o sytuacji politycz-
no-operacyjnej w województwie ostro∏´ckim za okres od 13 XII do 31 XII 1981, 2 I 1982.
151 Ibidem, 17/IX/231, t. 57, k. 20, Informacja o rozwoju sytuacji polityczno-operacyjnej i wyni-
kach prowadzonych przez KS MO dzia∏aƒ w okresie od dnia 13 XII 1981 do dnia 31 XII 1982,
[10 I 1983].
152 Ibidem, 17/IX/231, t. 57, k. 278, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej w Warszawie i sto∏ecz-
nym województwie w okresie od 1 XII do 31 XII 1981 r., 5 I 1982.



kroczeƒ rozpatrzy∏o 175 wniosków (dotyczàcych 32,9 proc. zatrzymanych).
W stosunku do 33 osób wszcz´to post´powanie przygotowawcze153. 

Za dzia∏alnoÊç opozycyjnà podczas stanu wojennego represjonowano
nie tylko pojedyncze osoby, lecz tak˝e zorganizowane struktury. 23 lutego
1982 r. przed Sàdem WOW kontynuowano proces cz∏onków Konfederacji
Polski Niepodleg∏ej rozpocz´ty jeszcze przed wprowadzeniem stanu wo-
jennego. Sprawa ta zosta∏a przej´ta przez sàd wojskowy na mocy dekretu
Rady Paƒstwa z 12 grudnia 1981 r. Wyrokiem z 8 paêdziernika 1982 r. ska-
zano Leszka Moczulskiego na 7 lat pozbawienia wolnoÊci, Romualda Sze-
remietiewa i Tadeusza Staƒskiego na kary po 5 lat pozbawienia wolnoÊci,
a Tadeusza Jandziszaka na 2 lata w zawieszeniu154.

23 sierpnia tr. rozpoczà∏ si´ proces oÊmiu osób z Grodziska Mazowiec-
kiego uznanych za cz∏onków Si∏ Zbrojnych Polski Podziemnej: Roberta
Chech∏acza, A.K. Hybika, T.P. Krekory, Andrzeja ¸upanowa, Stanis∏awa
Matejczuka, Tadeusza Waszczuka, Jaros∏awa W´c∏awskiego i ks. Sylwestra
Zycha. Oskar˝ono ich mi´dzy innymi o „dopuszczenie do zabójstwa funk-
cjonariusza MO Zdzis∏awa Karosa” oraz dwa „napady na ˝o∏nierzy WP”.
Wyrokiem Sàdu WOW z wrzeÊnia 1982 r. Roberta Chech∏acza skazano na
25 lat pozbawienia wolnoÊci, a pozosta∏ym oskar˝onym wymierzono kary
od 2 lat (w zawieszeniu) do 13155.

Na poczàtku stycznia 1983 r. w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià w KPM „Soli-
darnoÊç” zatrzymano Beat´ Cembrzyƒskà, Ma∏gorzat´ Drynio, El˝biet´
Rozes∏aniec i Waldemara Ró˝yckiego, a tak˝e aresztowano Janusza i S∏a-
womira J´drychów, Andrzeja Kuncewicza oraz Marka Peca156. 

24 stycznia tr. przed Sàdem WOW rozpoczà∏ si´ proces osób zaanga˝owa-
nych w prace Radia „SolidarnoÊç”. Na ∏awie oskar˝onych zasiedli: Jacek Bàk,
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153 Ibidem, 185n/50, b.p., Informacja dzienna MSW, 18 VIII 1982; ibidem, 185n/48, b.p., Infor-
macja dzienna MSW, 19 VII 1982; ibidem, 185n/48, b.p., Informacja dzienna MSW, 21 VIII
1982; ibidem, 17/IX/231, t. 57, k. 27, 30, Informacja o rozwoju sytuacji polityczno-operacyjnej
i wynikach prowadzonych przez KS MO dzia∏aƒ w okresie od dnia 13 XII 1981 do dnia 31 XII
1982, [10 I 1983].
154 Kalendarium..., s. 296.
155 AIPN, KS MO, sygn. rob. 4, k. 140, Kronika wydarzeƒ operacji krypt. „Jod∏a”, [13 XII
1981–6 IV 1982]; ibidem, MSW II, 185n/51, b.p., Informacja dzienna MSW, 24 VIII 1982;
Kalendarium..., s. 295
156 AIPN, MSW II, 185n/64, b.p., Informacja dzienna MSW, 4 I 1983; ibidem, 185n/64, b.p.,
Informacja dzienna MSW, 5 I 1983; ibidem, 185n/64, b.p., Informacja dzienna MSW,
9 I 1983.



Danuta Jadczak, Anna Owczarska, Zbigniew Pietrzak, Irena i Marek
Rasiƒscy, Zofia i Zbigniew Romaszewscy oraz Dariusz Rutkowski. Wyrokiem
z 17 lutego Zbigniewa Romaszewskiego skazano na 4,5 roku pozbawienia
wolnoÊci, a pozosta∏ych na kary od 7 miesi´cy do 3 lat. Uwag´ obserwatorów
MSW wzbudzi∏a „znaczna rozbie˝noÊç” mi´dzy ˝àdanà przez prokuratora
karà (8 lat dla Zbigniewa Romaszewskiego) a rzeczywistym jej wymiarem157.

21 marca przed Sàdem WOW stan´li dzia∏acze MRKS: Roman Bielaƒ-
ski, Jerzy Bogumi∏, Adam Borowski, Grzegorz Gampel, Bogus∏aw Go∏´-
biowski, Andrzej Machalski, Mieczys∏aw Nowak, Wac∏aw Skudniewski
i El˝bieta Stobbe. Wyrokiem z 19 maja wymierzono kary od 2 lat pozba-
wienia wolnoÊci w zawieszeniu na 3 lata (El˝bieta Stobbe) do 3,5 roku po-
zbawienia wolnoÊci (Adam Borowski)158. 

MSW informowa∏o o „zlikwidowaniu” w 1982 r. w Warszawie i woje-
wództwie sto∏ecznym 52 „nielegalnych struktur i grup”, w tym 40 o rodo-
wodzie solidarnoÊciowym, 7 grup m∏odzie˝owych i 5 „grup terrorystycz-
nych”. ¸àcznie dzia∏aç w nich mia∏y 534 osoby. Z poczàtkiem 1983 r. MSW
„rozpracowywa∏o” kolejne 62 grupy i struktury, w które zaanga˝owanych
by∏o 550 osób159.

W kilku przypadkach zapad∏y wyroki Êmierci. Wyrokiem Sàdu WOW
z 16 grudnia 1982 r. na kar´ Êmierci skazano by∏ego ambasadora PRL
w Tokio Zdzis∏awa Rurarza, który poprosi∏ o azyl polityczny w Japonii.
Kar´ Êmierci orzeczono równie˝ wobec Waldemara Mazurkiewicza, sta∏e-
go pracownika przedstawicielstwa PRL przy Organizacji Narodów Zjedno-
czonych, i Zdzis∏awa Najdera, który na poczàtku 1982 r. zosta∏ dyrektorem
Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa. 

Podczas stanu wojennego odnotowano cz´ste przypadki nieusankcjo-
nowanej prawnie przemocy. Mowa tu o ci´˝kich pobiciach, na przyk∏ad
uczestników protestów ulicznych czy internowanych w oÊrodku odosobnie-
nia w I∏awie 25 marca 1982 r. oraz Kwidzynie 14 sierpnia tr. G∏oÊno by∏o
o najÊciu (3 maja 1983 r.) kilkunastu „nieznanych sprawców” (prawdopo-
dobnie funkcjonariuszy MO lub SB) na klasztor ss. Franciszkanek w War-
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157 „Informacja »SolidarnoÊci«”, nr 112–113, 4 II 1983; Kalendarium..., s. 299, 300; AIPN,
MSW II, 185n/67, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 18 II 1983. 
158 Kalendarium..., s. 300–302.
159 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 57, k. 246, Informacja o sytuacji polityczno-operacyjnej i wyni-
kach prowadzonych przez KS MO dzia∏aƒ w okresie od dnia 13 XII 1981 do dnia 31 XII 1982, [10 I
1983].



szawie, gdzie dzia∏a∏ Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym
WolnoÊci i ich Rodzinom. Podczas zajÊcia zosta∏a ci´˝ko pobita Barbara
Sadowska – matka Grzegorza Przemyka. Zatrzymano wówczas cztery oso-
by. 12 maja 1983 r. ci´˝ko pobito samego Grzegorza Przemyka, który dwa
dni póêniej zmar∏ na skutek obra˝eƒ. W jego pogrzebie 19 maja uczestni-
czy∏y dziesiàtki tysi´cy ludzi160.

W∏adze oczekiwa∏y od prokuratur rygorystycznego przestrzegania de-
kretu o stanie wojennym. Sàdy cz´sto odst´powa∏y od trybu doraênego
i zdaniem w∏adz ferowa∏y zbyt liberalne wyroki (na przyk∏ad Sàd Woje-
wódzki w Warszawie w procesie pracowników Huty „Warszawa”). Proku-
ratury zaskar˝a∏y nazbyt „pob∏a˝liwe” wed∏ug nich wyroki. Przyk∏adowo
w 1982 r. Prokuratura Rejonowa dla dzielnicy Warszawa-˚oliborz skiero-
wa∏a do sàdów 34 sprawy w zwiàzku ze strajkami. W siedmiu przypadkach
(20 proc.) prokuratura wnios∏a rewizj´ od zasàdzonych wyroków, a pi´ç
spraw sàdy zwróci∏y prokuraturze do uzupe∏nienia (14 proc.). W woje-
wództwie ostro∏´ckim do paêdziernika 1982 r. prokuratury wnios∏y rewi-
zje od 14 proc. „ra˝àco ∏agodnych” wyroków161. Dla odmiany warszawski
prokurator Jan Arciszewski odmówi∏ udzia∏u w sprawach rozpatrywanych
w trybie doraênym162.

W województwie radomskim do koƒca czerwca 1982 r. do kolegiów do
spraw wykroczeƒ skierowano 8 tys. spraw. Do Sàdu Wojewódzkiego w Rado-
miu wp∏yn´∏o 48 spraw, w tym 5 o przest´pstwa z art. 46 dekretu o stanie
wojennym (organizowanie strajku lub protestu). Pozosta∏e sprawy dotyczy-
∏y przest´pstw kryminalnych163. W województwie olsztyƒskim w tym samym
okresie prowadzono osiem post´powaƒ karnych z art. 46 dekretu o stanie
wojennym wobec 32 osób, z których w trakcie post´powaƒ 26 aresztowano.
14 spraw przeciwko 19 osobom dotyczy∏o naruszenia art. 48 dekretu (kolpor-
ta˝ ulotek oraz „bibu∏y”). Aresztowano siedemnaÊcie osób. Z art. 270–285
kk (dotyczàcych nielegalnych zgromadzeƒ oraz dzia∏alnoÊci podziemnej)
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160 P. Reszka, Zdrajcy sà bezdomni, „Rzeczpospolita”, 1 IX 1998; B. Kopka, G. Majchrzak,
Stan wojenny w dokumentach w∏adz PRL (1980–1983), Warszawa 2001, s. 379, 396; J. Karpiƒ-
ski, op. cit., s. 112, 113.
161 AP Otwock, KW Ostro∏´ka, 1/IV-38, k. 126, Informacja o stanie ∏adu, porzàdku i bezpie-
czeƒstwa publicznego w województwie ostro∏´ckim za okres 10 miesi´cy 1982 r., b.d.; ibidem,
KW PZPR, 100/IV-58, k. 43, Informacja dotyczàca dzia∏aƒ podejmowanych przez Prokuratur´
Rejonowà dla dzielnicy Warszawa-˚oliborz, b.d. 
162 Prawa cz∏owieka..., s. 64.
163 AP Radom, KW PZPR, 40, b.p., Protokó∏ z plenarnego posiedzenia KW, [19 VII 1982].



prowadzono osiem post´powaƒ przeciwko dwudziestu osobom, z których
trzynaÊcie aresztowano. W procesach skazano 39 oskar˝onych w 18 spra-
wach, jednà osob´ uniewinniono, a cztery sprawy umorzono164.

5. KoÊció∏ katolicki

Od poczàtku stanu wojennego KoÊció∏ katolicki wspiera∏ wysi∏ki na
rzecz pomocy osobom internowanym i represjonowanym. W Warszawie ju˝
13 grudnia zacz´to spontanicznie tworzyç listy internowanych. Takie dzia-
∏ania podj´to mi´dzy innymi w koÊcio∏ach pw. Êw. Anny oraz Êw. Marcina,
a tak˝e w siedzibie Zwiàzku Literatów Polskich. Nap∏ywa∏y te˝ pierwsze
dary dla wi´zionych od spo∏eczeƒstwa. Na proÊb´ ZLP ss. Franciszkanki
S∏u˝ebnice Krzy˝a zgodzi∏y si´ przechowywaç dary w swoim klasztorze przy
ul. Piwnej w Warszawie165. Ustalanie nazwisk internowanych oraz zbieranie
dla nich darów zapoczàtkowa∏o akcj´ pomocy KoÊcio∏a katolickiego, pro-
wadzonà nast´pnie na du˝à skal´. Na mocy dekretu prymasa Józefa Glem-
pa z 17 grudnia 1981 r. powo∏ano Prymasowski Komitet Pomocy Osobom
Pozbawionym WolnoÊci i ich Rodzinom. Komitet mia∏ pomagaç „wszyst-
kim potrzebujàcym – niezale˝nie od ich Êwiatopoglàdu, wyznania, przyna-
le˝noÊci organizacyjnej itp.” Pierwsze posiedzenie komitetu odby∏o si´
21 grudnia 1981 r. pod przewodnictwem biskupa pomocniczego warszaw-
skiego W∏adys∏awa Mizio∏ka. W dekanatach i parafiach mi´dzy innymi
archidiecezji warszawskiej tworzono lokalne przedstawicielstwa komitetu.
W Warszawie powsta∏o osiem dekanalnych punktów pomocy (Mokotów,
Ochota, Praga-Po∏udnie, Praga-Pó∏noc, Stare Miasto, ÂródmieÊcie, Wola
oraz ˚oliborz). W województwie sto∏ecznym utworzono je w Brwinowie,
Grodzisku Mazowieckim, Milanówku, Podkowie LeÊnej, Ursusie, ˚yrar-
dowie oraz Kutnie. Oprócz tego w ponad stu sto∏ecznych zak∏adach powo-
∏ywano ad hoc ró˝ne grupy, które mia∏y pomagaç potrzebujàcym w ró˝nych
Êrodowiskach166. 

Komitet sk∏ada∏ si´ z siedmiu sekcji: informacji, pomocy prawnej, po-
mocy materialnej uwi´zionym, pomocy materialnej rodzinom, pomocy
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164 AIPN, KW MO Olsztyn, sygn. rob. 6, b.p., Aneks nr 1 do planu kierunkowego pracy na rok
1982, [lipiec 1982].
165 W. Rodowicz, Komitet na Piwnej, Warszawa 1994, s. 13, 15.
166 Ibidem, s. 20, 52, 97; Caritati in Iustitia. DwadzieÊcia lat pos∏ugi prymasowskiej kardyna∏a
Józefa Glempa, red. Stefan Budzyƒski i in., Warszawa 2001, s. 245.



duszpasterskiej, pomocy medycznej oraz pomocy administracyjnej167, a tak-
˝e zespo∏ów. Poszczególnymi sekcjami, a w ich ramach zespo∏ami opieko-
wali si´ ksi´˝a Bronis∏aw Dembowski, Józef Maj i Tadeusz Sitko168. W prace
komitetu zaanga˝owali si´ równie˝ cz∏onkowie Klubu Inteligencji Katolic-
kiej, w tym przedstawiciel jego w∏adz W∏adys∏aw Rodowicz, który w komi-
tecie zajmowa∏ si´ koordynacjà pracy zespo∏ów funkcjonujàcych przy
ul. Piwnej. Utworzony w 1980 r. przy Sekcji Rodzin KIK punkt pomocy
w marcu 1982 r. przeszed∏ pod patronat Prymasowskiego Komitetu169.

W miar´ jak komitet si´ rozwija∏, tworzono nowe zespo∏y i sekcje, któ-
rych charakter uwzgl´dnia∏ bie˝àce potrzeby. Przyk∏adowo sekcja pomocy
powsta∏a wtedy, kiedy zacz´∏y nap∏ywaç pierwsze transporty paczek dla
internowanych. Wa˝nà komórk´ stanowi∏a „paczkarnia”, w której przygo-
towywano przesy∏ki. Jej kierownikiem by∏a Anna Fedorowicz. W po∏owie
stycznia 1982 r. zorganizowano zespó∏ ∏àcznoÊci z diecezjami, a od lipca tr.
powo∏ano sekcj´ do spraw skazanych. W miar´ potrzeby cz∏onkowie po-
szczególnych zespo∏ów przechodzili do innych sekcji.

Kontakt z przedstawicielstwami komitetu utrzymywano przy pomocy
zespo∏u ∏àczników, którzy równie˝ informowali rodziny o uwi´zionych oraz
wyszukiwali osoby potrzebujàce pomocy. Komitety pomocy powsta∏y
w szesnastu diecezjach w kraju, w tym w archidiecezji warszawskiej oraz
diecezjach p∏ockiej i warmiƒskiej. W latach 1981–1982 w Prymasowskim
Komitecie pracowa∏o co najmniej 210 osób, najwi´cej w zespo∏ach ∏àczni-
ków – czterdzieÊci osób, a najmniej – dwie – w zespole ∏àcznoÊci z diecezja-
mi. W Warszawie z komitetem wspó∏pracowa∏o oko∏o pi´ciuset osób. Pod-
czas stanu wojennego komitet wyda∏ 8653 paczki indywidualne, wys∏a∏
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167 W. Rodowicz, op. cit., s. 20.
168 Ks. Józef Maj, rektor koÊcio∏a pw. Êw. Anny, opiekowa∏ si´ sekcjà informacji sk∏adajàcà
si´ z zespo∏ów: ewidencji, przygotowania informacji, archiwum. Ks. Tadeuszowi Sitce, pro-
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ników terenowych. Najwi´cej zespo∏ów podlega∏o ks. Bronis∏awowi Dembowskiemu: infor-
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mu dalsze zespo∏y: informacji sàdowej, osoby zajmujàce si´ wyjazdami do zak∏adów kar-
nych, interwencji w sprawach uwi´zionych, ∏àcznoÊci z diecezjalnymi i koÊcielnymi punkta-
mi pomocy, akcji wakacyjnej, pomocy pozbawionym pracy, wi´êniom kryminalnym (ibidem,
s. 21, 22).
169 A. Friszke, Oaza na Kopernika – Klub Inteligencji Katolickiej 1956–1989, Warszawa 1997,
s. 225; W. Rodowicz, op. cit., s. 115.



94 transporty zbiorowe do oÊrodka odosobnienia w Bia∏o∏´ce, 126 trans-
portów zbiorowych do innych oÊrodków oraz 128 transportów zbiorowych
do zak∏adów karnych170. 

Pomoc charytatywna dla represjonowanych pochodzi∏a poczàtkowo ze
zbiórek pieni´˝nych prowadzonych mi´dzy innymi przez artystów i w ko-
Êcio∏ach. Ârodki dla potrzebujàcych zbierano podczas nabo˝eƒstw, organi-
zowano kwesty pieni´˝ne oraz zbiórki darów rzeczowych. Paczki, poczàt-
kowo imienne, dostarczano do oÊrodków odosobnienia. Póêniej dary
kierowano równie˝ do innych potrzebujàcych w oÊrodkach internowania.
Pierwsze transporty z pomocà dotar∏y ju˝ 19 i 20 grudnia 1981 r. do oÊrod-
ka odosobnienia w Olszynce Grochowskiej. Nast´pnie transporty organi-
zowano mniej wi´cej dwa razy w tygodniu. Komitet nie posiada∏ w∏asnych
samochodów, dlatego korzysta∏ z uprzejmoÊci kilkudziesi´ciu osób u˝ycza-
jàcych w∏asnych pojazdów171. Na poczàtku niektórzy naczelnicy wi´zieƒ
byli negatywnie nastawieni do akcji pomocowych, z czasem jednak uda∏o
si´ ustaliç terminy i formy pomocy. 

Ponadto KoÊció∏ umo˝liwi∏ zorganizowanie licznych punktów porad
prawnych, gdzie represjonowanym, internowanym, zwalnianym z pracy
oraz rewidowanym udzielano pomocy prawnej bàdê kontaktowano ich
z zespo∏ami adwokackimi. Takie punkty, niekoniecznie zwiàzane z Pryma-
sowskim Komitetem, utworzono w wi´kszych miastach, mi´dzy innymi
w Warszawie i Olsztynie. Punkt zorganizowany w stolicy, w parafii Êw.
Aleksandra przy pl. Trzech Krzy˝y, najwi´cej porad udziela∏ nauczycie-
lom172. W lutym 1982 r. bp W∏adys∏aw Mizio∏ek powo∏a∏ zespó∏ prawno-
-informacyjny przy ul. Kapucyƒskiej. Jego kierownikiem zosta∏ ks. Franciszek
Augustyƒski173. W sekcji prawnej Prymasowskiego Komitetu pracowa∏o co
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170 Ibidem, s. 28, 76; Caritati in Iustitia..., s. 244; A. Micewski, KoÊció∏ wobec „SolidarnoÊci”
i stanu wojennego, Pary˝ 1987, s. 227.
171 AAN, KC PZPR, Wydz. Org., 1001, b.p., Informacja o postawach wÊród niektórych przed-
stawicieli kleru w Warszawie i sto∏ecznym województwie warszawskim, 15 XII 1982; AIPN,
MSW II, 185n/35, b.p., Informacja dzienna MSW, 14 II 1982; W. Rodowicz, op. cit., s. 120,
122.
172 Ibidem, s. 165. Szerzej na ten temat zob. Informacja o dzia∏alnoÊci punktu konsultacyjno-
-prawnego dla nauczycieli przy koÊciele Êw. Aleksandra (za okres luty–grudzieƒ 1982), 20 grud-
nia 1982 [w:] Wybór êróde∏ do historii „SolidarnoÊci” OÊwiaty i Wychowania 1980–1989, red.
J. ˚urek, Warszawa 2000, s. 315. Zob. te˝ T. Bochwic, op. cit., s. 205.
173 Komunikat w sprawie niesienia pomocy osobom pozbawionym pracy i ich rodzinom, „Wiado-
moÊci Archidiecezjalne Warszawskie” 1982, nr 3.



najmniej 21 prawników. W Olsztynie punkt pomocy prawnej w ramach
„humanitarno-charytatywnej pomocy KoÊcio∏a” utworzono przy parafii
Êw. Józefa. WczeÊniej na mocy dekretu bp. Jana Ob∏àka z 8 lutego 1982 r.
powsta∏ tam Charytatywny Punkt Pomocy dla Wi´êniów. Póêniej podobne
punkty zorganizowano w Ostro∏´ce, P∏ocku i Radomiu174.

KoÊció∏ objà∏ internowanych pomocà duszpasterskà. Pierwsze msze Êw.
w oÊrodkach internowania (na przyk∏ad Bia∏o∏´ce) odprawiono ju˝ w Êwi´-
ta Bo˝ego Narodzenia w 1981 r. OÊrodki odosobnienia cz´sto wizytowali
biskupi, na przyk∏ad z archidiecezji warszawskiej bp W∏adys∏aw Mizio∏ek
oraz prymas Polski abp Józef Glemp, a z diecezji warmiƒskiej bp Jan
Ob∏àk. W styczniu 1982 r. w∏adze zezwoli∏y na odprawianie mszy Êw. w ka˝-
dà niedziel´ w wielu oÊrodkach. Osadzeni mogli równie˝ przyst´powaç do
spowiedzi. Zdarza∏y si´ przypadki represji zarówno wobec duchownych,
jak i wobec osób korzystajàcych z pos∏ugi duszpasterskiej. Na przyk∏ad
10 czerwca 1982 r., w uroczystoÊç Bo˝ego Cia∏a, w oÊrodku odosobnienia
w Bia∏o∏´ce rewidowano udajàcych si´ na msz´ Êw. Tego samego dnia
w I∏awie pi´çdziesi´ciu funkcjonariuszy ZOMO zbezczeÊci∏o symbole kul-
tu religijnego. Z kolei 12 sierpnia do Zak∏adu Karnego w Kwidzynie nie
wpuszczono biskupa warmiƒskiego Jana Ob∏àka175. 

KoÊció∏ katolicki pomaga∏ Êrodowiskom kultury bojkotujàcym oficjalne
imprezy kulturalne oraz wspó∏pracujàcym z duchowieƒstwem. Wspiera∏
artystów, udost´pniajàc im swoje pomieszczenia do pracy twórczej, przy-
k∏adowo w koÊciele garnizonowym przy ul. D∏ugiej w Warszawie dzia∏a∏a
tak zwana grupa medytacyjno-recytacyjna, która przez pi´ç dni w tygodniu
dawa∏a koncerty. Dochód z nich by∏ przeznaczony dla bezrobotnych arty-
stów oraz internowanych176. 29 sierpnia 1982 r. w koÊciele pw. Êw. Stanis∏a-
wa Kostki recytowali wiersze znani aktorzy Kazimierz Kaczor i Katarzyna
¸aniewska. W listopadzie 1982 r. proboszcz koÊcio∏a w Podkowie LeÊnej
zorganizowa∏ „wieczór poezji polskiej”, na którym wystàpi∏ Krzysztof Kolber-
ger. 21 listopada w koÊciele pw. Nawiedzenia NMP, siedzibie duszpasterstwa
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174 AAN, KC PZPR, Wydz. Org., 779, b.p., Teleks z KW PZPR Olsztyn, [luty 1982]; Z. Z∏a-
kowski, op. cit., s. 108; W. Rodowicz, op. cit., s. 256.
175 Ibidem, s. 56, 57.
176 AIPN, MSW II, 17/IX/231, k. 12, Informacja o rozwoju sytuacji polityczno-operacyjnej i wy-
nikach prowadzonych przez KS MO dzia∏aƒ w okresie od dnia 13 XII 1981 do dnia 31 XII 1982,
[10 I 1983]; AAN, KC PZPR, Wydz. Org., 906, b.p., Informacja o bie˝àcej sytuacji spo∏eczno-
-politycznej w Warszawie i sto∏ecznym woj. warszawskim, [lipiec 1982].



Êrodowisk twórczych kierowanego przez ks. Wies∏awa Niew´g∏owskiego,
zainaugurowano Tydzieƒ Kultury ChrzeÊcijaƒskiej pod patronatem bp.
Mizio∏ka. W sto∏ecznych i podsto∏ecznych koÊcio∏ach odbywa∏y si´ impre-
zy kulturalne, mi´dzy innymi z udzia∏em aktorów. W Êwiàtyniach organizo-
wano równie˝ spotkania z intelektualistami. Na przyk∏ad 2 grudnia 1982 r.
w klasztorze oo. Dominikanów przy ul. Freta w Warszawie odby∏o si´ spo-
tkanie z prof. Andrzejem Âwi´cickim. 12 grudnia na mszy Êw. w koÊciele
w Górze Kalwarii troje artystów, wÊród nich Hanna Skar˝anka, recytowa-
∏o wiersze Adama Mickiewicza, Juliusza S∏owackiego i Krzysztofa Kamila
Baczyƒskiego177. 

Podczas stanu wojennego, szczególnie w miesi´cznice jego wprowadze-
nia, powszechnie odprawiano msze Êw. w intencji internowanych oraz znie-
sienia stanu wojennego i pokoju w ojczyênie. Du˝y rozg∏os zyska∏y comie-
si´czne msze Êw. za ojczyzn´ odprawiane przez ks. Jerzego Popie∏uszk´
w koÊciele pw. Êw. Stanis∏awa Kostki na warszawskim ˚oliborzu. Nabo˝eƒ-
stwa te gromadzi∏y tysiàce wiernych178. We wspomnianych intencjach modlo-
no si´ w narodowe rocznice, takie jak 3 maja czy 11 listopada, w Êwi´to
Józefa Robotnika 1 maja 1982 r. oraz w dni powszednie czy zwyk∏e niedziele.

Jak wynika z raportów Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Radomiu,
wi´kszoÊç duchowieƒstwa zachowa∏a biernà postaw´, ograniczajàc si´ „do
spe∏niania praktyk religijnych bez akcentów politycznych”179. MSW szaco-
wa∏o, ˝e oko∏o 60 proc. ksi´˝y w kraju nie anga˝owa∏o si´ „w dzia∏alnoÊç
politycznà”, a tylko 5 proc. „sta∏o na zdecydowanie wrogich pozycjach po-
litycznych”. Wed∏ug tych danych 20 proc. duchownych mia∏o prezentowaç
postawy „jednoznacznie lojalne”, a 15 proc. by∏o „gorliwymi wykonawcami
wytycznych hierarchii”180. Oceniano, ˝e 12 na 87 biskupów publicznie
prezentowa∏o negatywne stanowisko wobec w∏adz. Jednym z tych ksi´˝y,
którzy otwarcie wypowiadali si´ przeciw stanowi wojennemu, by∏ Leon
Kantorski z parafii Êw. Krzysztofa w Podkowie LeÊnej. Podczas kazania
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177 „Tygodnik Mazowsze”, nr 27, 22 IX 1982; AAN, KC PZPR, Wydz. Org., 1001, b.p., Infor-
macja o postawach wÊród niektórych przedstawicieli kleru w Warszawie i sto∏ecznym wojewódz-
twie warszawskim, 15 XII 1982; ibidem, 985, b.p., Informacja o postawach kleru w Warszawie
i sto∏ecznym województwie warszawskim, 24 XI 1982.
178 P. Nitecki, Znak zwyci´stwa. Ksiàdz Jerzy Popie∏uszko (1947–1984), Warszawa 1998, s. 18.
179 AP Radom, Egzekutywa KW Radom, 84, b.p., Ocena stanu bezpieczeƒstwa, 28 XI 1982.
180 AIPN, MSW II, 859, k. 42, Informacja dot. stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
w kraju, [sierpieƒ 1982].



5 grudnia 1982 r. mia∏ on krytykowaç dyrektorów niektórych szkó∏ („kola-
borantów w∏adz”). Z kolei wikariusz w parafii Glinojeck (województwo
ciechanowskie), ks. Henryk Lewandowski, 31 paêdziernika tr. pot´pi∏ w ka-
zaniu wprowadzenie stanu wojennego oraz skrytykowa∏ ograniczanie
niektórych swobód, a tak˝e kontrol´ listów i telefonów. Szczególnie wrogie
– w ocenie Komitetu Warszawskiego PZPR – kazanie wyg∏osi∏ 3 maja
1982 r. ks. Henryk Brzeziƒski, który porówna∏ gen. Jaruzelskiego do het-
mana Franciszka K. Branickiego. W tym samym miesiàcu w Zbroszy Du˝ej
(województwo radomskie) ks. Czes∏aw Sad∏owski wyg∏asza∏ kazania, które
w opinii w∏adz zawiera∏y „wi´cej elementów politycznych ni˝ religijnych”.
Krytykowa∏ w∏adze oraz „stosowa∏ aluzje do przeciwstawiania si´ podejmo-
wanym [przez w∏adze] decyzjom”. W ¸´towie (województwo p∏ockie) je-
den z misjonarzy w kazaniu nazwa∏ rzàd i parti´ „grupà z∏odziei i grabie˝-
ców”. Wikariusz z ˚uromina (województwo ciechanowskie), ks. Andrzej
Zembrzuski, komentujàc sytuacj´ w kraju na poczàtku listopada 1982 r.,
stwierdzi∏, ˝e „obiecywali nam raj na ziemi, a znaleêliÊmy si´ w przed-
sionku piek∏a”. Prawo stanu wojennego ostrej krytyce podda∏ proboszcz
parafii Zielona (województwo ciechanowskie) Piotr Urbaƒski. Ks. Stani-
s∏aw Ma∏kowski podczas kazania w bazylice oo. Salezjanów pw. NajÊwi´t-
szego Serca Jezusowego przy ul. Kaw´czyƒskiej w Warszawie powiedzia∏
mi´dzy innymi, ˝e „wrona to diabe∏, wrona to te wszystkie si∏y, które s∏u-
˝à diab∏u [...] wrona jest niedobra, bo oszukuje, bo wrona pozamyka∏a ró˝-
nych ludzi gdzieÊ daleko i oni tam marznà albo chorujà, albo nawet umie-
rajà”. Doda∏ tak˝e, ˝e „si∏a ludzka i k∏amstwo mogà tylko bytowaç do
czasu i przeminà tak jak krakanie wrony”. Z kolei w lipcu 1982 r. ksiàdz
w koÊciele oo. Marianów wyrazi∏ zadowolenie, ˝e pomoc jest dystrybu-
owana przez organizacje koÊcielne, gdy˝ w przeciwnym wypadku „na pew-
no by∏aby rozkradana”181.

W∏adze akcentowa∏y wszelkie pozytywne, ich zdaniem, zachowania
przedstawicieli duchowieƒstwa. W tym zapewne kontekÊcie odnotowano, 
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˝e proboszcz katedry pw. Êw. Jana, Jerzy Baszkiewicz, podczas nabo˝eƒ-
stwa 13 maja w intencji marsza∏ka Józefa Pi∏sudskiego mia∏ za˝àdaç, by
zwini´to transparent „SolidarnoÊci”. Nie usz∏o te˝ uwadze partyjnych
obserwatorów zachowanie tych ksi´˝y, którzy dysponujàc darami dla po-
wodzian, mieli je przekazywaç do rozdzia∏u w∏adzom gminnym. Jako po-
zytywny przyk∏ad wymieniano proboszcza parafii Korzeƒ w gminie ¸àck
(województwo p∏ockie). Partyjne êród∏a Êwiadczà jednak o jednostkowym
poparciu duchownych dla stanu wojennego. Wed∏ug Egzekutywy Komitetu
Wojewódzkiego PZPR w Ciechanowie rekolekcjonista z parafii Êw. Tekli
w Ciechanowie pozytywnie oceni∏ wprowadzenie stanu wojennego, stwier-
dzajàc, ˝e „przyczyni si´ on do ograniczenia przest´pczoÊci, poprawy za-
opatrzenia w podstawowe artyku∏y rynkowe, a zw∏aszcza w ˝ywnoÊç, i po-
zwoli prze˝yç trudny okres zimy”. Stan wojenny mia∏ okreÊliç jako „istotny
krok na drodze do normalizacji i zahamowania pog∏´biajàcego si´ kryzysu
gospodarczego”182. 

Egzekutywa Komitetu Warszawskiego PZPR podkreÊla∏a, ˝e choç
ksi´˝a odmawiali udzia∏u w pracach OKON, ch´tnie delegowali do nich
„przedstawicieli rad parafialnych bàdê znanych im dzia∏aczy katolic-
kich”. Niektórzy kap∏ani mieli deklarowaç „ch´ç wspó∏pracy w zakresie
niesienia pomocy materialnej ludziom jej potrzebujàcym”183. Byç mo˝e
wyjàtkiem od regu∏y by∏ ksiàdz z Brwinowa, który zdaniem Komitetu
Warszawskiego PZPR osobiÊcie zaanga˝owa∏ si´ w prace miejscowego
OKON184. 

Podczas stanu wojennego wystrój wielu Êwiàtyƒ nawiàzywa∏ do sytuacji
w kraju. Na przyk∏ad symbolika grobu wystawionego na Wielkanoc w 1982 r.
w warszawskim koÊciele pw. Êw. Stanis∏awa Kostki odwo∏ywa∏a si´ do sta-
nu wojennego. Znalaz∏y si´ tam eksponaty o znaczeniu symbolicznym: ma-
kieta domu, broƒ, pa∏ka, petardy, amunicja i kajdanki. Z kolei w koÊciele
oo. Jezuitów pw. Matki Boskiej ¸askawej umieszczono stylizowanà wron´,
a pod nià makiety domu i daczy oraz paszport. Ca∏oÊç opatrzono napisem
„Dam ci to wszystko, jeÊli mi oddasz pok∏on”. W Podkowie LeÊnej grób
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182 AIPN, MSW II, 185n/42, b.p., Informacja dzienna MSW, 13 V 1982; AAN, KC PZPR,
Wydz. Org., 783, b.p., Teleks z KW PZPR P∏ock, 25 XI 1982; ibidem, 1010, b.p., Teleks z KW
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OKON w Warszawie i sto∏ecznym województwie, 20 II 1982.
184 Byç mo˝e chodzi o ks. Jana Durk´, proboszcza miejscowej parafii w tamtym okresie.



udekorowano dziewi´cioma krzy˝ami symbolizujàcymi zabitych „z ràk
ZOMO”. W koÊciele oo. Pasjonistów w wystroju grobu znalaz∏ si´ szeÊcio-
metrowy krzy˝ owini´ty drutem kolczastym185. 

KoÊció∏, oprócz tego, ˝e otwarcie organizowa∏ pomoc dla represjono-
wanych i internowanych oraz ich rodzin, niejednokrotnie pozwalajàc im
prze˝yç, umo˝liwia∏ wymian´ wolnej myÊli, dzi´ki czemu dla wielu sta∏ si´
oazà wolnoÊci. 

6. Nastroje spo∏eczne

W okresie stanu wojennego du˝y wp∏yw na nastroje spo∏eczne mia∏
kryzys gospodarczy, odczuwany przez wi´kszoÊç spo∏eczeƒstwa. Przed
1 lutego 1982 r. powszechnie obawiano si´ obni˝enia poziomu ˝ycia na
skutek planowanej „regulacji cen”. Kupowano na zapas artyku∏y przemy-
s∏owe bez wzgl´du na to, czy by∏y potrzebne, czy nie. Brakowa∏o odzie˝y,
obuwia, Êrodków pioràcych, pasty do z´bów oraz ˝yletek186. Ogromne
podwy˝ki cen wprowadzone od 1 lutego 1982 r. wywo∏a∏y niezadowolenie
spo∏eczne. Dlatego Komitet Warszawski PZPR ju˝ tego samego dnia roz-
wa˝a∏ obni˝enie dopiero co podwy˝szonych cen187. Szokowy wzrost cen,
wbrew zamys∏om autorów, nie wp∏ynà∏ na popraw´ zaopatrzenia sklepów.
Wr´cz przeciwnie, sytuacja si´ pogorszy∏a, a wraz z tym nastroje spo∏ecz-
ne. Coraz trudniej by∏o prze˝yç „od pierwszego do pierwszego”. Przydzia-
∏y kartkowe na podstawowe artyku∏y nie zaspokaja∏y minimum potrzeb.
K∏opoty z zaopatrzeniem frustrowa∏y klientów, którzy niekiedy zachowy-
wali si´ wr´cz agresywnie. Jako „stado wilków [...] rozwydrzonych i cham-
skich” oceni∏a w sierpniu 1982 r. mieszkanka Warszawy osoby stojàce
w kolejce po kaszank´ w warszawskiej Hali Mirowskiej. Aby wykupiç przy-
dzia∏ mi´sa, ludzie w godzinach pracy stali w kolejkach. Jak informowa∏
Komitet Warszawski PZPR, sfrustrowani byli równie˝ sprzedawcy z tych
sklepów, w których brakowa∏o „masy towarowej”, poniewa˝ trudno im
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by∏o „wystawiaç w∏asnà twarz zamiast towarów, przyjmujàc ró˝ne, cz´sto
niewybredne komentarze klientów”188. 

Szczególnie dotkliwy by∏ brak obuwia. Pojawia∏y si´ nawet prasowe
og∏oszenia o kupnie, sprzeda˝y bàdê zamianie obuwia. Cz´Êciej ni˝ po-
przednio reperowano stare buty, co zdaniem Komitetu Warszawskiego
PZPR by∏o powodem „du˝ych kolejek w punktach us∏ugowych”189. Dawa-
no te˝ do prasy og∏oszenia o zgubionych kartkach na mi´so. Choç w dru-
giej po∏owie listopada zaopatrzenie rynku w ˝ywnoÊç nieco si´ polepszy∏o,
nastroje spo∏eczne si´ nie poprawi∏y. Na przyk∏ad robotnicy z województwa
olsztyƒskiego grozili niepokojami spo∏ecznymi w odpowiedzi na praktyki
„ustalania cen z sufitu”190. 

Na rynku by∏ deficyt nie tylko artyku∏ów codziennego u˝ytku. W wielu
zak∏adach brakowa∏o niezb´dnej odzie˝y ochronnej, na przyk∏ad w Zak∏a-
dach Naprawczych Taboru Kolejowego w Ostródzie (województwo olsztyƒ-
skie). K∏opoty z zaopatrzeniem pracowników w „buty przemys∏owe”,
odzie˝ i r´czniki mia∏o równie˝ wiele przedsi´biorstw w województwie
p∏ockim, gdzie zrealizowano tylko 40 proc. zamówieƒ na te artyku∏y. W wo-
jewództwie ostro∏´ckim w kwietniu 1982 r. zaopatrzenie za∏óg w Êrodki
czystoÊci nie przekroczy∏o 20 proc. potrzeb191. 

Poza tym w zak∏adach pracy odnotowano du˝e braki w dostawach su-
rowców i podzespo∏ów, co stanowi∏o g∏ównà przyczyn´ przestojów w pro-
dukcji. Zrywane by∏y wi´zi kooperacyjne, zarówno krajowe, jak i zagranicz-
ne – w strefie dewizowej. Zak∏ócenia spowodowane z∏ym zaopatrzeniem
surowcowo-materia∏owym wystàpi∏y w co najmniej siedemnastu du˝ych
warszawskich zak∏adach pracy, w tym w FSO, gdzie brakowa∏o wszystkie-
go, „od blachy a˝ po szyby do poloneza”, i „rysowa∏a si´ groêba prawie ca∏-
kowitego wstrzymania produkcji”. Z powodu wielokrotnych przestojów
w fabrykach cz´Êç za∏óg kierowano na przymusowe urlopy, na przyk∏ad
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188 AAN, KC PZPR, Wydz. Org., 981, b.p., Informacja o bie˝àcej sytuacji spo∏eczno-politycznej
w Warszawie i województwie sto∏ecznym, 17 XI 1982; W stanie..., s. 183. 
189 Ibidem, 927, b.p., Informacja o bie˝àcej sytuacji spo∏eczno-politycznej w Warszawie i woje-
wództwie sto∏ecznym, 31 VII 1982; ibidem, 976, b.p., Teleks z KW PZPR Olsztyn, 10 XI 1982;
ibidem, 975, b.p., Teleks z KW PZPR Olsztyn, 9 XI 1982.
190 Ibidem, 948, b.p., Teleks z KW PZPR Ostro∏´ka, 15 X 1982; ibidem, 990, b.p., Teleks z KW
PZPR Ostro∏´ka, 26 XI 1982; ibidem, 950, b.p., Teleks z KW PZPR Olsztyn, 16 XI 1982.
191 Ibidem, 967, b.p., Teleks z KW PZPR Olsztyn, 2 XI 1982; ibidem, 969, b.p., Teleks z KW
PZPR P∏ock, 3 XI 1982; ibidem, 828, b.p., Teleks z KW PZPR Ostro∏´ka, 8 IV 1982.



w FSO czy „Kasprzaku”, bàdê przenoszono do prac zast´pczych, mi´dzy
innymi w województwie ciechanowskim. Zak∏ady w niewielkim zakresie
wykorzystywa∏y moce produkcyjne192. 

W zwiàzku z trudnà sytuacjà surowcowà kierownictwa zak∏adów stara-
∏y si´ zastàpiç brakujàce importowane komponenty krajowymi. Wdra˝ano
projekty oszcz´dnoÊciowe, które zak∏ada∏y zwi´kszenie udzia∏u kompo-
nentów krajowych oraz ponowne wykorzystanie materia∏ów poprodukcyj-
nych. Przyk∏adowo w FSO styropian montowany w podsufitkach poloneza
zastàpiono innym tworzywem. W Warszawskich Zak∏adach Fotograficz-
nych odzyskiwano srebro ze Êcieków przemys∏owych. W Spó∏dzielni Pracy
w Ostródzie zaprojektowano pi´ç nowych wzorów damskich torebek z od-
sieków, to znaczy poprodukcyjnych odpadów ze skóry. W zak∏adach jaj-
czarsko-drobiarskich w Ciechanowie postanowiono rozpoczàç produkcj´
ubocznà kaszanek i salcesonów podrobowych (15 t miesi´cznie)193. 

Mieszkaƒcy wsi równie˝ odczuwali braki w zaopatrzeniu, g∏ównie
w pasze oraz cz´Êci do maszyn rolniczych. W marcu 1982 r. w wielu kó∏-
kach rolniczych oraz paƒstwowych oÊrodkach maszynowych w wojewódz-
twie ciechanowskim brakowa∏o cz´Êci do ciàgników, z których 30 proc.
by∏o zepsutych. Spowodowane tym straty próbowano nadrabiaç wyd∏u˝e-
niem czasu pracy sprawnych maszyn. Z powodu podwy˝ek cen w spó∏-
dzielniach kó∏ek rolniczych zmniejszy∏o si´ zainteresowanie ich us∏ugami.
WÊród rolników rozwija∏a si´ pomoc sàsiedzka. W paêdzierniku 1982 r.
w województwie p∏ockim jednym z g∏ównych problemów na wsi oprócz
braku Êrodków do produkcji rolnej by∏y nierytmiczne dostawy w´gla. Poza
tym permanentnie brakowa∏o, nie tylko podczas stanu wojennego, sznur-
ka do snopowiàza∏ek194.

Podczas stanu wojennego masowo fa∏szowano kartki na produkty pod-
legajàce reglamentacji. W Warszawie w grudniu 1981 r. zatrzymano szaj-
k´, która wprowadzi∏a do obiegu kilka tysi´cy fa∏szywych kartek. Rozwija∏
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192 Ibidem, 808, b.p., Informacja o dzia∏aniach podejmowanych przez zak∏ady pracy sto∏ecznego
woj. warszawskiego na rzecz poprawy jakoÊci i oszcz´dnoÊci w produkcji oraz rozwoju produkcji
antyimportowej, 19 II 1982; ibidem, 771, b.p., Informacja, [13 II 1982].
193 „Gazeta Olsztyƒska”, 14 I 1982; AAN, KC PZPR, Wydz. Org., 995, b.p., Teleks z KW PZPR
Ciechanów, 20 III 1982.
194 Ibidem, 812, b.p., Teleks z KW PZPR Ciechanów, 24 III 1982; ibidem, 815, b.p., Informacja
o bie˝àcej sytuacji spo∏eczno-politycznej w sto∏ecznym województwie warszawskim, 25 III 1982;
ibidem, 936, b.p., Teleks z KW PZPR P∏ock, 7 X 1982.



si´ czarny rynek obrotu trudno dost´pnymi towarami. Zdarza∏o si´, ˝e
w sklepach czy zak∏adach ukrywano przed klientami towary deficytowe
(g∏ównie meble, lodówki, pralki oraz alkohol). Zgromadzone dobra sprze-
dawano nast´pnie po czarnorynkowej cenie albo bezpoÊrednio w sklepie,
albo w czasie transportu z fabryki do sklepu czy hurtowni195. 

Milicja prowadzi∏a akcj´ wy∏apywania spekulantów pod kryptonimem
„Rynek”. Przyk∏adowo w kwietniu 1982 r. milicjanci z Komendy Dzielnico-
wej MO Warszawa-ÂródmieÊcie ubrani po cywilnemu Êcigali handlarzy-
-spekulantów na bazarze Ró˝yckiego. W stanie wojennym liczba spraw
zwiàzanych ze spekulacjà ros∏a lawinowo. W paêdzierniku 1982 r. w ka˝dej
dzielnicy Warszawy oraz w wielu innych miastach powsta∏y „brygady anty-
spekulacyjne”, których zadaniem by∏o wzmocnienie si∏ milicyjnych zwal-
czajàcych ten proceder196.

Powszechne oburzenie budzi∏y liczne przypadki marnotrawstwa. Przy-
k∏adowo w ¸´gajnach (województwo olsztyƒskie) zasta∏a zniszczona plan-
tacja ogórków, poniewa˝ wskutek ba∏aganu w magazynie PGR do oprysku
u˝yto niew∏aÊciwego Êrodka. W masarni Gminnej Spó∏dzielni „Samopo-
moc Ch∏opska” w Przasnyszu (województwo ostro∏´ckie) zepsu∏y si´ w´dli-
ny i mi´so o wartoÊci 330 tys. z∏, a w Skaryszewie (województwo radomskie)
zepsu∏o si´ 400 kg kie∏basy. Dyrektor jednego z warszawskich zak∏adów
t∏umaczy∏, ˝e zapobie˝enie marnotrawstwu jest niemo˝liwe, poniewa˝
„∏atwiej jest wymusiç od prze∏o˝onych dotacje, ni˝ zmusiç pracownika do
rzetelnej pracy”197. 

Oprócz spekulacji rozwija∏a si´ nielegalna produkcja alkoholu ze
wszystkiego, co nadawa∏o si´ do fermentacji (ry˝, rodzynki, odpady z pro-
dukcji win, sfermentowane d˝emy i konfitury oraz cukier). W wojewódz-
twie olsztyƒskim w 1982 r. odnotowano pi´ciokrotnie wi´cej przypadków
nielegalnej produkcji alkoholu w porównaniu z 1981 r. Milicja masowo li-
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195 AIPN, MSW II, 185n/48, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 19 VII 1982; ibidem,
185n/48, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 16 VII 1982; ibidem, 185n/50, b.p.,
Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 14 VIII 1982.
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MSW II, 185n/51, b.p., Informacja dzienna MSW, 26 VIII 1982; M. Ró˝ycki, Dzia∏ania wojen-
ne, „˚ycie Warszawy”, 13 IV 1982.



kwidowa∏a bimbrownie. Poza tym na wielkà skal´ rozwija∏ si´ pokàtny han-
del alkoholem198. 

Wprowadzenie stanu wojennego wywo∏a∏o szok, apati´, zawód oraz
l´k o przysz∏oÊç. Wy∏àczenie ∏àcznoÊci telefonicznej uniemo˝liwia∏o kon-
takt z bliskimi. Jak wspomina∏ jeden z mieszkaƒców Warszawy, odbywa∏y
si´ „powszechne pielgrzymki po ca∏ym mieÊcie. Zamiast »dzieƒ dobry«,
który to zwrot utraci∏ dziÊ swe pierwotne znaczenie, mawia si´ »jak to do-
brze, ˝e ci´ widz´«”199. W trudnej sytuacji znalaz∏y si´ osoby zatrzymane.
Najpierw przewo˝ono je do komend MO, gdzie d∏u˝szy czas pozostawa-
∏y w niepewnoÊci, a nast´pnie kierowano do oÊrodków odosobnienia
i cz´sto dopiero tam informowano o internowaniu. Z czasem do interno-
wanych zacz´∏a docieraç pomoc materialna i duszpasterska oraz umo˝li-
wiono im kontakty z rodzinami, dzi´ki czemu zmniejszy∏o si´ ich uczucie
osamotnienia. Opini´ publicznà bulwersowa∏y przypadki bicia osadzo-
nych w „internatach”. 

Dla wielu ludzi rzeczywistoÊç stanu wojennego by∏a poczàtkowo niezro-
zumia∏a. Starsi Polacy obecnoÊç wojska na ulicach oraz godzin´ milicyjnà
jednoznacznie kojarzyli z czasami okupacji. Niektóre osoby z dystansem
podchodzi∏y do nowej rzeczywistoÊci. Jak wspomina∏ jeden z mieszkaƒców
stolicy, 13 grudnia na widok wojska i pojazdów pancernych tworzàcych
„absurdalnà sceneri´” wielokrotnie reagowano Êmiechem, poniewa˝ nie
dopuszczano myÊli, ˝e „oni mogà strzelaç”. Dopiero kolejne pacyfikacje
strajków w zak∏adach zacz´∏y spo∏eczeƒstwu uÊwiadamiaç realia stanu wo-
jennego. Przeje˝d˝ajàce przez miasta kolumny wojskowe bàdê czo∏gi ota-
czajàce wi´ksze zak∏ady pracy podczas ich pacyfikacji pot´gowa∏y atmosfe-
r´ strachu. Powszechny szok wywo∏a∏y informacje o ofiarach Êmiertelnych
w kopalni „Wujek”, Êwiadczàce o determinacji w∏adz w pacyfikowaniu
protestów. Grudniowe procesy osób zaanga˝owanych w opór spo∏eczny
wzmocni∏y wÊród ludzi poczucie solidarnoÊci. Na rozprawy przychodzi∏y
nie tylko rodziny oskar˝onych, lecz tak˝e ich koledzy z pracy czy osoby
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postronne. By∏o to dla oskar˝onych ogromnym wsparciem moralnym i du-
chowym200. 

Nasilajàce si´ od stycznia 1982 r. akcje ulotkowe, organizowanie space-
rów w porze nadawania Dziennika Telewizyjnego czy obchodzenie miesi´cz-
nic wprowadzenia stanu wojennego obudzi∏y w spo∏eczeƒstwie nadziej´ na
przywrócenie legalnej dzia∏alnoÊci zwiàzku. Dzia∏ania te integrowa∏y za-
równo Êrodowiska zwiàzane z „SolidarnoÊcià”, jak i osoby niezaanga˝owa-
ne w dzia∏alnoÊç zwiàzkowà.

Powszechne niezadowolenie, nie tylko wÊród cz∏onków „SolidarnoÊci”,
budzi∏y prowadzone przez w∏adze weryfikacje w zak∏adach pracy. Wielu
cz∏onków partii uwa˝a∏o, ˝e najpierw nale˝a∏o osàdziç prominentnych
dzia∏aczy partyjnych z poprzedniej ekipy rzàdzàcej. W zak∏adach pracy
wielu pracowników zmuszono do podpisania deklaracji o rezygnacji z dzia-
∏alnoÊci zwiàzkowej (tzw. lojalki), a tym samym do wystàpienia z „Solidar-
noÊci”. Obawy, niech´ç i opór budzi∏y wÊród wi´kszoÊci cz∏onków „Soli-
darnoÊci” takie inicjatywy w∏adz, jak powo∏ywanie OKON, uznawanych
w kr´gach „SolidarnoÊci” za „˝a∏osnà kpin´ z naszych aspiracji, za parodi´
ludow∏adztwa”. Nieufnie odnoszono si´ do komisji socjalnych, gdy˝ jak
przekonywano, ich dzia∏anie „ma na celu jedno – abyÊmy op∏ywajàc we
wczasy, sanatoria i kie∏bas´, zapomnieli o naszych kolegach w wi´zieniu
i o wolnoÊci, którà nam zabrano”201.

Ró˝ne emocje wzbudza∏y organizowane przez opozycj´ manifestacje
i protesty uliczne, na przyk∏ad niektórzy uczestnicy warszawskich manife-
stacji w maju 1982 r. p∏akali ze wzruszenia. Po protestach 1 i 3 maja na-
stroje si´ zmieni∏y. Jak donosi∏ Komitet Wojewódzki w Olsztynie, w „roz-
mowach kolejkowych [w Szczytnie – przyp. T.R.] pada∏y stwierdzenia, ˝e
13 maja b´dà paliç komitety”202. 

Protesty 12 i 13 maja, najpowa˝niejsze w ca∏ym stanie wojennym, po-
kaza∏y, jak wielu pracowników zastraszono, gro˝àc sankcjami za udzia∏
w strajkach. Wiele osób mia∏o wàtpliwoÊci, czy jest sens podejmowaç
pi´tnastominutowe strajki. Jak wynika z niereprezentatywnego sonda˝u
przeprowadzonego przez „Tygodnik Mazowsze”, wÊród cz∏onków „Soli-
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201 Ibidem.
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darnoÊci” opinie by∏y podzielone. Na przyk∏ad w Hucie „Warszawa” je-
den z robotników stwierdzi∏, ˝e „obawa przed zwolnieniami nie pozwoli
powtórzyç strajku 15-minutowego”. Jeden z pracowników FSO natomiast
opowiada∏ si´ za strajkiem generalnym, poniewa˝ jego zdaniem strajk
pi´tnastominutowy poza „pokazaniem si∏y” nie spe∏ni∏ ˝adnych innych
celów. Z kolei pracownik „Ursusa” uwa˝a∏, ˝e strajk polegajàcy na pozo-
rowaniu pracy nie ma sensu, gdy˝ „i tak przecie˝ wypuszczamy buble
i niedoróbki”. Robotnik „Âwierczewskiego” obawia∏ si´, ˝e je˝eli strajki
nie b´dà kontynuowane, ludzie „oklapnà, pomyÊlà, ˝e zapomnieliÊmy
o naszej »SolidarnoÊci«”. Niektórzy z ankietowanych uwa˝ali, ˝e takie
akcje, jak ta z 13 maja, „majà g∏´boki sens” i mimo represji trzeba co mie-
siàc strajkowaç. By∏y te˝ opinie, ˝e strajk spowodowa∏ radykalizacj´ na-
strojów oraz stworzy∏ mo˝liwoÊç ustalenia liczby protestujàcych, co u∏a-
twi∏o w∏adzom stosowanie represji203. 

Ró˝ne by∏y równie˝ opinie o skutecznoÊci i znaczeniu protestów 31 sierp-
nia. Zdaniem Micha∏a Gruszczyƒskiego zwiàzek przegra∏, poniewa˝ w pro-
testy nie zaanga˝owali si´ zwykli ludzie – Êwiadkowie ulicznych manifesta-
cji. W centrum Warszawy, na pl. Konstytucji, ludzie nie zareagowali na
wezwanie protestujàcych „Chodêcie z nami”. W rezultacie chwil´ póêniej
zomowcy zmusili demonstrantów do opuszczenia placu204. 

Wi´kszoÊç spo∏eczeƒstwa negatywnie odnios∏a si´ do powo∏ywania
przez w∏adze najpierw grup inicjatywnych, a nast´pnie nowych zwiàzków
zawodowych od jesieni 1982 r. Przeciwni byli temu nie tylko cz∏onkowie
„SolidarnoÊci”, lecz tak˝e cz´Êciowo cz∏onkowie PZPR. W zak∏adach
cz´sto ignorowano grupy inicjatywne. Zdarza∏o si´, ˝e osoby zaanga˝o-
wane w t´ inicjatyw´ wycofywa∏y si´ pod naciskiem kolegów. W wielu
warszawskich zak∏adach do nowych zwiàzków podchodzono z nieufno-
Êcià, odnotowano „brak zainteresowania” oraz „wyczekiwanie na rozwój
sytuacji”. Jeden z pracowników „Waryƒskiego” tak skonkludowa∏ sytua-
cj´: „Czy winna jest wszystkiemu »SolidarnoÊç«? Winna temu, co zasz∏o,
jest partia. Nie zwiàzki winny zmieniç nazw´, ale partia”. WÊród dzia∏a-
czy „SolidarnoÊci” w województwie radomskim zaobserwowano „znacz-
ne przygn´bienie zapowiedzià cofni´cia rejestracji zwiàzkom”, a cz´Êç
m∏odych robotników deklarowa∏a, ˝e nie przystàpi do nowych struktur
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zwiàzkowych205. Po uchwaleniu ustawy zwiàzkowej 8 paêdziernika 1982 r.
za∏ogi du˝ych przedsi´biorstw zachowa∏y postaw´ „wyczekujàcà” i niech´t-
nie anga˝owa∏y si´ w prace nowych zwiàzków. Rezygnujàc z przynale˝no-
Êci do nowych struktur zwiàzkowych, u˝ywano argumentów, ˝e by∏y orga-
nizowane przez „partyjnych” oraz ˝e „partia zbyt szybko wzi´∏a si´ za
tworzenie nowych zwiàzków zawodowych”. T∏umaczono si´ te˝ nawar-
stwianiem si´ codziennych problemów, na przyk∏ad trudnoÊciami z zaku-
pem obuwia zimowego i podstawowych artyku∏ów ˝ywnoÊciowych. Dystans
do nowych zwiàzków motywowano równie˝ zapowiadanymi na 10 listopa-
da akcjami strajkowymi organizowanymi przez opozycj´206. 

Wydarzeniem 1983 r. w kraju, w tym w Warszawie, sta∏a si´ pielgrzym-
ka papie˝a Jana Paw∏a II (16–23 czerwca). Na ∏amach „Tygodnika Wojen-
nego” komentowano, ˝e przejazd Ojca Âwi´tego przez stolic´ „by∏ po∏àcze-
niem radoÊci, uniesienia i jakiegoÊ szoku, przera˝enia tym, co w∏adze
przedstawi∏y jako Êrodki bezpieczeƒstwa”. Opisujàc zaÊ reakcj´ ludzi, pod-
kreÊlano, ˝e „takiej manifestacji Warszawa nie widzia∏a. Zjednoczeni, Êpie-
wajàcy i skandujàcy w porzàdku i z dyscyplinà, tak mog∏y wyglàdaç nasze
pochody 1-majowe czy 31 sierpnia, gdyby nie interwencja ZOMO”207.

W spotkaniach z papie˝em uczestniczy∏y miliony Polaków. Wizyta Ojca
Âwi´tego przyczyni∏a si´ do umocnienia podziemnej „SolidarnoÊci”, o któ-
rej prawa upomnia∏ si´ Jan Pawe∏ II, oraz pozycji KoÊcio∏a w Polsce208.
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goràczki. Polska pod rzàdami komunistycznymi, Lublin 2001, s. 477–478.



PODKARPACIE

1. Operacja wprowadzenia stanu wojennego

W ramach operacji o kryptonimie „Klon” S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa wyty-
powa∏a z województwa rzeszowskiego 81 osób, z którymi zamierzano prze-
prowadziç rozmowy ostrzegawcze. W przypadku niepowodzenia mia∏y
zostaç internowane1. W nocy z 12 na 13 grudnia internowano prawie
wszystkich cz∏onków Prezydium Zarzàdu Regionu Rzeszowskiego NSZZ
„SolidarnoÊç”. Na wolnoÊci pozostali jedynie Zbigniew SieczkoÊ i Tadeusz
Sowa, ten ostatni jednak wkrótce si´ ujawni∏. W oÊrodkach internowania
umieszczono te˝ dwunastu dzia∏aczy NSZZ RI „SolidarnoÊç” oraz kilku
organizatorów i przywódców strajku okupacyjnego w urz´dach gmin z listo-
pada 1981 r.2 Ogó∏em w województwie w pierwszych dniach stanu wojen-
nego internowano oko∏o stu osób, w tym w trakcie operacji „Klon” 77 osób.
Podczas operacji „Jod∏a” przeprowadzono 161 rozmów ostrzegawczych,
internowano trzy osoby spoÊród tych, które odmówi∏y podpisania deklara-
cji lojalnoÊci3. M´˝czyzn osadzano w wi´zieniach w Za∏´˝u i ¸upkowie,
a kobiety w areszcie w Nisku, skàd w styczniu przewieziono je do oÊrodka
w Go∏dapi4.
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1 Przeciw „SolidarnoÊci” 1980–1989. Rzeszowska opozycja w tajnych archiwach Ministerstwa
Spraw Wewn´trznych, oprac. J. Draus, Z. Nawrocki, Rzeszów 2000, s. 119–121. 
2 AIPN Rzeszów, 053/59, t. 2, k. 4, Informacja z rozmów z internowanymi przeprowadzonych
przez Wydz[ia∏] IV, 2 I 1982; ibidem, 053/59, t. 2, k. 36–37, Wniosek do sprawy operacyjnej kryp-
tonim „Operacja”, 23 II 1982; DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci. Kalendarium rzeszowskie, oprac.
J. Klus, A. Lignarski, J. Szkutnik, Rzeszów 2000, s. 271–274; Relacja Micha∏a Str´ka (w zbio-
rach OBEP IPN Rzeszów), s. 6.
3 AIPN Rzeszów, 053/65, k. 167, Zestawienie danych dotyczàcych operacji „Jod∏a” i „Klon” za
okres 13 XII 1981–30 IV 1982; b.d.; DwadzieÊcia lat..., s. 271–274.
4 Notatka zast´pcy komendanta woj. MO ds. SB w Rzeszowie dla Dyrektora Departamentu IV
MSW [w:] Przeciw SolidarnoÊci..., s. 150–152.
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Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego w Komitecie Wojewódzkim
PZPR w Rzeszowie powo∏any zosta∏ Wojewódzki Sztab Informacji i Pro-
pagandy, a w komitetach miejskich i zak∏adowych jego odpowiedniki.
Do 19 grudnia przygotowano 130 tys. afiszy, hase∏ i ulotek. Na potrzeby akty-
wu i radiow´z∏ów wydawano specjalny serwis informacyjny. Dokonano
zmian personalnych w redakcji „Nowin”, organu Komitetu Wojewódzkiego
PZPR, a zarazem jedynego pisma w regionie, którego nie zawieszono.
Dwóch dziennikarzy nale˝àcych do „SolidarnoÊci” wys∏ano na beztermi-
nowy urlop, a z czterema przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze. Wys∏ano
specjalne zespo∏y lektorów-agitatorów do 57 najwa˝niejszych zak∏adów
pracy. Niezale˝nie od tego utworzono te˝ kolejne grupy aktywu do nisz-
czenia propagandy przeciwnika (350 ludzi). Ogó∏em do grup samoobrony
powo∏anych przy wszystkich instancjach szczebla podstawowego w woje-
wództwie rzeszowskim zmobilizowano 1450 cz∏onków partii. Zgodnie z wy-
tycznymi z Warszawy Komitet Wojewódzki PZPR postanowi∏ te˝ pozyskaç
spo∏eczeƒstwo przez powo∏ywanie w zak∏adach komisji socjalnych, kó∏ Ligi
Kobiet Polskich oraz komitetów ocalenia narodowego. Nast´pnie w wielu
zak∏adach przeprowadzono kontrol´ wykonywania zadaƒ, która przebieg∏a
na ogó∏ pozytywnie5. Jednak agresywna propaganda partii, zw∏aszcza wizual-
na, wywo∏ywa∏a protesty nawet w jej szeregach6.

W nast´pnych dniach zarówno w wewnàtrzpartyjnym „Biuletynie Infor-
macyjnym” (wydawanym przez sztab od 15 grudnia), jak i w „Nowinach”
(gdzie cz´sto ukazywa∏y si´ te same teksty) publikowano wypowiedzi „zwy-
k∏ych” ludzi i cz∏onków „SolidarnoÊci” popierajàce wprowadzenie stanu
wojennego, mi´dzy innymi apele dwóch dzia∏aczy rzeszowskiego Mi´dzy-
zak∏adowego Komitetu Robotniczego „SolidarnoÊç”. SB zainspirowa∏a
audycj´ w Polskim Radiu, osiem artyku∏ów w „Nowinach”, jeden w „Gaze-
cie M∏odych” oraz broszur´ Na drodze do politycznej wywrotki. Ujawniano
przyk∏ady rzekomo planowanych dzia∏aƒ „SolidarnoÊci”, ukazywano
– z odpowiednim komentarzem – sylwetki jej przywódców, zarówno krajo-
wych, jak i regionalnych. Rozpowszechniano informacje o sytuacji w woje-
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5 AP Rzeszów, KW PZPR, 1388, k. 268, Teleks KW PZPR w Rzeszowie do KC PZPR nr 429,
14 XII 1981; ibidem, 1388, k. 273, KW do Wydzia∏u Informacji KC, 16 XII 1981; ibidem, 1388,
k. 287–292, Ocena aktualnego stanu pracy partyjnej po 13 bm. w województwie rzeszowskim,
19 XII 1981; Notatka zast´pcy komendanta..., s. 150–152.
6 AP Rzeszów, KW PZPR, 1388, k. 310, Informacja nr 10 [KW dla KC] o aktualnej sytuacji
spo∏eczno-politycznej na terenie województwa rzeszowskiego, 23 XII 1981.



wództwie, dzia∏aniach w∏adz na rzecz poprawy zaopatrzenia i usprawnienia
administracji. Starano si´ te˝ kreowaç pozytywny wizerunek wojska w tek-
stach o pracy komisarzy wojskowych i terenowych grup operacyjnych,
o ci´˝kiej s∏u˝bie ˝o∏nierzy i ich pomocy dla ró˝nych osób (wizyty w domu
dziecka itp.). Obok tego jako ostrze˝enie publikowano informacje o zatrzy-
maniach, aresztowaniach i wyrokach za ∏amanie przepisów stanu wojenne-
go. S∏u˝y∏a temu mi´dzy innymi sta∏a rubryka „Nowin” zatytu∏owana Z wo-
kandy Sàdu WOW (Warszawskiego Okr´gu Wojskowego)7.

W prawie wszystkich zak∏adach pracy Rzeszowa ju˝ w godzinach rannych
przej´to lokale i majàtek komisji zak∏adowych „SolidarnoÊci”, a ich pracow-
ników skierowano na poprzednio zajmowane stanowiska pracy lub na urlop.
Przejmowano te˝ kontrol´ nad zak∏adowymi radiow´z∏ami oraz niszczono
znaki zwiàzku. Aby zwi´kszyç kontrol´ w rzeszowskich Zak∏adach Zmecha-
nizowanego Sprz´tu Domowego „Predom-Zelmer”, skierowano nawet po
dwóch „aktywistów” na ka˝dy wydzia∏8. Reakcje kierownictw poszczególnych
zak∏adów by∏y bardzo ró˝ne. Niektóre opieszale wykonywa∏y zarzàdzenia
i ogranicza∏y si´ do zaplombowania pomieszczeƒ. Dyrektor Zak∏adów Napra-
wy Sprz´tu Medycznego stwierdzi∏ wprost, ˝e nie b´dzie si´ nara˝a∏, i odmó-
wi∏ likwidacji zwiàzku. Zdarza∏y si´ równie˝ gesty solidarnoÊci. Zast´pca
dyrektora rzeszowskiego Przedsi´biorstwa Transportu Handlu Wewn´trz-
nego odwióz∏ s∏u˝bowym samochodem ˝ony dwóch internowanych pracow-
ników i wr´czy∏ im kwiaty oraz zapomogi. Zosta∏ za to zwolniony. Natomiast
w Fabryce Wyrobów Srebrnych „Resovia” dyrekcja sugerowa∏a odosobnie-
nie dwóch dzia∏aczy „SolidarnoÊci” od reszty pracowników9. W nast´pnych
dniach w∏adze sukcesywnie zwalnia∏y osoby, które „nie sprawdzi∏y si´” przed
13 grudnia10. W dzia∏aniach tych, w opinii Komitetu Wojewódzkiego, wyró˝-
nia∏ si´ Komitet Miejski PZPR w Rzeszowie, który mi´dzy innymi inspirowa∏
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7 Ibidem, 1373, k. 1–4, Wydzia∏ Polityczno-Organizacyjny KW do KC, 18 XII 1981; ibidem,
1388, k. 287–292, Ocena aktualnego stanu pracy partyjnej po 13 bm. w województwie rzeszow-
skim, 19 XII 1981; AIPN Rzeszów, 053/65, k. 181, Notatka s∏u˝bowa, b.d.; ibidem, 053/65,
k. 312, Notatka s∏u˝bowa, 27 III 1982; por. „Nowiny”, 15–22 XII 1981; Apel do cz∏onków
NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu rzeszowskiego, ibidem, 21 XII 1982.
8 AP Rzeszów, KW PZPR, 1393, k. 7–9, Informacja (niepodpisana) KM w Rzeszowie do
KW, [14 XII 1981].
9 Ibidem, 1393, k. 11, Informacja KM PZPR dla KW o sytuacji w Rzeszowie, 15 XII 1981.
10 Ibidem, 1393, k. 14–16, Informacja KM PZPR dla KW o sytuacji w Rzeszowie, 16 XII 1981;
ibidem, 1388, k. 287–292, Ocena aktualnego stanu pracy partyjnej po 13 bm. w województwie
rzeszowskim, 19 XII 1981.



odwo∏anie dyrektorów lub ich zast´pców w Rzeszowskim Przedsi´biorstwie
Produkcji Kruszywa i Us∏ug Geologicznych „Kruszgeo”, „Resovii”, Przedsi´-
biorstwie Przemys∏u LeÊnego „Las”. Do 21 grudnia usuni´to pi´ciu dyrekto-
rów lub ich zast´pców z tych zak∏adów. Zmian dokonano te˝ w ¸aƒcuckiej
Fabryce Ârub i w zak∏adach w Ropczycach11.

Wed∏ug meldunku Komendy Wojewódzkiej MO przekazanego Mini-
sterstwu Spraw Wewnetrznych spo∏eczeƒstwo województwa „na ogó∏ spo-
kojnie przyj´∏o wprowadzenie stanu wojennego”. Z obawy przed akcjà si∏
porzàdkowych przerwano strajk na wszystkich rzeszowskich uczelniach12.
Mimo zaskoczenia wywo∏anego wydarzeniami 13 grudnia i zatrzymania
liderów zwiàzkowych wielu dzia∏aczy „SolidarnoÊci” postanowi∏o zorgani-
zowaç strajki protestacyjne. 14 grudnia strajk podj´∏o oko∏o po∏owy za∏ogi
pierwszej zmiany w Wytwórni Sprz´tu Komunikacyjnego PZL Mielec (we-
d∏ug danych MO 2–3 tys. osób). Na drugiej zmianie kontynuowa∏o go oko∏o
szeÊciuset osób na oÊmiu wydzia∏ach (na 4,8 tys. pracowników tej zmiany).
W rzeszowskiej WSK-PZL strajk rozpocz´to na czterech wydzia∏ach, do
których wkrótce dosz∏o pi´ç nast´pnych (wed∏ug MO podj´∏o go oko∏o
1,5–2,5 tys. ludzi). Wkrótce jednak, mi´dzy innymi po rozmowach z proku-
ratorem wojskowym, cz´Êç strajkujàcych przerwa∏a protest. Pod koniec dnia
strajkowa∏o tylko dwieÊcie osób na dwóch wydzia∏ach (na 2,4 tys. zatrudnio-
nych na tej zmianie). W Zak∏adach Magnezytowych w Ropczycach przepro-
wadzono dwugodzinny strajk mi´dzy godz. 8 a 10 rano z udzia∏em oko∏o
270 osób. W strajkach tych brali udzia∏ równie˝ cz∏onkowie PZPR. Niepo-
wodzeniem zakoƒczy∏y si´ natomiast próby zorganizowania strajku w Fabry-
ce Maszyn w Le˝ajsku, Rzeszowskim Przedsi´biorstwie Robót Elektrycz-
nych i Rzeszowskim Przedsi´biorstwie Robót Zmechanizowanych i Sprz´tu
Budowlanego „Dêwig”. W rzeszowskim Miejskim Przedsi´biorstwie Komu-
nikacyjnym kierowcy poczàtkowo odmówili wyjazdu, jednak po zebraniu,
na którym zagro˝ono im sankcjami karnymi, podj´li prac´13.

354

11 Ibidem, 1393, k. 17–19, Informacja KM PZPR dla KW o sytuacji w Rzeszowie, 16 XII 1981;
ibidem, 1388, k. 274–276, Informacja nr 4 [KW PZPR dla KC] o sytuacji spo∏eczno-politycznej
na terenie województwa rzeszowskiego, 16 XII 1981; ibidem, 1393, k. 22, Informacja KM PZPR
dla KW o sytuacji w Rzeszowie w dniu 21 XII 1981 r.; ibidem, 499, k. 55–56, Protokó∏ Posie-
dzenia Egzekutywy KM w Rzeszowie, 30 XII 1981.
12 AIPN Rzeszów, 04/378, k. 360–361, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie
dla Dyrektora Gabinetu MSW, 13 XII 1981.
13 AP Rzeszów, KW PZPR, 1388, k. 263, Informacja nr 1 KW dla KC o sytuacji politycznej
w województwie rzeszowskim w dniu 14 bm., 14 XII 1981; ibidem, 1388, k. 264, Informacja



15 grudnia rano w WSK-PZL Mielec nie przystàpi∏o do pracy 1200 osób.
Protest przerwano oko∏o godz. 11 po interwencji komisarza wojskowego.
W rzeszowskiej WSK-PZL Antoni Kamiƒski próbowa∏ zorganizowaç strajk
na dwóch wydzia∏ach. Uda∏o mu si´ zebraç grup´ liczàcà 300–400 osób.
Mimo i˝ funkcjonariusze MO demonstracyjnie zablokowali g∏ówne wej-
Êcie, do koƒca pierwszej zmiany nie podj´to pracy. Cz´Êç strajkujàcych
z tych wydzia∏ów opuÊci∏a zak∏ad dopiero po rozmowach z dyrekcjà. Mie-
siàc póêniej za organizacj´ strajku Kamiƒskiego skazano w trybie doraê-
nym na 5 lat pozbawienia wolnoÊci i 3 lata pozbawienia praw publicznych
(na mocy amnestii wypuszczono go w listopadzie 1983 r.). Inny aresztowa-
ny w tej sprawie, Tadeusz Panek, zosta∏ wypuszczony z aresztu z uwagi na
z∏y stan zdrowia, a jego spraw´ rozpatrywa∏ sàd powszechny (otrzyma∏ wy-
rok 2 lat pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu)14. 16 grudnia oko∏o trzystu
pracowników nie podj´∏o pracy, domagajàc si´ zniesienia militaryzacji za-
k∏adu i uwolnienia aresztowanych. Tego samego dnia w WSK-PZL Mielec
przerwano w po∏udnie na krótko prac´, aby uczciç ofiary Grudnia 197015.

W∏adze partyjne województwa obawia∏y si´ szczególnie, jak zostanie
odebrana informacja o Êmierci górników z „Wujka”. Ju˝ nast´pnego dnia
w Zielonce (gmina Kolbuszowa) i Mazurach (gmina Rani˝ów) pojawi∏y si´
ulotki wzywajàce do pomszczenia poleg∏ych i rannych16. Na znak protestu
18 grudnia z inicjatywy dzia∏aczy „SolidarnoÊci” dosz∏o do kilkuminutowej
przerwy w pracy na niektórych wydzia∏ach WSK-PZL Mielec. Podobnie by∏o
w siostrzanym zak∏adzie w Rzeszowie i Wytwórni Filtrów w S´dziszowie
Ma∏opolskim, gdzie zbiorowo odmówiono modlitwy oraz odÊpiewano pieÊni

355

[KM PZPR dla KW] o sytuacji w Rzeszowie, 15 XII 1981; ibidem, 1393, k. 7–9, Informacja
KM PZPR dla KW, [14 XII 1981]; ibidem, 1393, k. 11, Informacja [KM PZPR dla KW] o sytu-
acji w Rzeszowie w dniu 15 XII 1981; ibidem, 1393, k. 14–15, Informacja [KM PZPR dla KW]
o sytuacji w Rzeszowie w dniu 16 XII 1981; AIPN Rzeszów, 04/378, k. 363–365, Informacja
Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie dla MSW, 14 XII 1981; Relacja Micha∏a Str´ka,
s. 7; Stan wojenny w Polsce. Kalendaria wydarzeƒ 13 XII 1981–31 XII 1982, red. W. Chudzik,
R. Cywiƒski, I. Kielmel, I. Marczak, Warszawa 1999, s. 169.
14 Archiwum Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” w Rzeszowie, 385, Postanowienie WSG
w Rzeszowie w sprawie Sgw 117/82, 28 X 1982; Przepisów stanu wojennego nie wolno lekcewa-
˝yç!, „Nowiny”, 31 XII 1981–1 I 1982; A. Zabierowski, Epilog próby strajku w rzeszowskiej
WSK, ibidem, 16 I 1982; DwadzieÊcia lat..., s. 62.
15 AIPN Rzeszów, 04/378, k. 369, Informacja KW MO w Rzeszowie dla MSW o sytuacji spo∏ecz-
no-politycznej na terenie województwa, 16 XII 1981.
16 AP Rzeszów, KW PZPR, 1388, k. 278, Informacja [KW PZPR dla KC] nr 5 o sytuacji spo-
∏eczno-politycznej na terenie województwa rzeszowskiego w dniu 18 bm., 18 XII 1981.



religijne. Niektórzy dzia∏acze NSZZ RI „SolidarnoÊç” mieli te˝ wzywaç do
niedostarczania przez rolników ˝ywnoÊci do miast17. Do 28 grudnia milicja
rozpocz´∏a tylko jedno post´powanie w trybie przyspieszonym za organizo-
wanie strajku w „Dêwigu”. Z tego powodu 21 grudnia aresztowano Ryszarda
Âwietlika, a 23 grudnia Bronis∏awa Marcinka oraz Stanis∏awa Furmana.
Skierowano te˝ 46 wniosków do kolegium do spraw wykroczeƒ18.

W nocy z 12 na 13 grudnia funkcjonariusze MO i SB aresztowali w wo-
jewództwie przemyskim 80 dzia∏aczy „SolidarnoÊci”. Wi´kszoÊç z nich zo-
sta∏a przewieziona do oÊrodków odosobnienia w Uhercach i w ¸upkowie.
WÊród nich znalaz∏o si´ dziewi´ciu cz∏onków PZPR, których wkrótce z niej
wykluczono19. Funkcjonariusze MO i SB wkroczyli te˝ do siedziby Regionu
Po∏udniowo-Wschodniego NSZZ „SolidarnoÊç” w PrzemyÊlu. Wyniesiono
cz´Êç dokumentów oraz wi´kszoÊç sprz´tu. Wkrótce przybyli tam przedsta-
wiciele kilku zak∏adów pracy oraz niektórzy cz∏onkowie Zarzàdu Regionu.
Wed∏ug relacji Marka Kamiƒskiego milicjanci wynieÊli z siedziby zwiàzku
cz´Êç dokumentów i sprz´tu, ale pomieszczenia przeszukano doÊç pobie˝-
nie, a sporo rzeczy pozostawiono na miejscu. Nerwowà atmosfer´ stara∏ si´
opanowaç Stanis∏aw ˚ó∏kiewicz, sugerujàc, aby pozostawione dokumenty
ukryç w piwnicy. „Po jakimÊ czasie – relacjonuje Kamiƒski – do siedziby
Zarzàdu Regionu dotar∏ wiceprzewodniczàcy Wojciech K∏y˝, któremu
przekazaliÊmy w∏adz´”20. W tym samym czasie w∏amano si´ do siedzib za-
k∏adowych komisji zwiàzkowych. Kilku pozosta∏ych na wolnoÊci cz∏onków
Zarzàdu Regionu postanowi∏o podjàç dzia∏alnoÊç w ukryciu. 

Przemyska „SolidarnoÊç” jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojen-
nego przygotowa∏a scenariusz dzia∏aƒ w nadzwyczajnej sytuacji. Instrukcja
na wypadek stanu wyjàtkowego przyj´ta przez Prezydium Mi´dzyzak∏ado-
wego Komitetu Strajkowego NSZZ „SolidarnoÊç” w marcu 1981 r. zaleca-
∏a, aby „w organizacjach zwiàzkowych utworzyç zapasowe komitety, które
przejmà kierownictwo organizacyjne [...] na og∏oszenie stanu wyjàtkowego
nale˝y odpowiedzieç strajkiem generalnym”21. Po po∏udniu 13 grudnia
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17 Ibidem, 1388, k. 294, Informacja nr 7 o sytuacji spo∏eczno-politycznej na terenie województwa
rzeszowskiego w dniu 20 bm., 20 XII 1981.
18 Ibidem, 1393, k. 77–80, Informacja dot[yczàca] stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
na terenie województwa rzeszowskiego w okresie obowiàzywania stanu wojennego, 29 XII 1981.
19 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 167/6, b.p., Teleks KW PZPR do KC,
23 I 1982.
20 Relacja Zygmunta Majgiera; Relacja Marka Kamiƒskiego (w zbiorach OBEP IPN Rzeszów).
21 Instrukcja na wypadek stanu wyjàtkowego (w zbiorach Marka Kamiƒskiego z PrzemyÊla).



w kot∏owni Przemyskiej Spó∏dzielni Mieszkaniowej zwo∏ano spotkanie kil-
kunastu zwiàzkowców, którzy zredagowali treÊç ulotki i postanowili roz-
prowadziç jà w zak∏adach pracy. Wzywano w niej do „strajku powszechne-
go we wszystkich zak∏adach regionu z wyjàtkiem s∏u˝by zdrowia, zak∏adów
zwiàzanych z produkcjà ˝ywnoÊci oraz zak∏adów zabezpieczajàcych podsta-
wowe Êrodki bytowania: Êwiat∏o, ciep∏o, woda, gaz”. Dalej informowano, ˝e
Zarzàd Regionu na czas strajku przekszta∏ci∏ si´ w Regionalny Komitet
Strajkowy, który sygnuje ulotk´, i ˝e od tego czasu przechodzi on do kon-
spiracji, a strajkiem b´dzie kierowaç przez przedstawicieli wybranych ko-
misji zak∏adowych. Polecano, aby w przypadku wprowadzenia przez w∏adze
militaryzacji zak∏adów stosowaç bierny opór. Apelowano te˝ o zachowanie
spokoju, rozwagi i unikanie wszelkich prowokacji22.

Jeszcze 13 grudnia podj´to strajk w Hucie Szk∏a Opakowaniowego
i Oddziale PKS w Jaros∏awiu. W HSO rozmowy dwustuosobowej grupy
strajkujàcych z zast´pcà komendanta wojewódzkiego MO do spraw SB nie
przynios∏y rezultatu. Ostatecznie jednak protest zakoƒczy∏ si´ w nocy, dzi´-
ki czemu nie dosz∏o do planowanej interwencji si∏ milicyjnych23. 14 grud-
nia próbowano rozpoczàç strajki w trzech przemyskich zak∏adach pracy:
Fabryce Pras Automatycznych „Ponar-Plasomat” (Zak∏ad nr 6 „Fanina”),
Zak∏adzie Chemii Gospodarczej „Pollena-Astra” i Fabryce Domów. Pro-
test w „Ponarze” zakoƒczy∏ si´ oko∏o godz. 18, natomiast w „Astrze” straj-
kowa∏a tylko pierwsza zmiana. W Fabryce Domów po rozmowie z dyrekcjà
komitet strajkowy zrezygnowa∏ z protestu24. W kilku zak∏adach nastroje
strajkowe utrzymywa∏y si´ jeszcze w nast´pnych dniach25.
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22 Komunikat Zarzàdu Regionu Po∏udniowo-Wschodniego NSZZ „SolidarnoÊç” w PrzemyÊlu,
13 XII 1981 (w zbiorach Biblioteki Po∏udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Prze-
myÊlu).
23 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 167/6, b.p., Teleks KW PZPR do KC,
2 I 1982; AIPN Rzeszów, 010/191, k. 318–319, Informacja dzienna KW MO w PrzemyÊlu do
MSW o sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie przemyskim, 13 XII 1981.
24 Ibidem, 010/191, k. 323–326, Informacja dzienna KW MO w PrzemyÊlu do MSW o sytuacji
polityczno-operacyjnej w województwie przemyskim, 14 XII 1981. Marek Pudliƒski za zorgani-
zowanie 14 XII 1981 r. strajku w „Astrze” oraz druk ulotek zosta∏ skazany na 3,5 roku pozba-
wienia wolnoÊci i utraty praw publicznych (zwolniony w kwietniu 1983 r.).
25 Ibidem, 010/191, k. 339, Informacja dzienna KW MO do MSW o sytuacji polityczno-operacyj-
nej w województwie przemyskim, 19 XII 1981. Autorzy kalendarium stanu wojennego podajà,
˝e strajki w tych zak∏adach trwa∏y jeszcze nast´pnego dnia (Stan wojenny w Polsce..., s. 164).
Zaprzecza temu meldunek zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO do spraw SB (AIPN
Rzeszów, 010/191, k. 328, Informacja dzienna KW MO do MSW o sytuacji polityczno-operacyj-
nej w województwie przemyskim, 15 XII 1981).



14 grudnia wiceprzewodniczàcy Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç”
w PrzemyÊlu Wojciech K∏y˝ i cz∏onek ZR Krzysztof Prokop, przekonani
o podj´ciu akcji strajkowej przez przemyskie zak∏ady pracy, udali si´ w towa-
rzystwie Zygmunta Majgiera do Urz´du Wojewódzkiego, aby tam zwróciç si´
o udzielenie pomocy strajkujàcym. Zygmunt Majgier tak opisa∏ to zdarzenie:
„Do UW weszli tylko K∏y˝ i Prokop. Czeka∏em na nich oko∏o dwóch godzin.
Potem si´ okaza∏o, ˝e Prokop wyszed∏, a K∏y˝ zosta∏ zamkni´ty”. Wojciech
K∏y˝ oskar˝ony zosta∏ o zredagowanie apelu nawo∏ujàcego do strajku i otrzy-
ma∏ wyrok 3 lat pozbawienia wolnoÊci (zwolniono go w kwietniu 1983 r.).
Aresztowany zosta∏ równie˝ Mariusz Kurowski, który jednak ze wzgl´du na
stan zdrowia zosta∏ wy∏àczony z post´powania w trybie doraênym. Ostatecz-
nie sàd skaza∏ go na 1,5 roku pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu na 3 lata26.

Zarzàd Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Podkarpacie w KroÊnie 12 grud-
nia wieczorem otrzyma∏ informacj´ z Zarzàdu Regionu NSZZ „Solidar-
noÊç” Mazowsze o przygotowywaniu przez milicj´ powa˝niejszej akcji,
o czym mia∏y Êwiadczyç ruchy oddzia∏ów MO i wojska27. W nocy z 12 na
13 grudnia w trakcie operacji „Klon” i „Jod∏a” w województwie kroÊnieƒ-
skim internowano 40 osób (35 z „SolidarnoÊci”, 4 z NSZZ RI „Solidar-
noÊç”), a póêniej jeszcze 39 osób. Zosta∏y one osadzone w Uhercach, Za∏´-
˝u, Nisku i Go∏dapi. Przeprowadzono te˝ 25 rozmów ostrzegawczych28.
Milicja po rozbiciu drzwi do siedziby Zarzàdu Regionu, mieszczàcej si´
w Wojewódzkim Domu Kultury w KroÊnie, zasta∏a tam trzech dy˝urujà-
cych jego cz∏onków: Stanis∏awa Guzika, Witolda Kinela i Romana Lonca.
Zostali przes∏uchani, a nast´pnie internowani. Po przeszukaniu pomiesz-
czeƒ zabrano znacznà cz´Êç dokumentacji, sprz´tu i sztandar zwiàzkowy29.

Zwiàzkowcy z województwa kroÊnieƒskiego nie zdo∏ali powo∏aç oÊrod-
ka koordynujàcego akcj´ protestacyjnà. Ju˝ 13 grudnia pracownicy Sanoc-
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26 Kronika stanu wojennego, „˚ycie Przemyskie”, 3 II 1982; R. G∏owacki, Pami´tnik stanu
wojennego, s. 9 (mps w zbiorach OBEP IPN Rzeszów).
27 AIPN Rzeszów, 01/20, k. 410, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w KroÊnie dla MSW,
godz. 20.10, 12 XII 1981.
28 AP Sko∏yszyn, KW PZPR, Wydzia∏ Administracyjny, 497, b.p., Informacja o stanie bezpie-
czeƒstwa, ∏adu i porzàdku publicznego w województwie kroÊnieƒskim za okres od 1981 do koƒ-
ca III kwarta∏u 1983 roku, b.d.; AIPN Rzeszów, 01/22, k. 5, Informacja Komendy Wojewódz-
kiej MO w KroÊnie dla MSW, 14 XII 1981; A. Kyc, Internowanie – tajna broƒ stanu wojennego
[w:] Z dziejów „SolidarnoÊci” podkarpackiej 1980–1990, red. B. Adamski, Krosno 1992, s. 59.
29 S. Fryc, Od sierpnia do grudnia. NSZZ SolidarnoÊç na Podkarpaciu 1980–1981 [w:] Z dzie-
jów „SolidarnoÊci” podkarpackiej..., s. 31.



kich Zak∏adów Przemys∏u Gumowego „Stomil” podj´li strajk, którego ini-
cjatorem by∏ przewodniczàcy Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç”
Jerzy Kuzian. 14 grudnia w siedmiu zak∏adach – jasielskiej filii KroÊnieƒ-
skiej Huty Szk∏a, Zak∏adzie Przetwórstwa Drzewnego „Ustianowa”, „Sto-
milu” i sanockim „Autosanie”, Zak∏adach Urzàdzeƒ Naftowych „Nafto-
met”, Fabryce Obuwia Sportowego „Polsport” i Fabryce Amortyzatorów
„Polmo” w KroÊnie – strajkowa∏o ∏àcznie 6–6,5 tys. osób. W wyniku roz-
mów grup operacyjnych WP, funkcjonariuszy SB i kierownictwa zak∏adów
ze strajkujàcymi wi´kszoÊç z nich wróci∏a do pracy. Wieczorem wcià˝ jed-
nak strajkowa∏o oko∏o 1800 osób z „Naftometu”, „Polsportu” i „Polmo”30.
15 grudnia po rozmowach podj´to prac´ w „Naftomecie” i WSK-PZL, do
próby strajku dosz∏o natomiast w „Krosnolenie”31. Najbardziej drama-
tyczna sytuacja zaistnia∏a w Fabryce Amortyzatorów „Polmo”. Zak∏ad
otoczy∏ kordon milicji, ZOMO i wojska. Mimo to nast´pnego dnia oko∏o
tysiàca robotników wkroczy∏o do zak∏adu i rozpocz´∏o okupacj´ jednej
z hal. Komisarz wojskowy wezwa∏, by do godz. 11 opuÊciç zak∏ad. Pozo-
sta∏o jeszcze sto osób, które wysz∏y dopiero po po∏udniu. Wojewódzki
Komitet Obrony zwolni∏ dyrektora zak∏adu i jego zast´pc´, a samà fabry-
k´ zamknà∏ na dwa tygodnie. Za organizacj´ strajku aresztowano 19 grud-
nia Adama Oberca. Wszcz´to te˝ post´powanie w sprawie zmuszania do
strajku przez wy∏àczanie maszyn, umorzono je jednak z powodu niewy-
krycia sprawców.

Wed∏ug danych Komitetu Wojewódzkiego PZPR w KroÊnie, ∏àcznie
w województwie kroÊnieƒskim za nieprzestrzeganie dekretu o stanie wo-
jennym zwolniono z pracy 224 osoby (w „Polmo” 205 osób, w sanockim
„Stomilu” 14, w Zak∏adach Przemys∏u Cukierniczego w JaÊle 2, a po jednej
w kroÊnieƒskim „Naftomecie”, jasielskim „Gamracie” i w sanockim „Auto-
sanie”)32. Oprócz tego trzy osoby zwolniono z jasielskiej filii KHS, interno-
wano tam te˝ cztery kolejne osoby. Jerzy Kuzian zosta∏ skazany na rok
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30 AIPN Rzeszów, 01/22, k. 1–2, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w KroÊnie dla
MSW, 13 XII 1981; ibidem, 01/22, k. 4, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w KroÊnie
dla MSW, 14 XII 1981.
31 Ibidem, 01/22, k. 8, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w KroÊnie dla MSW, 15 XII
1981.
32 Archiwum Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” w Rzeszowie, 386a, Wykaz aresztowa-
nych i skazanych z rejonu p∏d.-wsch. Polski uaktualniony wg stanu danych na 15 X 1984 r.;
AP Sko∏yszyn, KW PZPR, W∏adze KW PZPR, 45, b.p., Informacja o funkcjonowaniu przed-
si´biorstw paƒstwowych w okresie stanu wojennego – marzec 1982, b.d.



pozbawienia wolnoÊci, a Adam Oberc na dwa lata33. ¸àcznie w strajkach
w województwie kroÊnieƒskim mia∏o braç udzia∏ 9890 pracowników34.
16 grudnia Andrzej Lechowski podjà∏ indywidualny protest przeciwko de-
cyzji o wprowadzeniu stanu wojennego: zabarykadowa∏ si´ w warsztacie
elektrycznym PKP w JaÊle, wywieszajàc na drzwiach tablic´ z napisem
„Strajk okupacyjny”. Milicjanci wy∏amali drzwi, dotkliwie go pobili, a na-
st´pnie internowali35.

W województwie tarnobrzeskim w nocy 12 na 13 grudnia internowano
siedemdziesiàt osób. Do po∏owy stycznia w ca∏ym województwie liczba
internowanych wzros∏a do 127. SpoÊród prezydium pi´tnastoosobowego
Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemia Sandomierska w Tarno-
brzegu zatrzymano wszystkich siedmiu etatowych pracowników, w tym
przewodniczàcego Stanis∏awa Krupk´, wiceprzewodniczàcego Jana Ciska
i sekretarza Eugeniusza Trzuskota. Internowano równie˝ cz∏onków w∏adz
komisji zak∏adowych obu najwi´kszych organizacji zwiàzkowych woje-
wództwa: Kombinatu Przemys∏owego Huty „Stalowa Wola”, tarnobrze-
skiego „Siarkopolu” i elektrowni „Po∏aniec”. W czasie zatrzymywania
bardzo rzadko u˝ywano si∏y. Zdarzy∏o si´ tak w przypadku Andrzeja Bere-
zowskiego, który stawia∏ opór, i Eugeniusza Trzuskota, w którego mieszka-
niu przestrzelono zamek i si∏à wy∏amano drzwi. Dwie osoby wyciàgni´to
z domu w samej bieliênie. Milicja przeszuka∏a i zdemolowa∏a pomieszcze-
nia ZR przy ul. Staszica 15636.

Jeszcze w niedziel´ 13 grudnia grupa dzia∏aczy „SolidarnoÊci” w HSW
zebra∏a si´ w pomieszczeniach zwiàzkowych zak∏adu i po d∏u˝szych dysku-
sjach postanowi∏a zorganizowaç nast´pnego dnia strajk. W tym czasie
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33 AP Sko∏yszyn, KW PZPR, Wydzia∏ Administracyjny, 497, b.p., Informacja dotyczàca spraw
przeprowadzonych w trybie doraênym w okresie 13 XII 1981–15 IV 1982, b.d.; S. Fryc, op. cit.,
s. 31–33; „Nowiny”, 7 I 1982.
34 Stan wojenny w Polsce..., s. 110.
35 G. GoÊciƒski, Opozycyjne grupy nacisku w regionie Podkarpacie w latach osiemdziesiàtych,
Krosno 1997, s. 67. 
36 Lista internowanych z województwa tarnobrzeskiego sporzàdzona przez Ew´ Kubern´
(w zbiorach E. Kuberny); Relacja Ewy Kuberny (w zbiorach OBEP IPN Rzeszów); Relacja
Zdzis∏awa KuÊnierza (w zbiorach OBEP IPN Rzeszów); G. Go∏ojuch, Ludzie „Stalowej Woli”.
Historia opozycji antyustrojowej w Stalowej Woli 1980–1989, Kraków 2000, s. 61 (mps pracy
magisterskiej); A. Koptyra, Powstanie i dzia∏alnoÊç NSZZ „SolidarnoÊç” w Kombinacie Prze-
mys∏owym Huty Stalowa Wola i Regionie „Ziemia Sandomierska” 1980–1981, Stalowa Wola
2000, s. 139–159.



Marian Janik i Zdzis∏aw Be∏czowski zabrali i ukryli sztandar zwiàzkowy.
Organizacji strajku podjà∏ si´ Jerzy Kopeczek, który wraz z Ewà Kubernà
nast´pnego dnia rano namawia∏ do jego rozpocz´cia udajàcych si´ do za-
k∏adu pracowników. W strajku wzi´∏o udzia∏ oko∏o 2,5 tys. osób z pi´ciu
wydzia∏ów. Po dwóch godzinach straszenia przez komisarza wojskowego
represjami strajk zosta∏ przerwany. Na drugiej zmianie chcieli go wznowiç
pracownicy jednego z wydzia∏ów, ale zakoƒczy∏o si´ to niepowodzeniem.
Strajk podj´∏o równie˝ oko∏o trzystu osób w Zak∏adach Metalowych „Pre-
dom-Dezamet” w Nowej D´bie37. Na dwóch wydzia∏ach HSW 17 grudnia od
godz. 7.30 do 10 strajkowa∏o oko∏o trzystu pracowników. W obu wypadkach
skutecznie interweniowali oficerowie milicji38. ˚adnej akcji protestacyjnej
nie podj´to natomiast w Tarnobrzegu, mimo wyznaczenia osób z „zapasowe-
go garnituru” Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” w „Siarkopolu”39.

Jeszcze 13 grudnia Ryszard Rott, wyst´pujàcy jako komisarz Regionu
NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemia Sandomierska, w teleksie przes∏anym z sie-
dziby zwiàzku wezwa∏ dzia∏aczy „SolidarnoÊci” na spotkanie w klasztorze
oo. Kapucynów w Rozwadowie. Nast´pnego dnia wieczorem przyby∏o tam
kilkadziesiàt osób. W trakcie spotkania zabudowania klasztorne zosta∏y
otoczone przez ZOMO i SB. Zatrzymano i internowano czternaÊcie osób,
pozosta∏e zdo∏a∏y uciec. Funkcjonariusze SB prawdopodobnie wiedzieli
doskonale o miejscu i przebiegu spotkania. Zdaniem niektórych uczestni-
ków by∏o ono prowokacjà majàcà na celu zatrzymanie osób pragnàcych
kontynuowaç dzia∏alnoÊç zwiàzkowà40.

2. Aparat w∏adzy

W województwie rzeszowskim bie˝àcymi dzia∏aniami PZPR po 13 grud-
nia kierowa∏ zbierajàcy si´ codziennie Sekretariat Komitetu Wojewódzkiego.
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37 Relacja Ewy Kuberny; G. Go∏ojuch, op. cit., s. 62; Stan wojenny w Polsce..., s. 194.
38 AP Sandomierz, KW PZPR w Tarnobrzegu, 406, k. 99, Aktualna sytuacja spo∏eczno-poli-
tyczna w województwie, 17 XII 1981; G. Go∏ojuch, op. cit., s. 64.
39 T. Zych, Refleksje nad stanem wojennym, „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” 1996, nr 14,
s. 4–5.
40 AP Sandomierz, KW PZPR w Tarnobrzegu, 67, k. 7, Protokó∏ plenarnego posiedzenia KW
– wystàpienie I sekretarza POP KW MO w Tarnobrzegu, 18 I 1982; Relacja Ewy Kuberny;
M. Czwarno, Podziemna SolidarnoÊç (mps w zbiorach OBEP IPN Rzeszów); G. Go∏ojuch,
op. cit., s. 63–64.



W pierwszym dniu stanu wojennego cz∏onkowie Egzekutywy Komitetu
Wojewódzkiego spotkali si´ z pierwszymi sekretarzami instancji partyjnych
stopnia podstawowego, komitetów zak∏adowych i niektórych POP oraz
dyrektorami wi´kszych zak∏adów pracy. Wed∏ug meldunków Komitetu
Wojewódzkiego PZPR wysy∏anych do Komitetu Centralnego, cz∏onkowie
partii generalnie zaakceptowali wprowadzenie stanu wojennego. W szere-
gach aktywu partyjnego rozpowszechniano ulotk´ wzywajàcà cz∏onków
„SolidarnoÊci” do przybycia na strajk 17 grudnia z kijami i ∏omami oraz
plotki o sporzàdzeniu przez MKR listy proskrypcyjnej. Komitet Woje-
wódzki informowa∏ Komitet Centralny o pozytywnym wp∏ywie wprowadze-
nia stanu wojennego na aktywnoÊç i zdyscyplinowanie cz∏onków partii,
przekazywa∏ te˝ ich g∏osy, by nie os∏abiaç tempa zmian, a wr´cz przeciwnie,
je nasilaç, poniewa˝ „przeciwnik polityczny jeszcze nie skapitulowa∏”. Jed-
nak du˝a cz´Êç cz∏onków partii prezentowa∏a nadal biernà i wyczekujàcà
postaw´.

W ramach akcji „samooczyszczania” szeregów odwo∏ano dwóch se-
kretarzy komitetów gminnych, siedmiu cz∏onków egzekutyw komitetów
miejskich i komitetów gminnych, trzech sekretarzy oraz dwóch cz∏onków
egzekutywy Komitetu Zak∏adowego z Zak∏adów Magnezytowych w Rop-
czycach (ci ostatni zostali w ten sposób ukarani za dopuszczenie do próby
strajku). Zawieszono te˝ Komitet Uczelniany na Politechnice Rzeszow-
skiej i rozwa˝ano rozwiàzanie Komitetu Uczelnianego Wy˝szej Szko∏y
Pedagogicznej w Rzeszowie. Komitet Miejski w Rzeszowie rozwiàza∏ te˝
POP w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Komitet Wojewódzki miano-
wa∏ pe∏nomocnikiem do spraw pracy partyjnej w WSK-PZL Mielec pod-
pu∏kownika wojska, który z ramienia Sekretariatu Komitetu Wojewódzkie-
go mia∏ kierowaç pracà partyjnà w zak∏adzie41. 30 grudnia na posiedzeniu
Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego w dyskusji nad kierunkami dal-
szych dzia∏aƒ pad∏a kuriozalna propozycja reaktywowania Towarzystwa
Przyjaêni Polsko-Radzieckiej w zak∏adach42.
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41 AIPN Rzeszów, 04/379, k. 45, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie dla
MSW, 15 I 1982; AP Rzeszów, KM PZPR w Rzeszowie, 499, k. 55–56, Protokó∏ pos[iedzenia]
Egzekutywy KM, 30 XII 1981; ibidem, KW PZPR, 1388, k. 287–292, Ocena aktualnego stanu
pracy partyjnej po 13 bm. w województwie rzeszowskim, 19 XII 1981.
42 Ibidem, KM PZPR w Rzeszowie, 378, b.p., Protokó∏ pos[iedzenia] Egzekutywy KW PZPR
18/I/81, 30 XII 1981; ibidem, 1393, k. 73–76, Do cz∏onków i kandydatów PZPR województwa
rzeszowskiego, 30 XII 1981.



Poszczególne instancje partyjne mia∏y przeprowadziç rozmowy wyjaÊnia-
jàce „w sprawie samookreÊlenia si´” z cz∏onkami ró˝nych instancji partyj-
nych nale˝àcymi zarazem do „SolidarnoÊci”. Na ogólnà liczb´ 3271 cz∏on-
ków egzekutyw do koƒca stycznia przeprowadzono rozmowy z 654 osobami,
z których 510 zgodzi∏o si´ zrezygnowaç z przynale˝noÊci do zwiàzku43.
W zak∏adach, w których po 13 grudnia dosz∏o do prób akcji protestacyj-
nych i utrzymywa∏y si´ nastroje nieprzychylne w∏adzy (mi´dzy innymi
WSK-PZL Rzeszów i Mielec, ¸FÂ, Wytwórnia Filtrów w S´dziszowie
Ma∏opolskim, Zak∏ady Magnezytowe w Ropczycach), usuni´to „destruk-
cyjnych cz∏onków partii” i skierowano tam aktyw partyjny44. Zarazem jed-
nak zachowanie prezydenta Rzeszowa, który od podleg∏ych mu pracowni-
ków za˝àda∏ rezygnacji z przynale˝noÊci do „SolidarnoÊci”, zosta∏o przez
SB ocenione jako nadgorliwoÊç budzàca ferment i niezadowolenie45.

W pierwszym okresie stanu wojennego weryfikacjà obj´to 420 dzienni-
karzy. Negatywnie oceniono 33 osoby i rozwiàzano redakcj´ „Gazety
Budowlanych”46. Przeprowadzono tak˝e rozmowy z s´dziami nale˝àcymi
do „SolidarnoÊci”, sk∏aniajàc ich do z∏o˝enia deklaracji o wystàpieniu ze
zwiàzku, oraz indywidualne rozmowy ze wszystkimi pracownikami aparatu
sprawiedliwoÊci „co do kierunku orzecznictwa”. Zdecydowana wi´kszoÊç
z nich okaza∏a si´ lojalna wobec w∏adz. W opinii prezesa Sàdu Wojewódz-
kiego, poza jednym kontrowersyjnym orzeczeniem, pozosta∏e wyroki by∏y
zgodne z prawem i „adekwatne do uwarunkowaƒ stanu wojennego”47.
Ujemnie oceniono jedynie s´dziego Sàdu Rejonowego z Kolbuszowej,
zarzucajàc mu „ca∏kowità biernoÊç, kompletne niezdyscyplinowanie oraz
zdecydowanie samowolnà postaw´ po wprowadzeniu stanu wojennego”.
17 grudnia otrzyma∏ on upomnienie od macierzystej POP. Do Minister-
stwa SprawiedliwoÊci skierowano wniosek o odwo∏anie go z funkcji.
Podobne wnioski z∏o˝ono w stosunku do dwóch s´dziów Sàdu Rejonowego
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43 Ibidem, 1673, k. 15, Informacja o niektórych problemach pracy partyjnej w województwie,
27 I 1982.
44 Ibidem, 1673, k. 6, Informacja o stanie wojewódzkiej organizacji partyjnej wed∏ug stanu na
7 I 1982.
45 AIPN Rzeszów, 04/ 379, k. 6, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie dla
MSW, 2 I 1982.
46 AP Rzeszów, Sekretariat, 580, b.p., Protokó∏ pos[iedzenia] Egzekutywy KW 3/13/82, 11 II
1982.
47 Ibidem, 582, k. 56–58, Ocena pracy s´dziowskiej Okr´gowych Sàdów Pracy i Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych, b.d. [do∏àczona do protoko∏u posiedzenia Egzekutywy KW z 5 V 1982].



w Rzeszowie. Mimo tych dzia∏aƒ pod koniec 1982 r. prezes Sàdu Woje-
wódzkiego okreÊla∏ postaw´ cz´Êci s´dziów jako niekorzystnà i przyznawa∏,
˝e nie wszyscy zaakceptowali przepisy stanu wojennego48.

Po wprowadzeniu stanu wojennego zmieniono prorektora Wy˝szej
Szko∏y Pedagogicznej w Rzeszowie, prorektora Uniwersytetu im. Marii
Curie-Sk∏odowskiej do spraw filii w Rzeszowie (poprzedni z∏o˝y∏ rezygna-
cj´), a tak˝e prodziekana zamiejscowego wydzia∏u Akademii Rolniczej
w Krakowie. Przeprowadzono weryfikacj´ nauczycieli akademickich, w wy-
niku której odsuni´to od zaj´ç oÊmiu z nich (pi´ciu z Politechniki Rze-
szowskiej i trzech z WSP). Relegowano równie˝ z WSP dwóch studentów
za dzia∏alnoÊç przed 13 grudnia, a czterech za ich postaw´ w stanie wojen-
nym (jeden z WSP i trzech z politechniki). Wprawdzie w ocenie Komitetu
Wojewódzkiego PZPR wp∏yn´∏o to pozytywnie na prac´ Êrodowiska aka-
demickiego, niemniej stwierdzano, ˝e „globalna sytuacja polityczna nie jest
zadowalajàca”. Wed∏ug tej informacji wi´kszoÊç nauczycieli zaakceptowa-
∏a wprowadzenie stanu wojennego (z∏o˝ono zaledwie 26 legitymacji partyj-
nych, przy upartyjnieniu WSP si´gajàcym 32 proc., a politechniki – 19 proc.),
jednak pozosta∏a bierna. Tylko nieliczna grupa zaanga˝owa∏a si´ w Patrio-
tyczny Ruch Odrodzenia Narodowego. Wp∏yw na takà ocen´ mia∏o te˝
ujawnienie faktu kolportowania ulotek w akademikach oraz akcja studen-
tów politechniki 3 maja 1982 r.49

W rzeszowskim Komitecie Wojewódzkim PZPR z niepokojem obserwo-
wano tak˝e Êrodowisko nauczycielskie, gdzie, jak oceniano, wp∏ywy „Soli-
darnoÊci” by∏y znaczne. Przeprowadzono w zwiàzku z tym rozmowy z naj-
aktywniejszymi cz∏onkami zwiàzku wÊród nauczycieli „co do zasadnoÊci
wprowadzenia stanu wojennego”. Pi´ciu nauczycieli w Rzeszowie i dwóch
w Czudcu odda∏o legitymacje partyjne. Od lutego do maja 1982 r. Urzàd
Wojewódzki przeprowadza∏ przeglàd kadr w oÊwiacie. W jego wyniku sie-
dem osób odsuni´to od pe∏nienia funkcji kierowniczych w trybie natychmia-
stowym, a kolejne 22 po zakoƒczeniu roku szkolnego. W opinii pokontrol-
nej podkreÊlono biernà bàdê nawet wrogà postaw´ wi´kszoÊci nauczycieli.
Jeden z nauczycieli Zasadniczej Szko∏y Zawodowej w ¸aƒcucie zosta∏ ska-
zany na 1,5 roku w zawieszeniu za dzia∏alnoÊç podziemnà. Po manifestacji
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48 Ibidem, 582, k. 59–70, Ocena kadry s´dziowskiej województwa rzeszowskiego, b.d.
49 Ibidem, 583, b.p., Ocena sytuacji kadrowej oraz perspektyw rozwoju rzeszowskiego oÊrodka
akademickiego, b.d. [przygotowana na Egzekutyw´ KW 14 VII 1982].



trzeciomajowej, w której uczestniczy∏o du˝o m∏odzie˝y, w Urz´dzie Woje-
wódzkim zwo∏ano narad´ dyrektorów szkó∏ ponadpodstawowych, poÊwi´-
conà zapobieganiu udzia∏owi uczniów w manifestacjach. Przewidywano
równie˝ przeprowadzenie szkolenia politycznego dla nauczycieli50.

W pierwszych miesiàcach stanu wojennego kontynuowano akcj´ majà-
cà na celu skompromitowanie „SolidarnoÊci”, do której wykorzystywano
lokalnà pras´. Pierwsze ataki skierowano na zachodnie rozg∏oÊnie, Konfe-
deracj´ Polski Niepodleg∏ej i Komitet Obrony Robotników. Kolejne teksty
dotyczy∏y ju˝ lokalnych dzia∏aczy „SolidarnoÊci”, mi´dzy innymi Antonie-
go Kopaczewskiego i Tadeusza Kensego. Przedstawiano ich jako awantur-
ników ˝àdnych w∏adzy, sprzeniewierzajàcych pieniàdze zwiàzkowe bàdê
wykorzystujàcych je do celów politycznych51.

Wojewódzkie w∏adze partyjne naciska∏y na jak najszersze w∏àczenie si´
ni˝szych instancji w tworzenie OKON. Ju˝ 7 stycznia 1982 r. w wojewódz-
twie rzeszowskim powo∏ano pierwszy komitet (w gminie Ostrów). Choç
Komitet Miejski PZPR w Rzeszowie ju˝ 30 grudnia wezwa∏ cz∏onków do two-
rzenia komitetów, pierwszy komitet osiedlowy powsta∏ dopiero 19 stycznia.
Do 27 lutego w 99 OKON (w tym tylko 3 wiejskich) znalaz∏o si´ 1406 osób.
Po∏owa z nich – dok∏adnie 706 – nale˝a∏a do PZPR, 261 do ZSL, 44 do SD,
a 398 by∏o bezpartyjnych52. Póêniej dynamika tworzenia komitetów uleg∏a
zahamowaniu – do 23 kwietnia funkcjonowa∏y ogó∏em 123 OKON. Tempo
ich tworzenia w Komitecie Wojewódzkim PZPR uznawano za zbyt wolne,
a aktywnoÊç cz∏onków partii w tym wzgl´dzie za niewystarczajàcà53. Dopie-
ro 14 wrzeÊnia 1982 r. powo∏ano wojewódzkà rad´ PRON54.
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50 Ibidem, 1674, k. 26–29, Teleks nr 9 KW PZPR do KC, 7 I 1982; ibidem, 584, b.p., Informa-
cja [wojewody rzeszowskiego] o przygotowaniu nauczycieli do nowego roku szkolnego oraz kie-
runkach pracy ideowo-politycznej wÊród nauczycieli, b.d.
51 M.in.: J. Rakowski, Jàtrzà jakby ma∏o im by∏o przelanej polskiej krwi, „Nowiny”, 5 I 1982;
Z. Kot, Na manowcach awanturnictwa, ibidem, 5 I 1982; eadem, Obce im by∏y poj´cia Narodu
i Ojczyzny, ibidem, 5 I 1982; eadem, Na manowcach...II: Co chcieli zaoferowaç Polsce, ibidem,
6 I 1982; R. BereÊ, Ojciec i syn I: Pan ˝ycia i Êmierci, ibidem, 21 I 1982; eadem, Ojciec...II:
Na drodze do politycznej „wywrotki”, ibidem, 28 I 1982, s. 4; E. Wisz, Ludzie rzeszowskiego
MKR: Szara eminencja, ibidem, 11 II 1982; eadem, Nad dokumentami rzeszowskiej „Solidar-
noÊci” II: Na co wydawano zwiàzkowe pieniàdze, ibidem, 15 IV 1982.
52 AP Rzeszów, KW PZPR 1673, k. 34–35, Informacja nr 5/82 Komitetu Wojewódzkiego PZPR
dla KC o niektórych problemach dotyczàcych sytuacji spo∏eczno-politycznej w partii w wojewódz-
twie rzeszowskim w okresie 10–28 luty, 1 III 1982.
53 Ibidem, 1675, b.p., Teleks nr 135 KW PZPR do KC, 23 IV 1982.
54 „Nowiny”, 15 IX 1982.



Pod koniec wrzeÊnia 1982 r. rozpocz´∏y dzia∏alnoÊç pierwsze grupy ini-
cjatywne nowych zwiàzków zawodowych inspirowane przez Komitet Woje-
wódzki PZPR. Jednak w ocenie SB atmosfera nie sprzyja∏a ich tworzeniu55.
Mimo to, po uchwaleniu nowej ustawy o zwiàzkach zawodowych w paê-
dzierniku 1982 r., wojewódzkie w∏adze partyjne intensywnie stara∏y si´ po-
zyskaç do nich cz∏onków. Wi´kszoÊç za∏óg odnosi∏a si´ do tego z rezerwà,
chocia˝ notowano te˝ zaanga˝owanie w nie osób z „SolidarnoÊci”. SB in-
formowa∏a Warszaw´ o braku zainteresowania nowymi zwiàzkami tak˝e
wÊród kadry kierowniczej i administracji. Cz∏onków zacz´∏o przybywaç do-
piero po niepowodzeniu akcji strajkowej 10 listopada 1982 r. Ostatecznie
jednak, pomimo intensywnej propagandy i ró˝nego rodzaju zach´t mate-
rialnych, w wi´kszych zak∏adach pracy do nowych zwiàzków zapisa∏o si´
3–8 proc. za∏ogi, natomiast wi´cej ch´tnych (40–70 proc.) by∏o w Êrednich
i ma∏ych instytucjach56. W Êrodowisku studenckim Zwiàzek Studentów Pol-
skich, w przeciwieƒstwie do Duszpasterstwa Akademickiego, budzi∏ nik∏e
zainteresowanie57.

Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego pe∏nomocnikiem Komitetu
Obrony Kraju na stanowisku komisarza wojskowego w PrzemyÊlu zosta∏
p∏k Stanis∏aw J´drzejec. Akcjà milicji kierowa∏ komendant wojewódzki
MO w PrzemyÊlu p∏k Józef KaraÊ. W operacjach wojskowych i milicyjnych
u˝ywano tak˝e jednostek ORMO. Po og∏oszeniu stanu wojennego do ko-
mend i posterunków MO wielu ormowców zg∏asza∏o si´ samodzielnie, „by
podjàç zadania w obronie w∏adzy ludowej i porzàdku spo∏ecznego”58. Zor-
ganizowano 34 pododdzia∏y zwarte (skoszarowane), w których s∏u˝b´ pe∏-
ni∏o 431 ormowców59. Wielkà wag´ przywiàzywano do obsadzenia swoimi
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55 AIPN Rzeszów, 04/381, k. 84, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie dla
MSW, 29 IX 1982.
56 Ibidem, 04/381, k. 121–122, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie dla
MSW, 11 XI 1982; ibidem, 04/381, k. 126, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszo-
wie dla MSW, 13 X 1982; ibidem, 04/381, k. 166, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO
w Rzeszowie dla MSW, 26 X 1982; AP Rzeszów, KW PZPR, 1677, b.p., Teleks nr 318 KW do
KC, 8 X 1982; ibidem, 1677, b.p., Informacja o realizacji ustawy o zwiàzkach zawodowych na te-
renie województwa rzeszowskiego, [23 XI 1982]; DwadzieÊcia lat..., s. 76–77.
57 AIPN Rzeszów, 04/382, k. 24, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie dla
MSW, 11 I 1983.
58 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Kancelaria I sekretarza, 27, b.p., Informacja o dzia∏alnoÊci woje-
wódzkiej organizacji ORMO w l. 1981–1983, b.d.
59 Ibidem. 1947 cz∏onków ORMO nale˝a∏o do PZPR (55%), 270 do ZSL (7,5%), 23 do SD
(0,6%), 226 do ZSMP i ZMW (6,3%), a 1086 stanowili bezpartyjni (36,9%).



ludêmi sk∏adów cz∏onkowskich kolegiów do spraw wykroczeƒ oraz funkcji
∏awników sàdowych. Z 554 ∏awników i cz∏onków kolegiów wybranych
w 1982 r. 252 by∏o cz∏onkami PZPR, 59 – ZSL, 24 – SD, a 219 osób nie
nale˝a∏o do ˝adnej partii60.

Po 13 grudnia Komitet Wojewódzki PZPR w PrzemyÊlu rozpoczà∏
prac´ nad oczyszczeniem partii z osób niepewnych ideologicznie, jak rów-
nie˝ tych, które zaanga˝owa∏y si´ w dzia∏alnoÊç „SolidarnoÊci”. Niektórzy
cz∏onkowie PZPR na znak protestu przeciw wprowadzeniu stanu wojen-
nego sk∏adali rezygnacje61, innych zaÊ skreÊlano lub wydalano. Wydalenia
mia∏y wyraênie zwiàzek z dzia∏alnoÊcià podejmowanà w „SolidarnoÊci” lub
z tak zwanym ch∏odnym stosunkiem do w∏adzy i jej dzia∏aƒ. Czystki par-
tyjne przeprowadzano zgodnie z instrukcjà Komitetu Centralnego PZPR
z 12 stycznia 1982 r. Zadania partii w warunkach stanu wojennego62.
W pierwszych miesiàcach 1982 r. zweryfikowano szeregi partyjne w wielu
Êrodowiskach zawodowych. Cz´Êci dzia∏aczy „SolidarnoÊci” nauczyciel-
skiej, po wygaÊni´ciu ich umów o prac´, nie przed∏u˝ono zatrudnienia.
Funkcjonariusze SB i PZPR przeprowadzali te˝ tak zwane rozmowy
ostrzegawcze z ponad 150 nauczycielami przedmiotów humanistycznych.
Pod szczególnà obserwacjà znaleêli si´ uczniowie starszych klas szkó∏ Êred-
nich, którzy anga˝owali si´ w dzia∏alnoÊç politycznà. W lutym i marcu
1982 r. zatrzymano czternastu uczniów, z których dziewi´ciu aresztowano.
SzeÊciu z nich dosta∏o wyroki w zawieszeniu (w tym pi´ciu z klas matural-
nych), a pozostali – nadzór kuratorski63. Warto równie˝ zwróciç uwag´, ˝e
w 1982 r. wÊród tematów wypracowania na egzaminie wst´pnym do szkó∏
Êrednich znalaz∏ si´ i taki: Dlaczego wprowadzenie stanu wojennego w Polsce
by∏o koniecznoÊcià?. Wydaje si´, ˝e w ten sposób usi∏owano wybadaç na-
stroje wÊród m∏odzie˝y, a nieprawomyÊlnym zablokowaç dost´p do wybra-
nej szko∏y64. Podejrzenie o udzia∏ w ró˝nych formach oporu bywa∏o tak
dalece posuni´te, ˝e odnotowano nawet, ˝e szeÊç pracownic przemyskiego
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60 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Administracyjny, 18, b.p., Pismo Wydzia∏u Organizacyj-
nego w PrzemyÊlu do KC PZPR, 30 XI 1982.
61 Ibidem, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 171, b.p., Scenariusz plenarnego posiedzenia
KW PZPR, b.d.
62 Ibidem, 183, b.p., Informacje, oceny, analizy z KC PZPR, b.d.
63 Ibidem, 167/9, b.p., Sytuacja spo∏eczno-polityczna w Êrodowisku oÊwiatowym w województwie
przemyskim w okresie 13 grudnia 1981–30 czerwca 1982, b.d.
64 R. G∏owacki, op. cit., s. 37.



oddzia∏u Narodowego Banku Polskiego, 13 maja 1982 r. przysz∏o do pracy
ubranych na czarno65.

Równie˝ w województwie przemyskim przystàpiono do organizowania
OKON. W maju 1982 r. funkcjonowa∏o ju˝ 291 komitetów, zrzeszajàcych
3745 osób, w tym 1693 cz∏onków PZPR, 600 ZSL, 82 SD i 1378 bezpartyj-
nych66. 19 lipca 1982 r. powo∏ano w PrzemyÊlu Wojewódzkà Tymczasowà
Rad´ Koordynacyjno-Programowà Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Naro-
dowego. Do stycznia 1983 r. w województwie powsta∏o trzydzieÊci rad
PRON w miastach i gminach, a w dziewi´ciu zorganizowano grupy inicja-
tywne. Dominujàcà rol´ w organizowaniu tych struktur odgrywali dzia∏acze
PZPR. Jednak˝e PRON nie znalaz∏ powszechnego poparcia, a jego dzia∏a-
cze spotykali si´ wr´cz z pot´pieniem. W Informacji dotyczàcej rozwoju
PRON z 15 stycznia 1983 r. w∏adze partyjne wyra˝a∏y niezadowolenie z po-
wodu s∏abego zainteresowania ze strony spo∏eczeƒstwa67.

W po∏owie 1982 r. terenowe struktury PZPR rozpocz´∏y sondowanie
nastrojów wÊród za∏óg pracowniczych na temat zwiàzków zawodowych.
POP zalecano mi´dzy innymi „ukazywanie na konkretnych przyk∏adach
dokumentów, wystàpieƒ i dzia∏aƒ, ˝e »SolidarnoÊç« i jej liderzy prowadzi-
li polityk´ i dzia∏alnoÊç sprzecznà z interesami klasy robotniczej, ca∏ego
narodu, dà˝yli przy pomocy kontrrewolucji do zdobycia w∏adzy i zmiany
ustroju”68. Dyskusje toczone w strukturach partii nad przysz∏ym kszta∏-
tem zwiàzków zawodowych zaowocowa∏y nast´pujàcymi wnioskami:
w jednym zak∏adzie powinien istnieç tylko jeden zwiàzek, nale˝y wpro-
wadziç zakaz strajków solidarnoÊciowych, nie mo˝na dopuÊciç do two-
rzenia zwiàzków rolników indywidualnych, taksówkarzy, prywatnych
w∏aÊcicieli warsztatów rzemieÊlniczych oraz urz´dników. Jeszcze przed
uchwaleniem ustawy o zwiàzkach zawodowych na poczàtku paêdzierni-
ka 1982 r. kierownicy wi´kszych zak∏adów pracy, w porozumieniu z se-
kretarzami POP, przystàpili do typowania kandydatów do grup inicja-
tywnych nowych zwiàzków. W Przemyskiej Spó∏dzielni Mieszkaniowej
zdarzy∏ si´ nawet przypadek nadgorliwoÊci, notabene pot´pionej przez
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65 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Administracyjny, 167/10, b.p., Teleks KW PZPR w Prze-
myÊlu do KC, 14 V 1982.
66 Ibidem, 167/10, b.p., Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 27 V 1982.
67 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 173, b.p., Informacja dotyczàca rozwoju
PRON, 15 I 1983.
68 Ibidem, 183, b.p., Zadania partii w warunkach stanu wojennego, 12 I 1982.



POP, prezesa, który nakaza∏ kilku pracownikom zorganizowaç grup´ ini-
cjatywnà69.

W przemyskim Komitecie Wojewódzkim PZPR obserwowano doÊç po-
wszechnie brak zaanga˝owania ze strony pracowników, a „nawet nierzadko
niech´ç do dzia∏alnoÊci grup inicjatywnych” i postaw´ wyczekiwania. Zda-
rza∏y si´ wr´cz przypadki niszczenia tablic informacyjnych w zak∏adach pra-
cy lub kolportowania ulotek, w których wzywano do ich bojkotu70. Dlatego
Komitet Wojewódzki PZPR zaleca∏, aby organizacje partyjne dok∏ada∏y
wszelkich staraƒ i w∏àcza∏y si´ do dzia∏aƒ zwiàzków zawodowych w zak∏a-
dach pracy w celu przeciwstawienia si´, jak to uj´to, „dezintegracyjnym od-
dzia∏ywaniom politycznej opozycji”. Cz∏onkom PZPR zalecano wprost, by
wst´powali do zwiàzków zawodowych71. W publikacjach opozycyjnych nato-
miast wzywano do bojkotu „wronich” zwiàzków zawodowych. Dla przyk∏a-
du w jaros∏awskiej Hucie Szk∏a kolportowano ulotki o „zdrajcach”, którzy
wstàpili do nowych zwiàzków, wymieniajàc ich z nazwiska72. W rezultacie
w sierpniu 1983 r. na 21 885 zatrudnionych w siedemnastu najwi´kszych za-
k∏adach pracy województwa przemyskiego do zwiàzków zawodowych nale-
˝a∏y 3434 osoby, co stanowi∏o 15,6 proc. ogó∏u zatrudnionych73.

Wszelkimi sposobami starano si´ zdyskredytowaç dzia∏alnoÊç struktur
opozycyjnych. Jednà z metod by∏ kolporta˝ „fa∏szywek”. Dla przyk∏adu
przed 13 maja 1982 r. w PrzemyÊlu „pojawi∏y si´ ulotki spreparowane przez
SB [...]; ich g∏ównà tezà jest to, ˝e przez strajki i zamieszki jakiÊ samozwaƒ-
czy Zarzàd Regionu nie dopuszcza do wizyty papie˝a w Polsce”74.

W województwie przemyskim równie˝ prowadzono szeroko nag∏aÊnia-
ne akcje przeciwko „spekulantom”. 27 i 28 stycznia 1982 r. milicja i ORMO
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69 AIPN Rzeszów, 010/195, k. 13, Informacja dot[yczàca] sytuacji polityczno-operacyjnej w woj.
przemyskim z 5 X 1982; ibidem, 010/195, k. 47, Informacja dot[yczàca] sytuacji polityczno-ope-
racyjnej w woj. przemyskim z 15 X 1982.
70 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 167/5, b.p., Teleks KW PZPR w Przemy-
Êlu do KC, 24 XII 1982; ibidem, 167/5, b.p., Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 24 XII
1982; ibidem, 182/1, b.p., Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 8 I 1983.
71 AP PrzemyÊl, Kancelaria I Sekretarza KW PZPR, 28, b.p., Protokó∏ nr 12/83 z wyjazdowe-
go posiedzenia Sekretariatu KW PZPR w PrzemyÊlu w Zak∏adach Automatyki „Mera-Polna”
z 27 VI 1983.
72 Ibidem, Wydzia∏ Organizacyjny, 182/1, b.p., Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 31 I 1983;
„¸àcznik. Niezale˝ne pismo robotnicze”, nr 8, 9 IV 1983.
73 AP PrzemyÊl, KW PZPR, 28, b.p., Ocena zaanga˝owania cz∏onków partii w rozwoju ruchu
zwiàzkowego w 17 najwi´kszych zak∏adach pracy województwa przemyskiego 8 lipca 1983 r.
74 R. G∏owacki, op. cit., s. 29.



skontrolowa∏y wi´kszoÊç (453) placówek handlowych w województwie,
a 2 kwietnia – w ramach akcji „Rynek” – sprawdzano lokale us∏ugowe i bary,
karzàc mandatami 144 osoby75.

Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego pe∏nomocnikiem KOK
w województwie kroÊnieƒskim zosta∏ komisarz p∏k Zygmunt Klimaszew-
ski. Oprócz milicji i wojska w operacji wprowadzenia stanu wojennego
i w póêniejszych dzia∏aniach patrolowych brali czynny udzia∏ cz∏onkowie
ORMO (liczàcej wed∏ug stanu z dnia 1 stycznia 1982 r. 5586 osób)76. Jesz-
cze w grudniu 1981 r. Komitet Wojewódzki PZPR powo∏a∏ grupy aktywu
partyjnego, liczàce w wi´kszych instancjach partyjnych po 100 osób,
a w mniejszych po 15. Mia∏y one za zadanie wzmocnienie partii, „likwida-
cj´ zagro˝eƒ” oraz „utrzymanie kontaktu mi´dzy partià a spo∏eczeƒ-
stwem”, a nawet kontrol´ palcówek handlowych. Ich formowanie natra-
fia∏o na du˝e trudnoÊci, poczàtkowo bowiem przyst´powali do nich
jedynie starzy dzia∏acze partyjni. Pod koniec grudnia 1981 r. w Komitecie
Wojewódzkim PZPR proces oczyszczania si´ partii oceniano jako zbyt po-
wolny, odnotowujàc zarazem wcià˝ utrzymujàcy si´ podzia∏ na cz∏onków
„SolidarnoÊci” i nienale˝àcych do zwiàzku. Za trudnà uznawano sytuacj´
w oÊwiacie i administracji oraz w strajkujàcych zak∏adach pracy, zw∏aszcza
w „Polmo” i WSK-PZL Krosno (w tej ostatniej z∏o˝ono najwi´cej legity-
macji partyjnych)77.

W styczniu w∏adze koncentrowa∏y si´ na weryfikacji ró˝nych Êrodowisk
zawodowych. W ramach oczyszczenia szeregów partyjnych przeprowadzi∏y
ponad tysiàc rozmów ostrzegawczych78. Zmieniono kierownictwo liceum
ogólnokszta∏càcego w KroÊnie, odwo∏ano te˝ dyrektora liceum ogólno-
kszta∏càcego w JaÊle oraz oÊmiu dyrektorów szkó∏ podstawowych. Komisa-
rze wojskowi prowadzili z nauczycielami tak zwane rozmowy uÊwiadamia-
jàce. Mimo to niektórzy nauczyciele jeszcze przez pewien czas nosili znaczki
„SolidarnoÊci” i ubierali si´ na czarno. Wojewoda odwo∏a∏ ze stanowiska
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75 AIPN Rzeszów, 010/192, k. 103–104, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Przemy-
Êlu dla MSW, 28 I 1982; ibidem, 010/193, k. 7, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO
w PrzemyÊlu dla MSW, 2 IV 1982.
76 AP Sko∏yszyn, KW PZPR, W∏adze KW PZPR, Kancelaria I Sekretarza, 122, b.p., Informa-
cja o dzia∏alnoÊci wojewódzkiej organizacji ORMO w okresie stanu wojennego, 1 I 1982.
77 Ibidem, KW PZPR, W∏adze KW PZPR, 44, b.p., Protokó∏ posiedzenia Egzekutywy KW
13/81, 29 XII 1981.
78 Ibidem, 17, b.p., Protokó∏ Plenarnego posiedzenia KW z 1 marca 1982 r.



dyrektora Sanockiego Domu Kultury, a dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w JaÊle zosta∏ aresztowany. Przeglàd kadrowy dotyczy∏ równie˝
Êrodowisk prawniczych. Komitet Wojewódzki PZPR w KroÊnie mia∏ za-
strze˝enia do s´dziów, którzy orzekali zbyt niskie kary wobec inicjatorów
strajków po 13 grudnia, odst´pujàc przy tym od trybu doraênego, na co
prokuratura wojskowa z∏o˝y∏a za˝alenie. Dwóch prokuratorów zg∏osi∏o
wàtpliwoÊci co do prawnej strony wprowadzenia stanu wojennego, a jeden
z nich poprosi∏ o rozwiàzanie z nim stosunku pracy79.

W lutym 1983 r. wojewoda kroÊnieƒski Tadeusz Kruk przygotowa∏ spe-
cjalnà informacj´ G∏ówne êród∏a zagro˝eƒ politycznych, spo∏ecznych i ekono-
micznych na terenie województwa kroÊnieƒskiego w okresie zawieszenia
i uchylenia stanu wojennego, sugerujàc w tym dokumencie podj´cie kon-
kretnych dzia∏aƒ prewencyjnych zarówno przez organy administracji paƒ-
stwowej, jak i przez s∏u˝by porzàdku publicznego. Zaleca∏ szczególnà ob-
serwacj´ Êrodowisk mogàcych mieç kontakty z opozycjà, gdy˝: „Zachodzi
obawa, ˝e z chwilà reaktywowania Klubu Inteligencji Katolickiej w KroÊnie
podejmie on dzia∏alnoÊç sprzecznà z zasadami ustrojowymi”. W zwiàzku
z tym wojewoda proponowa∏ „dzia∏ania majàce na celu wyeliminowanie ze
sk∏adu jego zarzàdu osób o nastawieniu reakcyjnym”. Postulowa∏ ponadto
nasilenie obserwacji Bieszczad w obawie, ˝e tam w∏aÊnie mogà byç organi-
zowane nielegalne spotkania grup opozycyjnych z ca∏ej Polski80.

Tworzenie nowych zwiàzków zawodowych spotka∏o si´ z krytykà tak-
˝e w województwie kroÊnieƒskim. W styczniu 1983 r. nale˝a∏o do nich
3850 cz∏onków, co stanowi∏o oko∏o 6 proc. ogó∏u zatrudnionych. Wed∏ug
danych z 22 marca 1983 r. w sanockim „Stomilu” do nowych zwiàzków
przystàpi∏o 450 osób (spoÊród ponad 6,5 tys. zatrudnionych), w tym – jak
informowa∏o podziemne wydawnictwo – 200 emerytów, których obdaro-
wano wczeÊniej paczkami, oraz 180 uczniów ze szko∏y przyzak∏adowej81.
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79 AP Sko∏yszyn, Wydzia∏ Propagandy i Agitacji, 368, b.p., Teleks KW PZPR w KroÊnie do
KC, 14 I 1982.
80 Ibidem, Wydzia∏ Administracyjny, 497, b.p., Informacja o stanie bezpieczeƒstwa, ∏adu i po-
rzàdku publicznego w woj. kroÊnieƒskim za okres od 1981 do koƒca III kwarta∏u 1983 r. Po wpro-
wadzeniu stanu wojennego cz∏onkom KIK nale˝àcym do PZPR, ZSL lub SD postawiono do
wyboru rezygnacj´ z cz∏onkostwa w klubie albo w partii – por. G. GoÊciƒski, Opozycyjne
grupy..., s. 41.
81 AP Sko∏yszyn, KW PZPR, W∏adze KW PZPR, 47, b.p., Informacje o tworzeniu zwiàzków
zawodowych w zak∏adach pracy na terenie województwa kroÊnieƒskiego – styczeƒ 1983 r.; „¸àcz-
nik. Niezale˝ne pismo robotnicze”, nr 8, 9 IV 1983.



W województwie tarnobrzeskim po 13 grudnia przystàpiono do „odbu-
dowy pozycji partii wÊród klasy robotniczej i na wsi”, w tym weryfikacji
kadr (zw∏aszcza dziennikarzy i pracowników radiow´z∏ów) oraz tworzenia
OKON. Pod koniec stycznia 1982 r. dzia∏a∏o ju˝ dwadzieÊcia komitetów
liczàcych kilkaset cz∏onków82. Do maja 1983 r. powsta∏o 320 komitetów
skupiajàcych 12,5 tys. ludzi, z których po∏owa dzia∏a∏a na obszarach wiej-
skich83. W lipcu 1982 r. zakoƒczono rozmowy wyjaÊniajàce z nauczycielami
przedmiotów humanistycznych. Z rozmów tych wyciàgni´to wnioski
o „emigracji wewn´trznej” tej grupy, s∏abej wiedzy o partii, nieznajomoÊci
prasy o charakterze spo∏eczno-politycznym i wzroÊcie klerykalizacji. Dlate-
go Komitet Wojewódzki PZPR zaleci∏ objàç nauczycieli jak najszerszym
szkoleniem politycznym84.

W∏adze przystàpi∏y równie˝ energicznie do tworzenia nowych zwiàzków
zawodowych. Do 10 paêdziernika 1982 r. w 434 zak∏adach, w których nowe
zwiàzki mog∏y zgodnie z ustawà funkcjonowaç, zorganizowano 126 grup
inicjatywnych. SpoÊród 23 zak∏adów, którymi bezpoÊrednio zainteresowa∏
si´ Komitet Wojewódzki PZPR, tylko w „Mostostalu” Stalowa Wola nie
zawiàzano takiej grupy85. Poczàtkowo jednak nabór do zwiàzków szed∏
opornie. Pod koniec stycznia, po trzech miesiàcach intensywnych staraƒ,
zapisanych by∏o niewiele ponad 13 tys. pracowników w 361 organizacjach
zak∏adowych. Do poczàtku czerwca 1983 r. liczba cz∏onków wzros∏a do 37 tys.
zgrupowanych w 411 organizacjach zak∏adowych (w HSW by∏o to 16,8 proc.
za∏ogi, a w „Siarkopolu” – 12,2 proc.). Zarówno we w∏adzach, jak i wÊród
cz∏onków nowych zwiàzków dominowali cz∏onkowie PZPR86.

WÊród przyczyn sk∏adania legitymacji partyjnych wymieniano: utrat´
zaufania do partii, brak akceptacji dla jej polityki, og∏oszenie stanu wojen-
nego, przes∏anki osobiste (na przyk∏ad z∏y stan zdrowia), presj´ Êrodowi-
ska, tolerancj´ wobec winnych kryzysu. WÊród osób skreÊlonych z listy
cz∏onków partii odsetek sk∏adajàcych legitymacje przedstawia∏ si´ w po-
szczególnych województwach nast´pujàco: rzeszowskie – 34,3 proc., prze-
myskie – 11,7 proc., kroÊnieƒskie – 11,4 proc., tarnobrzeskie – 26,7 proc.
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82 AP Sandomierz, KW PZPR, 348, k. 78, Teleks KW PZPR w Tarnobrzegu do KC, 30 I 1982.
83 Ibidem, 350, k. 99, Teleks KW PZPR do KC nr 160, 5 V 1983.
84 Ibidem, 349, k. 4, Informacje o sytuacji spo∏eczno-politycznej, 9 VII 1982.
85 Ibidem, 349, k. 75, Teleks KW PZPR w Tarnobrzegu do KC, 11 X 1982.
86 Ibidem, 350, k. 45, Teleks KW PZPR do KC nr 25, 21 I 1983; ibidem, k. 139, Teleks KW
PZPR do KC nr 240, 6 VI 1983.



Statystyka zmian w PZPR od 13 grudnia 1981 do 30 listopada 1982 r.
przedstawia∏a si´ nast´pujàco:

Tabela nr 1. Zmiany w PZPR od 13 grudnia 1981 do 30 listopada 1982 r.

èród∏o: AP PrzemyÊl, KW PZPR w PrzemyÊlu, 183, b.p., Informacja o zmianach w stanie liczeb-
nym i sk∏adzie warstwowo-klasowym cz∏onków i kandydatów PZPR w okresie 13 XII 1981–30 XI
1982 r., b.d.

3. Opozycja i opór spo∏eczny

W momencie wprowadzenia stanu wojennego w województwie rzeszow-
skim do NSZZ „SolidarnoÊç” nale˝a∏o oko∏o 200 tys. osób, do NSZZ RI
„SolidarnoÊç” 17 392 osoby (na 93 008 gospodarstw), a do „SolidarnoÊci
Wiejskiej” 425 osób87. Ju˝ w pierwszych dniach po 13 grudnia zacz´to zdzie-
raç obwieszczenia o wprowadzeniu stanu wojennego i pisaç na nich has∏a
„SolidarnoÊç zwyci´˝y” czy „Precz z terrorem”. Na ulicach Rzeszowa i in-
nych miast pojawi∏y si´ te˝ znaki Polski Walczàcej oraz ulotki (w Rzeszowie
pierwsze znaleziono w nocy z 15 na 16 grudnia). Rzadko natomiast otwar-
cie manifestowano sprzeciw, na przyk∏ad trzech cz∏onków „SolidarnoÊci”
z rzeszowskiego „Kruszgeo” wystosowa∏o petycj´ z ˝àdaniem zwolnienia in-
ternowanych kolegów, a czterdziestu pracowników Instytutu Fizyki WSP
w Rzeszowie domaga∏o si´ zwolnienia z internowania jego dyrektora88.
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87 DwadzieÊcia lat..., s. 39; Notatka dla Naczelnika Wydzia∏u IV i VIII Departamentu IV MSW
[w:] Przeciw „SolidarnoÊci”..., s. 142–143.
88 AP Rzeszów, KW PZPR, 1388, k. 26, Meldunek Wojewódzkiego Sztabu Informacji i Propagan-
dy przy KW PZPR w Rzeszowie, 14 XII 1981; ibidem, 1393, k. 10, Informacja [KM PZPR dla KW]
o sytuacji w Rzeszowie w dniu 15 XII 1981 r. do godz. 14 (z wyjàtkiem WSK); AIPN Rzeszów,
04/378, k. 373, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie dla MSW, 17 XII 1981.

Liczba Liczba Liczba
Województwo skreÊlonych z∏o˝onych nowych

i wydalonych legitymacji kandydatów

rzeszowskie 3018 1327 47
przemyskie 2861 355 51
kroÊnieƒskie 4817 641 67
tarnobrzeskie 5078 1343 100



Dlatego Komitet Wojewódzki PZPR ju˝ 15 grudnia naciska∏, aby zwi´kszyç
liczb´ patroli, zw∏aszcza na wsi, a tak˝e internowaç dzia∏aczy „drugich i ko-
lejnych garniturów ekstremy »SolidarnoÊci«”89.

W kr´gach rzeszowskich dzia∏aczy „SolidarnoÊci” w pierwszych dniach
po wprowadzeniu stanu wojennego podj´to próby zorganizowania dzia∏al-
noÊci podziemnej. 17 grudnia wieczorem w dolnym koÊciele pw. Chrystusa
Króla zwo∏ano spotkanie rzeszowskich dzia∏aczy, mi´dzy innymi Mariana
Hady, Stefana Ràczego, Marka Rzàsy, Zbigniewa Sieczkosia, Micha∏a
Str´ka i Anny Turasiewicz90. 22 grudnia w okolicach WSK-PZL Rzeszów
rozrzucono ulotki o treÊci: „Polacy – nie dajmy si´ zastraszyç, strajk trwa
– NSZZ »SolidarnoÊç«”. Jeszcze przed Êwi´tami rozpocz´to zbiórki pie-
ni´dzy na potrzeby internowanych i ich rodzin91.

Pierwszà zorganizowanà strukturà podziemnà sta∏a si´ Regionalna Komi-
sja Wykonawcza NSZZ „SolidarnoÊç” tworzona poczàtkowo przez Zbignie-
wa Sieczkosia i Micha∏a Str´ka. W styczniu 1982 r. do jej sk∏adu dokoop-
towano Stanis∏awa Marka, który mia∏ byç odpowiedzialny za finanse,
a nast´pnie – prawdopodobnie w lutym – Janusza Loeglera. Ka˝dy z czte-
rech cz∏onków RKW mia∏ tworzyç swojà w∏asnà struktur´, nieznanà pozo-
sta∏ym, a komisja mia∏a jedynie koordynowaç dzia∏ania92. Póêniej weszli te˝
do niej Marian Krztoƒ, Pawe∏ Sza∏aj i Jaros∏aw A. Szczepaƒski (reprezen-
tujàcy delegatur´ RKW w Sanoku)93. W kwietniu rozszerzono sk∏ad RKW
o Stanis∏awa ¸akomego, Kazimierza Ferenca i Józefa Konkela, a we wrzeÊ-
niu 1982 r. o Marka Wójcika94. W styczniu 1982 r. mia∏y równie˝ powstaç
struktury opozycyjne w Mielcu (organizowali je Marian Strychacz i Grze-
gorz Lubieniecki), a w lipcu trzecià grup´ w tym mieÊcie stworzy∏ Stanis∏aw
Stachowicz. RKW mia∏a tak˝e swoich ludzi w Soninie i ¸aƒcucie. Oprócz
organizowania druku i kolporta˝u jednym z dzia∏aƒ komisji by∏o utrzymy-
wanie kontaktów z internowanymi, przy pomocy pracowników s∏u˝by zdro-
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89 AP Rzeszów, KW PZPR, 1388, k. 266–267, Informacja nr 2 o sytuacji spo∏eczno-politycznej
na terenie woj[ewództwa] rzeszowskiego w dniu 15 bm. wed∏ug stanu na godz. 13, 15 XII 1981.
90 Relacja Micha∏a Str´ka, s. 6.
91 AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 1388, k. 308, Informacja nr 10 [KW PZPR dla KC]
o sytuacji spo∏eczno-politycznej w dniu 23 bm. na terenie województwa rzeszowskiego, 23 XII 1981;
ibidem, 1393, k. 35, Informacja KM PZPR dla KW o sytuacji w Rzeszowie w dniu 24 XII [19]81 r.
92 Relacja Micha∏a Str´ka, s. 8.
93 Zatrzymany w kwietniu 1982 r., z braku dowodów winy internowany: Notatka zast´pcy
komendanta [w:] Przeciw „SolidarnoÊci”..., s. 152.
94 DwadzieÊcia lat..., s. 65.



wia, szczególnie ze szpitala wojewódzkiego. Dzi´ki nim doprowadzono do
zwolnienia niektórych osadzonych ze wzgl´du na stan zdrowia.

W pierwszej po∏owie 1982 r. powsta∏y te˝ struktury tymczasowych komi-
sji zak∏adowych w rzeszowskiej WSK-PZL i „Zelmerze” oraz w mieleckiej
WSK-PZL (Stanis∏aw Kalita, Wies∏aw Moczulski, Stanis∏aw Stachowicz).
W maju dosz∏o do spotkania przedstawiciela RKW Rzeszów Micha∏a Str´ka
i Tymczasowej Komisji Regionalnej PrzemyÊl Marka Kamiƒskiego, na któ-
rym ustalono sposoby kontaktu i kolporta˝u. Wypuszczeni dzia∏acze „Soli-
darnoÊci” w∏àczali si´ stopniowo do pracy podziemnej. W sierpniu RKW
spotka∏a si´ z przewodniczàcym MKR Rzeszów Antonim Kopaczewskim.
W nast´pnych miesiàcach rozbudowywano struktury, kontakty (mi´dzy inny-
mi z PrzemyÊlem i Krakowem) i doskonalono organizacj´ pracy konspiracyj-
nej. We wrzeÊniu ukonstytuowa∏a si´ Tymczasowa Komisja Zak∏adowa
NSZZ „SolidarnoÊç” w rzeszowskiej WSK-PZL na czele ze Stanis∏awem
¸ozà, Adamem Matuszczakiem i Adamem Ânie˝kiem. Stopniowo rozbudo-
wywano kontakty z innymi regionami kraju: Dolnym Âlàskiem, Krakowem
i Warszawà, a z regionu z PrzemyÊlem, Sanokiem i Stalowà Wolà95.

Od poczàtku 1982 r. w regionie dochodzi∏o do ró˝nego rodzaju akcji
protestacyjnych. 6 stycznia na jednym z wydzia∏ów (W-68) mieleckiej
WSK-PZL cz´Êç pracowników nosi∏a czarne wstà˝ki na ubraniach. Z kolei
w marcu uczniowie rzeszowskiego Technikum Odlewniczego (przy WSK-
-PZL) przypi´li do ubraƒ oporniki. W nocy z 30 na 31 marca grupa studen-
tów Politechniki Rzeszowskiej wznosi∏a okrzyki przeciwko Wojskowej
Radzie Ocalenia Narodowego i ZSRR. Nast´pnego dnia w∏adze uczelni
zorganizowa∏y spotkanie ze studentami, lecz ci po odÊpiewaniu pieÊni reli-
gijnych wyszli z sali. 13 kwietnia ponad po∏owa za∏ogi WSK-PZL Mielec
wstrzyma∏a prac´ na 5 minut96.

Pierwszà otwartà manifestacjà oporu sta∏y si´ uroczystoÊci z okazji Êwi´ta
3 Maja. WczeÊniej rozkolportowano odezw´ RKW wzywajàcà do bojkotu
oficjalnych uroczystoÊci pierwszomajowych i uczestnictwa w niezale˝nych
obchodach 1 i 3 maja97. W odpowiedzi SB przeprowadzi∏a 192 rozmowy
ostrzegawcze, g∏ównie z ksi´˝mi oraz dzia∏aczami „SolidarnoÊci” robotniczej
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95 Relacja Micha∏a Str´ka, s. 10–32; DwadzieÊcia lat..., s. 64–72.
96 Stan wojenny w Polsce..., s. 169–170.
97 AP Rzeszów, KM PZPR w Rzeszowie, 583, k. 53–54, Bie˝àca informacja [KM w Rzeszo-
wie dla KW] o sytuacji spo∏eczno-politycznej w mieÊcie Rzeszowie, 4 V 1982; „SolidarnoÊç
Trwa”, wydanie specjalne 1/3 V 1982; Relacja Micha∏a Str´ka, s. 17.



i rolniczej98. 3 maja po mszy Êw. w koÊciele farnym w Rzeszowie z udzia-
∏em 1500–2000 osób grupa ludzi pomaszerowa∏a na rynek pod pomnik
T. KoÊciuszki z okrzykami „Precz z juntà”, „WypuÊciç Wa∏´s´ i Kopaczew-
skiego”, „Niech ˝yje »SolidarnoÊç«”, „Niech ˝yje Kopaczewski”. Pod pomni-
kiem zgromadzi∏a si´ kilkudziesi´cioosobowa grupa, do której by∏y sekretarz
Prezydium MKR Stanis∏aw Alot wyg∏osi∏ krótkie przemówienie. OdÊpiewano
Bo˝e, coÊ Polsk´ i hymn paƒstwowy, z∏o˝ono wieƒce i pojedyncze wiàzanki
kwiatów pod pomnikiem. Przebieg manifestacji, a zw∏aszcza liczba uczestni-
ków, zaskoczy∏y nie tylko samych organizatorów, ale te˝ SB i MO, które nie
zdecydowa∏y si´ na interwencj´. Dopiero po zakoƒczeniu manifestacji zatrzy-
mano szesnaÊcie osób, z których cztery kolegium ukara∏o grzywnami99.

Lepiej w∏adze wojewódzkie przygotowa∏y si´ do og∏oszonego przez TKK
na 13 maja pi´tnastominutowego strajku protestacyjnego. W dniach poprze-
dzajàcych przeprowadzono ponad sto rozmów ostrzegawczych, internowano
trzy osoby, a osiem innych aresztowano lub zatrzymano. WKO zwo∏a∏ w tej
sprawie narad´ dyrektorów przedsi´biorstw i instytucji, a 11 maja z za∏oga-
mi WSK-PZL Rzeszów i Mielec spotka∏ si´ wicepremier Adam Jedynak.
W Rzeszowie 105 osób z wydzia∏u W-69 oraz 60 osób wydzia∏u W-53 prze-
rwa∏o prac´ pod ró˝nymi pretekstami. W Mielcu strajkowa∏a bàdê pozoro-
wa∏a w tym czasie prac´ jedna czwarta za∏ogi. Wed∏ug informacji nap∏ywajà-
cych do w∏adz w filii Zak∏adów Urzàdzeƒ Telekomunikacyjnych „Zgoda”
w Soko∏owie o godz. 12 przerwa∏a prac´ prawie ca∏a za∏oga, liczàca 170 osób
(wed∏ug danych milicyjnych jedynie 52 osoby). W POM-Bryzna ko∏o Rop-
czyc strajkowa∏o 40 osób, a w WF w S´dziszowie na jednym z wydzia∏ów
65 osób. Akcj´ protestacyjnà podj´to równie˝ w „Zelmerze”. Wed∏ug infor-
macji podziemia strajk rozpocz´to tak˝e w ¸FÂ, Zak∏adzie Lamp Wy∏adow-
czych w Pogwizdowie ko∏o Rzeszowa, rzeszowskim „Instalu”. Wieczorem
w najwy˝szym Domu Studenckim Politechniki Rzeszowskiej „Ikar” odpo-
wiednio wygaszono okna i utworzono symbol Polski Walczàcej100.
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98 Dane [dotyczàce dzia∏aƒ represyjnych podj´tych wobec Êrodowisk opozycyjnych] wg stanu
na dzieƒ 3 V 1982 r. [w:] Przeciw „SolidarnoÊci”..., s. 147–148.
99 Relacja Micha∏a Str´ka, s. 17–18; Notatka s∏u˝bowa dotyczàca przebiegu uroczystoÊci 3 Maja
organizowanych nielegalnie na Rynku w Rzeszowie [w:] Przeciw „SolidarnoÊci”..., s. 148–149;
AIPN Rzeszów, 04/380, k. 20–21, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie dla
MSW, 5 V 1982; Stan wojenny w Polsce..., s. 170.
100 AIPN Rzeszów, 04/380, k. 43–46, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie
do MSW, 13 V 1982; AP Rzeszów, KM PZPR w Rzeszowie, 583, k. 64–65, [Notatka KM



W sierpniu 1982 r. na spotkaniu rzeszowskiego RKW podj´to decyzj´
o zorganizowaniu manifestacji w rocznic´ podpisania porozumieƒ gdaƒ-
skich. Tak˝e tym razem funkcjonariusze SB dokonali przeszukaƒ i zatrzy-
maƒ. Od 25 sierpnia przeprowadzili rewizje u oko∏o stu osób. Po przes∏u-
chaniu cz´Êç zwolniono, 22 osoby zatrzymano na 48 godzin, a kilkanaÊcie
innych internowano w Uhercach do 11 wrzeÊnia101. Mimo to w najwi´kszej
w regionie manifestacji, rozpocz´tej tradycyjnie po mszy Êw. w koÊciele far-
nym i kierujàcej si´ na rynek pod pomnik KoÊciuszki, wzi´∏o udzia∏ kilka ty-
si´cy osób (wed∏ug danych milicyjnych oko∏o 1500, êród∏a SB podajà 3 tys.,
a zdaniem organizatorów by∏o oko∏o 10 tys.). 870 funkcjonariuszy za pomo-
cà gazu ∏zawiàcego i pa∏ek rozp´dzi∏o manifestacj´, bijàc równie˝ przypad-
kowych przechodniów. Do szpitala trafi∏o pi´ç osób. Zatrzymano 136 osób,
w tym 42 uczniów. O kierowanie demonstracjà oskar˝ono Antoniego Wery-
ho, który zosta∏ za to skazany na 3 lata pozbawienia wolnoÊci. Wobec czte-
rech innych osób orzeczono kary pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu oraz
grzywny, a 76 postawiono przed kolegium do spraw wykroczeƒ102.

Po tak du˝ej manifestacji w∏adze województwa rzeszowskiego obawia∏y
si´ czterogodzinnego strajku zapowiedzianego przez TKK na 10 listopada,
zw∏aszcza ˝e zbieg∏o si´ to z uroczystoÊcià rozpocz´cia peregrynacji kopii
obrazu Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej po diecezji. Kilka dni wczeÊniej zmo-
bilizowano do dzia∏aƒ aktyw partyjny. W zak∏adach pracy, w których naj-
bardziej obawiano si´ akcji protestacyjnych, powo∏ano specjalne sztaby
operacyjne. W przeddzieƒ strajku, 9 listopada, funkcjonariusze SB prze-
prowadzili 45 rozmów ostrzegawczych, 5 rewizji i zatrzymali trzech „cz∏on-
ków grup konspiracyjnych”. Do karnej jednostki wojska w Czerwonym
Borze skierowano pi´ciu opozycjonistów103.
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w Rzeszowie dla KW] Bie˝àca sytuacja z dnia 13 V [19]82 z godz. 12.30; Niepokoje w kraju
i na ulicach niektórych miast regionu, „Nowiny”, 14–16 V 1982; DwadzieÊcia lat..., s. 68; Stan
wojenny w Polsce..., s. 171.
101 AIPN Rzeszów, 04/380, k. 318, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie do
MSW, 25 VIII 1982; ibidem, 04/380, k. 322, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Rze-
szowie do MSW, 26 VIII 1982; ibidem, 04/380, k. 340, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO
w Rzeszowie do MSW, 30 VIII 1982; Relacja Micha∏a Str´ka, s. 31–32; DwadzieÊcia lat..., s. 71. 
102 AIPN Rzeszów, 04/381, k. 1–5, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie do
MSW, 1 IX 1982; DwadzieÊcia lat..., s. 72–73; Stan wojenny w Polsce..., s. 172.
103 AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 677, b.p., Teleks KW PZPR do KC nr 376, 4 XI
1982; ibidem, 677, b.p., Teleks KW PZPR do KC nr 378, 6 XI 1982; AIPN Rzeszów, 053/65,
k. 176, Notatka s∏u˝bowa, b.d.; DwadzieÊcia lat..., s. 71; Relacja Micha∏a Str´ka, s. 27.



Pomimo akcji ulotkowej w województwie rzeszowskim wezwania do
strajku nie znalaz∏y szerszego odzewu. OsiemnaÊcie osób zorganizowa∏o
akcj´ protestacyjnà w kot∏owni ZPOW „Hortex” w Le˝ajsku. Siedem
z nich ukarano za to grzywnà, z pozosta∏ymi przeprowadzono rozmowy
ostrzegawcze. W „Mostostalu” w Rudniku nad Sanem w strajku wzi´∏a
udzia∏ jedna trzecia za∏ogi. W nast´pstwie zwolniono z pracy 34 osoby.
Na wezwanie podpisane przez Akademicki Ruch Oporu w g∏ównym gma-
chu Politechniki Rzeszowskiej o godz. 12 zebra∏o si´ oko∏o pi´çdziesi´ciu
studentów (dane SB mówià o dwustu), którzy odÊpiewali hymn paƒstwowy104.
W nast´pnych miesiàcach do protestu dosz∏o jedynie w rzeszowskim
„Dêwigu”, gdzie 17 grudnia przeprowadzono jednogodzinny strajk w pro-
teÊcie przeciwko aresztowaniom opozycjonistów, w tym zatrzymaniu po-
przedniego dnia Lecha Wa∏´sy105.

Przez ca∏y 1982 r. SB mia∏a du˝e problemy z rozpracowaniem podziem-
nych struktur opozycyjnych, o czym Êwiadczy∏y organizowane „na Êlepo”
rewizje i zatrzymania. Wprawdzie przez pierwsze pó∏ roku przeprowadzo-
no oko∏o pi´ciuset rozmów (od 80 proc. wezwanych miano uzyskaç dekla-
racje lojalnoÊci) i pozyskano 93 tajnych wspó∏pracowników, ale wed∏ug
samego zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO do spraw SB jedynie
10 proc. z nich by∏o wartoÊciowych106. Najwi´kszym osiàgni´ciem by∏o za-
trzymanie 9 sierpnia 1982 r. szeÊciu dzia∏aczy podziemia, wydawców i kol-
porterów „Biuletynu Informacyjnego Ziemi Strzy˝owskiej”107. Dopiero
wiosnà 1983 r. zacz´to odnosiç pierwsze sukcesy w walce z podziemiem.
14 kwietnia zatrzymano Jana Laskosza wraz z ca∏ym punktem poligraficz-
nym, a wkrótce dzi´ki zmasowanym rewizjom (przeprowadzono je u 34 osób,
z których cztery zatrzymano) odkryto jeden z najwi´kszych punktów kol-
porta˝owych – u Janiny Cicirko108.
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104 AIPN Rzeszów, 04/381, k. 214–219, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie
dla MSW, 10 XI 1982; ibidem, k. 223, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie
dla MSW, 11 XI 1982; AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, 1677, b.p., Teleks KW PZPR
do KC nr 389, 10 XI 1982; ibidem, 1677, b.p., Teleks KW PZPR do KC nr 390, 10 XI 1981;
Anonimowa notatka SB, 19 XI 1982 [w:] Przeciw „SolidarnoÊci”..., s. 157–158; DwadzieÊcia
lat..., s. 74; Stan wojenny w Polsce..., s. 172–173.
105 DwadzieÊcia lat..., s. 75.
106 AIPN Rzeszów, 053/65, k. 320, Notatka dla dyrektora Departamentu V MSW, 17 V 1982.
107 Ibidem, 053/59, t. 2, k. 116–117, Notatka do sprawy „Konspiratorzy”, b.d.
108 AP Rzeszów, KW PZPR, 1681, k. 179, Teleks KW PZPR do KC nr 177, 26 IV 1983; Rela-
cja Micha∏a Str´ka, s. 34–36.



Przed 1 maja 1983 r. funkcjonariusze SB tradycyjnie przeprowadzili rewi-
zje u kilkudziesi´ciu osób i zatrzymali na 48 godzin kilkunastu domniema-
nych przywódców podziemia. Rozmawiano równie˝ z proboszczami. Mimo
to dosz∏o do kolejnych protestów. 1 maja po rannej mszy Êw. w koÊciele pw.
NajÊwi´tszego Serca Jezusowego w Rzeszowie, w której bra∏o udzia∏ kilka
tysi´cy osób, w kierunku WSK-PZL wyruszy∏ pochód liczàcy oko∏o tysiàca
ludzi. Oddzia∏y ZOMO przy u˝yciu gazu ∏zawiàcego zablokowa∏y dalszy prze-
marsz na wysokoÊci zapory na Wis∏oku. Zatrzymano 24 osoby, z których
jedenaÊcie aresztowano. Kolegium do spraw wykroczeƒ ukara∏o grzywnà
dziesi´ç z nich. Równie˝ w Mielcu próbowano manifestacyjnie przejÊç pod
g∏ównà bram´ WSK-PZL109. 3 maja, po mszy Êw. w koÊciele farnym, w której
mia∏o wziàç udzia∏ kilka tysi´cy osób, oko∏o 350–500 spoÊród nich przema-
szerowa∏o na rynek pod pomnik KoÊciuszki. Po zablokowaniu przez milicj´
ulic prowadzàcych do rynku cz´Êç rozesz∏a si´, a pozostali rozproszyli si´
dopiero po ataku ZOMO i rozpocz´ciu legitymowania uczestników przez
funkcjonariuszy MO. Zatrzymano 41 osób, kolegium rozpatrzy∏o 21 spraw,
wymierzajàc kary pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu oraz grzywny110.

Brak jest informacji na temat innych, niesolidarnoÊciowych struktur
podziemnych w województwie rzeszowskim w pierwszych miesiàcach po
wprowadzeniu stanu wojennego. W styczniu 1983 r. w Rzeszowie z inicja-
tywy Józefa Gniewka, Antoniego Kopaczewskiego, Andrzeja Kucharskie-
go, Józefa Kyca, Leszka Rybaka, Janusza Szkutnika, Stefana Wójcika
utworzona zosta∏a „SolidarnoÊç Walczàca”. Na spotkaniu za∏o˝ycielskim
miano te˝ powo∏aç jej Rad´ Politycznà i Komitet Wykonawczy. 21 marca
wydano pierwszy numer pisma nowej organizacji111.

Region Po∏udniowo-Wschodni NSZZ „SolidarnoÊç” w PrzemyÊlu przed
wprowadzeniem stanu wojennego liczy∏ oko∏o 74 tys. cz∏onków. W sk∏ad
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109 AIPN Rzeszów, 04/383, k. 5, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie dla
MSW, 2 V 1983; AP Rzeszów, KW PZPR, 1679, b.p., Teleks KW PZPR do KC nr 180, 28 IV
1983; ibidem, 1681, k. 189, Teleks KW PZPR do KC nr 183, 30 IV 1983; ibidem, 1681, k. 194,
Teleks KW PZPR do KC nr 193; ibidem, 1681, k. 209, Teleks KW PZPR do KC nr 208,
12 V 1983; DwadzieÊcia lat..., s. 78; Relacja Micha∏a Str´ka, s. 37–38; Relacja Marka Wójcika
(w zbiorach OBEP IPN Rzeszów).
110 AP Rzeszów, KM PZPR w Rzeszowie, 584, k. 28, Informacja [KM PZPR dla KW] nt. bie-
˝àcej sytuacji politycznej, 4 V 1983; Relacja Micha∏a Str´ka, s. 37–38; [R. BereÊ], Chcieli si´ wy-
szumieç – poniosà konsekwencje, „Nowiny”, 5 V 1981; Kary dla uczestników zajÊç ulicznych
w Rzeszowie, ibidem, 6 V 1983.
111 DwadzieÊcia lat..., s. 76–77.



Zarzàdu Regionu wchodzi∏y 24 osoby112. Ju˝ w pierwszych dniach stanu
wojennego ukszta∏towa∏a si´ Tymczasowa Komisja Regionalna113, która
przej´∏a g∏ówny ci´˝ar dzia∏aƒ konspiracyjnych. „SpotkaliÊmy si´ – wspo-
mina Marek Kamiƒski – w wàskim gronie: Stanis∏aw ˚ó∏kiewicz, Zygmunt
Majgier, Marek Pudliƒski, Stanis∏aw Trybalski, Ryszard Bukowski i ja.
14 grudnia w nocy utworzyliÊmy Regionalnà Komisj´ Wykonawczà i podj´-
liÊmy decyzj´, ˝e zamierzamy kontynuowaç dzia∏alnoÊç”114. Przemyscy
dzia∏acze podziemnej „SolidarnoÊci” przyj´li dwa zasadnicze kierunki
dzia∏ania: organizowanie pomocy dla osób represjonowanych przez w∏adze
i ich rodzin oraz uruchomienie alternatywnego wobec oficjalnego systemu
informacji115.

Drugim oÊrodkiem w ówczesnym województwie przemyskim, w którym
podj´to dzia∏alnoÊç podziemnà, by∏ Jaros∏aw. Powo∏ano tam Tymczasowà
Komisj´ Koordynacyjnà NSZZ „SolidarnoÊç”116, opierajàcà si´ przede
wszystkim na dzia∏aczach „SolidarnoÊci” z HSO. W ulotkach wzywano do
podejmowania ró˝nych form protestu, a tak˝e do tworzenia podziemnych
struktur „trójkowych”. W nocy z 16 na 17 czerwca 1982 r. w∏amano si´ do
magazynu materia∏ów biurowych w Hucie Szk∏a, skàd zabrano papier ma-
szynowy, kalk´ o∏ówkowà i 1500 sztuk matryc do powielacza. Funkcjona-
riusze MO zatrzymali za ten czyn szeÊç osób, z których trzy postawiono
przed sàdem117. Próby dzia∏aƒ konspiracyjnych podejmowali równie˝ pra-
cownicy Zak∏adów Przemys∏u Dziewiarskiego „Jarlan”, którzy planowali
zorganizowaç 25 paêdziernika 1982 r. strajk na znak protestu przeciwko
rozwiàzaniu NSZZ „SolidarnoÊç”. Jednak˝e SB – w ramach rozpracowania
operacyjnego o kryptonimie „Konspirator” – 23 paêdziernika zatrzyma∏a
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112 J. Jarosz, Kronika wypadków wojennych, „Pogranicze” 1999, nr 50.
113 W poczàtkowym okresie dzia∏alnoÊci pod ulotkami wydawanymi przez t´ grup´ konspira-
cyjnà by∏a zamieszczana nazwa TKR NSZZ „SolidarnoÊç”. Wiadomo natomiast, ˝e póêniej
zacz´to si´ pos∏ugiwaç nazwà Regionalna Komisja Wykonawcza – RKW.
114 Relacja Marka Kamiƒskiego. K∏y˝ i Pudliƒski z uwagi na aresztowanie nie kontynuowali
dzia∏alnoÊci w ramach RKW.
115 Ibidem.
116 AIPN Rzeszów, 010/193, k. 300, Informacja dzienna KW MO dla MSW o sytuacji polityczno-
-operacyjnej w województwie przemyskim, 26 VI 1982.
117 Archiwum Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” w Rzeszowie, 385, Akta osobowe internowanych,
b.d. Wyrokiem Sàdu Rejonowego w Jaros∏awiu Stanis∏aw Kubas zosta∏ skazany na kar´ 2 lat
pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu na 4 lata i grzywn´ 25 tys. z∏, Mieczys∏aw Bàk na rok w za-
wieszeniu na 3 lata, Jerzy Nowak na rok w zawieszeniu na 3 lata i 20 tys. z∏ grzywny. Ponadto
wszystkich skazanych sàd zobowiàza∏ do zap∏acenia na rzecz Huty Szk∏a kwoty 18 611 z∏.



na 48 godzin Jana Piestracha i Andrzeja Stok∏osa oraz przeprowadzi∏a rewi-
zje u pi´ciu innych osób, co sparali˝owa∏o planowanà akcj´ strajkowà118.

Organizowano te˝ akcje ulotkowe. Miejsca, w których mog∏y pojawiaç
si´ ulotki, by∏y obserwowane przez funkcjonariuszy MO i SB, jak równie˝
dzia∏aczy partyjnych, dlatego te˝ cz´sto spora cz´Êç tych wydawnictw nie
trafia∏a do potencjalnych odbiorców. Innymi formami oporu by∏o pisanie
na murach i Êcianach budynków tekstów w rodzaju: „SolidarnoÊç zwyci´-
˝y”, „WRONa kona”, wywieszanie transparentów z napisem „SolidarnoÊç”
czy niszczenie tablic propagandowych PZPR. 1 listopada 1982 r. na cmen-
tarzu komunalnym w PrzemyÊlu ustawiono krzy˝ z napisem „Poleg∏ym
w PRL w latach 1981–1982, aby Polska by∏a Polskà”, który niezw∏ocznie zo-
sta∏ usuni´ty. Na cmentarzu wojskowym w Jaros∏awiu równie˝ 1 listopada
zawieszono plakat z napisem „Zamordowanym, torturowanym, gn´bio-
nym”, który tak˝e zosta∏ usuni´ty. Ponadto milicja przej´∏a 1060 ulotek119.

Regionalna Komisja Wykonawcza w PrzemyÊlu zaj´∏a si´ organizacjà
pomocy internowanym i ich rodzinom, a tak˝e osobom ukrywajàcym si´.
W województwie przemyskim ukrywa∏o si´ czterech dzia∏aczy zwiàzko-
wych, w tym przez krótki okres jeden z cz∏onków TKK120. Ârodki na dzia-
∏alnoÊç opozycji przemyskiej pochodzi∏y z ró˝nych darowizn, g∏ównie
z zagranicy (2200 dolarów USA), ze zbiórek koÊcielnych, ze sprzeda˝y
zdj´ç, znaczków i ksià˝ek. Z tych pieni´dzy pokrywano koszty grzywien,
utrzymania mieszkaƒ, w których ukrywali si´ dzia∏acze zwiàzkowi, oraz
lokali, w których znajdowa∏ si´ sprz´t drukarski. Udzielano te˝ zapomóg
osobom zwalnianym z pracy, kupowano sprz´t i kolportowano wydawnic-
twa121. Od poczàtku dzia∏alnoÊci starano si´ nawiàzaç kontakty z innymi
regionami i w∏adzami krajowymi. Pierwsi rozpocz´li wspó∏prac´ dzia∏a-
cze przemyscy, rzeszowscy i stalowowolscy. Z uwagi na liczne wpadki do-
piero pod koniec 1982 r. nawiàzano ∏àcznoÊç z regionem ma∏opolskim,
a tak˝e z TKK122.
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118 AIPN Rzeszów, 010/195, k. 67, Dzienna informacja sytuacyjna z 22 X 1982; ibidem, 010/195,
k. 73, Dzienna informacja sytuacyjna z 23 X 1982.
119 AP PrzemyÊl, 167, b.p., Teleks KW PZPR do KC, 2 XI 1982.
120 Sprawozdanie M[arka] Kamiƒskiego z prowadzonej dzia∏alnoÊci RKW NSZZ „SolidarnoÊç”
Regionu Przemyskiego przedstawione na II Zjeêdzie NSZZ „SolidarnoÊç” Region Po∏udniowo-
-Wschodni „Ziemia Przemyska” w 1989 r. (w zbiorach autora).
121 Ibidem; Relacja Marka Kamiƒskiego.
122 „Nie. Biuletyn Informacyjny NSZZ »SolidarnoÊç« Regionu Po∏udniowo-Wschodniego”,
nr 8, 8 IX 1982.



Najbardziej spektakularnym przedsi´wzi´ciem przemyskiej opozycji
by∏o w∏àczenie si´ do ogólnopolskiej akcji przeprowadzonej z inicjatywy
TKK w drugà rocznic´ podpisania porozumieƒ sierpniowych. 31 sierpnia
1982 r. pod dawnà siedzibà Zarzàdu Regionu na Kamiennym MoÊcie
w PrzemyÊlu zorganizowana zosta∏a manifestacja, poprzedzona intensywnà
akcjà ulotkowà. Po zakoƒczeniu dnia pracy w okolicach Kamiennego Mostu
zacz´∏y si´ zbieraç grupy mieszkaƒców miasta. Sk∏adano kwiaty i Êpiewa-
no pieÊni patriotyczne oraz koÊcielne. Skandowano tak˝e has∏a, mi´dzy
innymi: „Uwolniç Wa∏´s´” i „»SolidarnoÊç«”. RKW oceni∏a, ˝e w manife-
stacji wzi´∏o udzia∏ oko∏o 6 tys. osób, natomiast wedle w∏adz uczestniczy∏o
w niej oko∏o 3 tys. mieszkaƒców, przy czym znacznà cz´Êç stanowi∏y osoby
przyglàdajàce si´. Oko∏o godz. 16 pojawi∏y si´ oddzia∏y MO i ZOMO
(w sumie 330 ludzi) i otoczy∏y manifestantów. Wezwano ich do rozejÊcia si´
i zacz´to rozp´dzaç. Funkcjonariusze si∏ porzàdkowych atakowali równie˝
osoby niemajàce nic wspólnego z wiecem. Zablokowano most na Sanie
i obrzucono ∏adunkami z gazem ∏zawiàcym ludzi wychodzàcych z kina
„Ba∏tyk”. Cz´Êç osób (wed∏ug informacji Komitetu Wojewódzkiego PZPR
oko∏o stu) sformowa∏a pochód i uda∏a si´ w kierunku katedry, gdzie na
godz. 18 zaplanowana by∏a msza Êw. Wtedy oddzia∏y MO i ZOMO natar∏y
na manifestantów, u˝ywajàc pa∏ek, gazu ∏zawiàcego i armatek wodnych.
W ca∏ym ÊródmieÊciu zacz´to wy∏apywaç osoby bioràce udzia∏ w manifesta-
cji. Wed∏ug opozycji zdarza∏y si´ przypadki brania przez milicjantów ∏apó-
wek od rodziców w zamian za wypuszczenie ich zatrzymanych dzieci. Dzia-
∏ania milicji przenios∏y si´ w rejon katedry, a jedna z petard zosta∏a
wrzucona do przedsionka Êwiàtyni. Mimo to w nabo˝eƒstwie wzi´∏o udzia∏
oko∏o tysiàca osób. Msz´ Êw. celebrowa∏ sufragan przemyski bp Tadeusz
B∏aszkiewicz, który w trakcie kazania pot´pi∏ u˝ycie si∏ porzàdkowych pod-
czas pokojowej manifestacji. Zatrzymano ostatecznie 34 osoby.

W zwiàzku z zajÊciami 31 sierpnia do kolegium do spraw wykroczeƒ
skierowano 34 wnioski o ukaranie. KilkanaÊcie rozpraw przed kolegium
odby∏o si´ jeszcze 31 sierpnia, pozosta∏e zaÊ nast´pnego dnia. Antonie-
go Olejarka, którego uznano za kierujàcego manifestacjà, skazano na
2 miesiàce aresztu, pozosta∏ym wymierzono grzywny od 4 do 12 tys. z∏.
Niektórzy cz∏onkowie sk∏adów orzekajàcych odmówili udzia∏u w pracy
kolegium lub „nagle zachorowali”. Równie˝ w Jaros∏awiu zwiàzkowcy
uczcili drugà rocznic´ podpisania porozumieƒ sierpniowych, organizu-
jàc w koÊciele farnym msz´ Êw. w intencji „SolidarnoÊci”, którà cele-
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browa∏ ks. Bronis∏aw Fila. Wed∏ug w∏adz wzi´∏o w niej udzia∏ oko∏o
2,5 tys. osób123.

Przed 10 listopada 1982 r. dzia∏acze podziemia w PrzemyÊlu i Jaros∏a-
wiu przeprowadzili akcj´ ulotkowà, wzywajàc do protestowania przeciw
rozwiàzaniu zwiàzku. Odzew spo∏eczny jednak by∏ bardzo nik∏y: w Zak∏a-
dach P∏yt PilÊniowych wywieszona zosta∏a flaga z napisem „SolidarnoÊç”,
na tablicy og∏oszeƒ w przemyskim „Ponarze-Plasomacie” dwóch pracowni-
ków wykona∏o napisy „SolidarnoÊç”, pod którymi sk∏adano kwiaty (zostali
za to dyscyplinarnie zwolnieni z pracy), a w HSO w Jaros∏awiu przewodni-
czàcy MKZ Kazimierz Ziobro nosi∏ ostentacyjnie opask´ „SolidarnoÊç”.
By∏y to wszystkie wypadki protestu odnotowane przez SB124.

W dzia∏alnoÊç podziemnà, choç w mniejszym zakresie, zaanga˝owa∏y
si´ równie˝ Êrodowiska rolnicze. Na poczàtku 1982 r. po zorientowaniu si´,
kto zosta∏ internowany, poszczególni cz∏onkowie NSZZ RI „SolidarnoÊç”
rozpocz´li zbiórk´ pieni´dzy na pomoc dla rodzin osób internowanych.
Pomagano te˝ przy druku i kolporta˝u podziemnych wydawnictw125.
W kwietniu 1982 r. dzia∏acze z rolniczej „SolidarnoÊci” powo∏ali Ogólno-
polski Komitet Oporu Rolników. W województwie przemyskim struktury
OKOR rozwin´∏y si´ w drugiej po∏owie 1983 r., bioràc swój poczàtek
w Duszpasterstwie Rolników funkcjonujàcym przy parafii w Krasiczynie.
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123 AIPN Rzeszów, 010/194, k. 203–204, Informacja [KW MO dla MSW] o sytuacji polityczno-
-operacyjnej w województwie przemyskim o godz. 17, 31 VIII 1982; ibidem, 010/194, k. 206, Infor-
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myskim, 31 VIII 1982; AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 179, b.p., Teleksy
KW PZPR do KC, 31 VIII 1982, 1 IX 1982, 3 IX 1982. Marian Opaluch, kierowca MKS
w PrzemyÊlu, 31 VIII 1982 r. podczas powrotu z pracy do domu zosta∏ napadni´ty w okoli-
cach mostu przez MO i uderzony pa∏kà w g∏ow´, po czym straci∏ przytomnoÊç i zosta∏ prze-
wieziony do szpitala. Lekarze okreÊlali jego stan jako ci´˝ki. Prokurator wojskowy 27 paê-
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pretensji do organów MO obecnie i w przysz∏oÊci, tj. po zakoƒczeniu leczenia. Ponadto po-
stawiono go przed kolegium do spraw wykroczeƒ. Interwencje w sprawie Mariana Opalucha
podejmowa∏ bp Tadeusz B∏aszkiewicz oraz sekretarz Episkopatu Polski Bronis∏aw Dàbrowski
(P. Raina, Troska o internowanych. Interwencje abp. Dàbrowskiego u gen. Kiszczaka 1982–1989,
Warszawa 1999, s. 159–160, 164).
124 AIPN Rzeszów, 010/195, k. 119, 163, Dzienna informacja sytuacyjna KW MO w PrzemyÊlu
do MSW z 10 XI 1982; ibidem, 010/195, k. 119, 163, Dzienna informacja sytuacyjna KW MO
w PrzemyÊlu do MSW z 23 XI 1982.
125 T. Sopel, Niezale˝ny ruch ch∏opski „SolidarnoÊç” w Polsce po∏udniowo-wschodniej w latach
1980–1989, PrzemyÊl 2000, s. 117–150; Relacja Marka Kuchciƒskiego (w zbiorach OBEP IPN
Rzeszów).



W grupie koordynujàcej dzia∏alnoÊç znaleêli si´ Marek Kuchciƒski, Józef
Olszaƒski i Tadeusz Sopel. „Koordynatorem na ca∏e Podkarpacie – relacjo-
nuje Marek Kuchciƒski – by∏ Wies∏aw Nowacki, na Rzeszów Janusz Szkut-
nik. Organizacja polega∏a na tworzeniu trójek, a potem piàtek”. Tadeusz
Sopel odpowiada∏ za kolporta˝ podziemnych wydawnictw, by∏ te˝ kore-
spondentem opozycyjnej prasy, Marek Kuchciƒski zaÊ pe∏ni∏ funkcj´ ∏àcz-
nika mi´dzy Êrodowiskami rolniczymi i robotniczymi oraz ze Êrodowiskami
kultury niezale˝nej126. Grupa ta organizowa∏a pielgrzymki do Cz´stochowy
oraz pielgrzymk´ do Krakowa w czerwcu 1983 r. na spotkanie z Janem
Paw∏em II127.

W Êrodowisku dzia∏aczy opozycyjnych zdarza∏y si´ oskar˝enia i pomó-
wienia o wspó∏prac´ z SB. W „Odnowie” zaapelowano na przyk∏ad o nie-
nawiàzywanie kontaktów z jednà z osób z Zarzàdu Regionu, „która, jak si´
okaza∏o, by∏a konfidentem i szpiegiem SB”128. Jak wynika z przeglàdu dzia-
∏aƒ operacyjnych SB, w wielu Êrodowiskach podziemnych dzia∏a∏y osoby
ÊciÊle wspó∏pracujàce z organami bezpieczeƒstwa. Za przyk∏ad mo˝e tu po-
s∏u˝yç sprawa przygotowaƒ dzia∏aczy przemyskiej opozycji do wspólnego
wyjazdu na spotkanie z papie˝em Janem Paw∏em II do Krakowa w 1983 r.
SB wiedzia∏a, ˝e 16 czerwca 1983 r. w siedzibie przemyskiego Klubu Inte-
ligencji Katolickiej przy koÊciele pw. Trójcy Âwi´tej spotka∏o si´ trzynaÊcie
osób, które omawia∏y szczegó∏y przygotowaƒ do pielgrzymki. Wszcz´to
w zwiàzku z tym dzia∏ania operacyjne, których celem by∏o uniemo˝liwienie
im tego wyjazdu. W wyniku przeprowadzonych rozmów ostrzegawczych
uda∏o si´ znacznie ograniczyç liczb´ osób, które pojecha∏y wspólnie do
Krakowa129.

Niezwykle bulwersujàcà podziemie kwestià sta∏o si´ przej´cie przez
w∏adze 2 mln z∏, nale˝àcych do regionalnych w∏adz NSZZ „SolidarnoÊç”
w PrzemyÊlu. Jeszcze przed og∏oszeniem stanu wojennego pieniàdze te zo-
sta∏y zdeponowane w kurii biskupiej w PrzemyÊlu. We wrzeÊniu 1982 r. kil-
ku dzia∏aczy „SolidarnoÊci” pod groêbà uwi´zienia – jak twierdzili – odda-
∏o t´ kwot´ „dobrowolnie” w∏adzom. W podziemiu rozpowszechniono
ulotk´ Sprawa 2 milionów, w której pot´piono dwóch wiceprzewodniczà-
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cych, sekretarza, g∏ównà ksi´gowà i cz∏onka Zarzàdu Regionu oraz osob´
uprawnionà do odbioru zdeponowanej gotówki, zaanga˝owanych w przej´-
cie tych pieni´dzy przez w∏adze. Oskar˝ono te˝ niektórych dzia∏aczy
Zarzàdu Regionu o wspó∏prac´ z SB, a jednego z wiceprzewodniczàcych
– o przyczynienie si´ do skazania Marka Pudliƒskiego. Osoby wymienione
w ulotce w towarzystwie milicji zjawi∏y si´ u ks. Stanis∏awa Krzywiƒskiego,
u którego zdeponowano pieniàdze „SolidarnoÊci”, a nast´pnie przekaza∏y
je komisarycznemu zarzàdcy majàtku Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Po∏u-
dniowo-Wschodniego w Urz´dzie Wojewódzkim w PrzemyÊlu130.

W Êrodowiskach opozycyjnych du˝e kontrowersje wzbudza∏a postawa
przewodniczàcego NSZZ RI „SolidarnoÊç” Jana Ku∏aja z Cieszacina Wiel-
kiego. Zosta∏ on aresztowany 13 grudnia 1981 r. w drodze do Siedlec i osa-
dzony w wi´zieniu w Ostródzie. Do 25 stycznia 1982 r. rodzina nie zna∏a
miejsca jego pobytu. W pomoc w uwolnieniu Ku∏aja zaanga˝owa∏ si´ prze-
wodniczàcy ZSL Roman Malinowski. Po zwolnieniu Ku∏aj wystàpi∏ w tele-
wizji, co zdaniem wielu dzia∏aczy rolniczej „SolidarnoÊci” zamkn´∏o mu
drog´ do zwiàzku i postawi∏o po przeciwnej stronie barykady. On sam twier-
dzi∏, ˝e materia∏ telewizyjny celowo spreparowano. Ku∏aj zosta∏ póêniej
cz∏onkiem Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczàcym Rady Paƒstwa131.

Poza podziemiem solidarnoÊciowym w województwie przemyskim
funkcjonowa∏a grupa cz∏onków Konfederacji Polski Niepodleg∏ej, która
mi´dzy innymi kolportowa∏a pismo „S∏owo i Czyn”132. Ponadto dzia∏a∏y
ró˝ne grupy m∏odzie˝owe, na przyk∏ad w Jaros∏awiu uczniowie liceum
ogólnokszta∏càcego utworzyli Niezale˝ne Zrzeszenie „WolnoÊç, RównoÊç,
Niepodleg∏oÊç”. Pod koniec marca 1982 r. zatrzymano siedmiu cz∏onków
tej grupy133.

Pierwsze dzia∏ania konspiracyjne w województwie kroÊnieƒskim nie by-
∏y skoordynowane. Tu˝ po 13 grudnia w KroÊnie Stanis∏aw Majerski i Zbi-
gniew G∏adysz wykonali metodà stemplowà i puÊcili w obieg seri´ ulotek
o treÊci: „Precz z PZPR”, „Komunizm = faszyzm” itp. Ju˝ w grudniu
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130 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 179, b.p., Teleks KW PZPR w Przemy-
Êlu do KC, 23 IX 1982.
131 T. Sopel, op. cit., s. 137–138; R. G∏owacki, op. cit., s. 33.
132 AIPN Rzeszów, 010/192, k. 193, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w PrzemyÊlu do
MSW, 22 II 1982.
133 Ibidem, 010/192, k. 307, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w PrzemyÊlu do MSW,
24 III 1982.



1981 r. w Sanoku Marian Witalis i Marian Pilch rozpocz´li wydawanie
pisma podziemnego „Biuletyn”, tworzàc jednoczeÊnie siatk´ kolporta˝o-
wà w Sanoku. Za jej pomocà rozprowadzali tak˝e wydawnictwa pozyski-
wane z Krakowa i Warszawy, mi´dzy innymi od Tadeusza Mazowieckiego.
Po aresztowaniu 3 listopada 1982 r. Witalisa i kilku jego wspó∏pracowni-
ków pismo przesta∏o si´ ukazywaç. Do pojedynczych przejawów dzia∏alnoÊci
konspiracyjnej dochodzi∏o tak˝e w innych miejscowoÊciach województwa.
28 marca 1982 r. w Tarnawie Górnej (gmina Zagórz) pojawi∏y si´ ulotki
o treÊci: „WolnoÊç internowanym i przeÊladowanym za przekonania”, pod-
pisane „SolidarnoÊç”134.

Odnotowano, ˝e na poczàtku 1982 r. funkcjonowa∏o kilka m∏odzie˝o-
wych grup opozycyjnych. Jedna z nich zawiàza∏a si´ w szkole podstawowej
w Dukli. W sk∏ad grupy, kierowanej przez szesnastoletniego Leszka Jamro,
wchodzi∏o oÊmiu uczniów w wieku od 12 do 14 lat. SB przerwa∏a jej dzia∏al-
noÊç w kwietniu 1982 r. W styczniu 1982 r. Grzegorz Kie∏tyka (18 lat),
uczeƒ I Liceum Ogólnokszta∏càcego w KroÊnie, utworzy∏ kilkuosobowà
grup´ o nazwie „Fana”, z∏o˝onà z uczniów jego szko∏y i Szko∏y Podsta-
wowej nr 10. Jej cz∏onkowie zajmowali si´ wykonywaniem napisów i kol-
porta˝em ulotek. W∏aÊnie podczas pisania na murach „precz z juntà”,
9 kwietnia 1982 r., uj´to Witolda KoÊció∏ka i Piotra Koca, co umo˝liwi∏o
zdekonspirowanie ca∏ej grupy135.

13 maja 1982 r. w województwie kroÊnieƒskim og∏oszono akcj´ strajkowà
w „Naftomecie”, WSK-PZL, KHS i w sanockim „Polmozbycie”. Nast´pnego
dnia z pracy zwolniono: w WSK-PZL – 21 osób, w KHS – 3, w „Naftome-
cie” – 26136. Wed∏ug informacji uzyskanych przez SB, w sierpniu 1982 r.
w sanockim „Stomilu” miano podjàç przygotowania do strajku w rocznic´
porozumieƒ sierpniowych. 30 sierpnia przed zak∏adem stan´∏y dwie kom-
panie ROMO i ZOMO, ponadto przeprowadzono 16 rozmów ostrze-
gawczych z jego pracownikami, a na 48 godzin zatrzymano dziesi´ç osób.
Na ulice Jas∏a, Krosna i Sanoka wys∏ano wzmocnione patrole MO i ROMO.
Nie dosz∏o jednak do ˝adnych wystàpieƒ137.

386

134 Ibidem; G. GoÊciƒski, Opozycyjne grupy..., s. 37.
135 AP Sko∏yszyn, KW PZPR w KroÊnie, Wydzia∏ Administracyjny, 497, b.p., Informacja o sta-
nie bezpieczeƒstwa od 1981 do koƒca III kwarta∏u 1983 r., b.d.
136 Ibidem.
137 AIPN Rzeszów, 01/23, k. 135–137, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w KroÊnie dla
MSW, 30 VIII 1982.



Dzia∏alnoÊç opozycyjna nabra∏a rozmachu dopiero po wyjÊciu na wol-
noÊç pierwszych internowanych cz∏onków „SolidarnoÊci” i zawiàzaniu for-
malnego kierownictwa struktur podziemnych. Pierwszym oÊrodkiem koor-
dynujàcym i stymulujàcym dzia∏ania konspiracyjne by∏a Regionalna
Komisja Wykonawcza NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Podkarpacie, powo∏a-
na latem 1982 r. z inicjatywy Zygmunta B∏a˝a, Jerzego Jakubowskiego
i Zygmunta Zawojskiego. Komisja kierowa∏a dzia∏aniami podziemnych
struktur „SolidarnoÊci”, utrzymywa∏a kontakty i ∏àcznoÊç informacyjnà, kol-
portowa∏a wydawnictwa podziemne oraz organizowa∏a spotkania i obchody
uroczystoÊci patriotycznych. W kwietniu 1983 r. rozpocz´to wydawanie
technikà powielaczowà biuletynu „SolidarnoÊç Podkarpacka”. Ârodki na
ten cel pochodzi∏y z pieni´dzy zdeponowanych przez B∏a˝a i Jakubowskie-
go u ksi´˝y Kazimierza Kaczora i Bronis∏awa Jastrz´bskiego jeszcze przed
13 grudnia 1981 r. By∏o to 500 tys. z∏ pobrane z kasy Zarzàdu Regionu.
Ponadto obaj wymienieni ukryli 20 ryz papieru, paczki z kalkami i powie-
lacz. Biuletyn drukowano na plebanii w Haczowie, gdzie proboszczem by∏
ks. Kazimierz Kaczor. Pieniàdze na dzia∏alnoÊç podziemnà pochodzi∏y rów-
nie˝ ze sk∏adek p∏aconych za poÊrednictwem kolporterów138.

Jesienià 1982 r. dosz∏o do utworzenia drugiej struktury podziemnej. Oka-
zjà ku temu sta∏a si´ uroczystoÊç nawiedzenia archiprezbiteriatu kroÊnieƒ-
skiego przez kopi´ obrazu Matki Bo˝ej Cz´stochowskiej, która odby∏a si´
8 listopada 1982 r. W zorganizowanym przy tej okazji spotkaniu dzia∏aczy
rozwiàzanego zwiàzku w KroÊnie uczestniczyli mi´dzy innymi: Jan Cypcarz,
Czes∏aw Grzelczyk, Stanis∏aw Guzik, Kazimierz Jarzàb, Leszek Karcz, Józef
Kinel, Andrzej Kozio∏, Henryk Kuliga, Józef Szul i Jan Zajdel. Podj´li oni
decyzj´ o rozpocz´ciu skoordynowanych dzia∏aƒ podziemnych. Powo∏ana
przez nich Tymczasowa Komisja Wykonawcza NSZZ „SolidarnoÊç” Regio-
nu Podkarpacia rozpocz´∏a wydawanie biuletynu „SolidarnoÊç Podkarpac-
ka”. Zorganizowano lokale, w których drukowano pismo, a tak˝e sprawnie
dzia∏ajàcà siatk´ kolporta˝owà i obj´to nià zak∏ady ca∏ego województwa139.

W JaÊle powo∏ano odr´bnà Komisj´ Koordynacyjnà NSZZ „Solidar-
noÊç”. Zorganizowano mi´dzy innymi produkcj´ i kolporta˝ ulotek oraz
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wydawanie, najpierw na powielaczu, a nast´pnie metodà sitodrukowà, biu-
letynu informacyjnego „SolidarnoÊç”. W akcj´ t´ zaanga˝owanych by∏o kil-
kadziesiàt osób. W niektórych wi´kszych zak∏adach uda∏o si´ zorganizowaç
kilkuosobowe tajne komisje zak∏adowe. Funkcjonowa∏y one mi´dzy innymi
w Fabryce Amortyzatorów „Polmo” w KroÊnie, Zespole Szkó∏ Zawodo-
wych Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu w KroÊnie, Sanockiej Fabryce
Autobusów, Zak∏adzie P∏yt Wiórowych w JaÊle i Zak∏adzie Tworzyw
Sztucznych „Gamrat-Erg” w JaÊle140.

W 1982 r. tak˝e Êrodowiska rolnicze podj´∏y prób´ zawiàzania struktur
opozycyjnych. Powo∏ano Tymczasowà Komisj´ Koordynacyjnà NSZZ RI
„SolidarnoÊç”, w której sk∏ad weszli mi´dzy innymi Stanis∏aw Farajewicz,
Stanis∏aw Âwierczek i Franciszek Trybus141. Jednak˝e po przeprowadzo-
nych 4 listopada 1982 r. aresztowaniach komisja si´ rozpad∏a142.

Wezwanie do strajku 10 listopada spotka∏o si´ z niewelkim odzewem
równie˝ w województwie kroÊnieƒskim. Mimo jego rozpropagowania przez
solidarnoÊciowe podziemie cz´Êç dzia∏aczy krytycznie ocenia∏a szanse jego
przeprowadzenia, zw∏aszcza ˝e – podobnie jak w Rzeszowie – zbieg∏o si´
to ze wspomnianà uroczystoÊcià peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej
Cz´stochowskiej oraz z zatrzymaniem przez SB kilkunastu dzia∏aczy pod-
ziemia w JaÊle i Sanoku 3–4 listopada. W rezultacie dosz∏o jedynie do za-
wieszenia flagi „SolidarnoÊci” w rafinerii w JaÊle i pojedynczych wypadków
kolporta˝u ulotek oraz noszenia znaczków „SolidarnoÊci”, bia∏o-czerwo-
nych kokard lub oporników143. W JaÊle dopiero 1 maja 1983 r. zorganizo-
wano niezale˝nà manifestacj´ dzia∏aczy i sympatyków „SolidarnoÊci”, któ-
rej inicjatorami byli Ryszard Czy˝owicz, Kazimierz Dubas i W∏adys∏aw
Potyra∏a. Z∏o˝ono wówczas kwiaty pod pomnikiem KoÊciuszki. W manife-
stacji wzi´∏o udzia∏ kilkadziesiàt osób (wed∏ug informacji SB oko∏o trzy-
dziestu)144.

388

140 G. GoÊciƒski, Opozycja na Podkarpaciu..., s. 90–93; idem, Opozycyjne grupy..., s. 21, 28;
AIPN Rzeszów, 0124, k. 109, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w KroÊnie dla MSW,
10 III 1982.
141 Ibidem, 0124, k. 260, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w KroÊnie dla MSW, 3 XI
1982; G. GoÊciƒski, Opozycja na Podkarpaciu..., s. 78, 87, 90.
142 Ibidem, s. 30.
143 AIPN Rzeszów, 01/23, k. 280–282, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w KroÊnie dla
MSW, 10 XI 1982.
144 Ibidem, 01/24, k. 208, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w KroÊnie dla MSW,
1 V 1983; G. GoÊciƒski, Opozycyjne grupy..., s. 36, 43.



W Tarnobrzegu po wprowadzeniu stanu wojennego odnotowano jedy-
nie kilka akcji ulotkowych. W nocy z 13 na 14 grudnia za rozlepianie ulo-
tek zostali zatrzymani Stanis∏aw Zipser i Krzysztof Wianecki. Po 20 grud-
nia grupa kilku studentów ró˝nych uczelni z Tadeuszem Zychem na czele
sporzàdzi∏a i rozkolportowa∏a kilka ulotek145. Zatrzymanie Wianeckiego
i Zipsera, a nast´pnie skazanie ich na 3 lata pozbawienia wolnoÊci, wp∏y-
n´∏o prawdopodobnie na to, ˝e w Tarnobrzegu nie powsta∏y zorganizowane
struktury podziemnej „SolidarnoÊci”. Dzia∏alnoÊç na szerszà skal´ podj´to
natomiast w Stalowej Woli, gdzie pierwsze spotkanie grupki kilkunastu,
w wi´kszoÊci szeregowych, dzia∏aczy „SolidarnoÊci” zorganizowano ju˝
14 grudnia. Zapad∏y na nim decyzje o rozpocz´ciu dzia∏alnoÊci podziemnej.
Nie utworzono nowej struktury, przyjmujàc, ˝e formalnie nadal dzia∏ajà
dotychczasowe w∏adze zwiàzkowe. Na poczàtek rozdawano wÊród pracow-
ników huty list´ internowanych, którà sporzàdzi∏ ks. Edward Frankowski,
proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Stalowej Woli. W tym samym
czasie rozpocz´to zbieranie pieni´dzy na pomoc internowanym wÊród pra-
cowników HSW i w ramach kolekty w koÊciele. W toczonych w nast´pnych
miesiàcach dyskusjach na temat dalszych dzia∏aƒ zwiàzku Êciera∏y si´ rady-
kalne i umiarkowane poglàdy. Ostatecznie odstàpiono od dzia∏aƒ sabota-
˝owych w rodzaju rozrzucenia cuchnàcej substancji w czasie akademii MO.
Jeden z cz∏onków zarzàdu po wyjÊciu z internowania mimo protestów in-
nych próbowa∏ nawet zorganizowaç z miejscowej m∏odzie˝y „oddzia∏ par-
tyzancki”. Zrezygnowa∏ jednak, gdy dowiedzia∏a si´ o tym SB146.

G∏ównà formà dzia∏alnoÊci by∏ poczàtkowo kolporta˝ prasy. Do Stalo-
wej Woli nap∏ywa∏a prasa z Warszawy, Lublina, Krakowa, Wroc∏awia i Rze-
szowa. Pierwszy powsta∏ kana∏ warszawski, który zorganizowa∏ Tadeusz
Wojtas. Prasa rozchodzi∏a si´ potem wÊród pracowników huty oraz w innych
zak∏adach, jak miejscowy ZOZ (Zdzis∏aw KuÊnierz) i Elektrownia „Stalo-
wa Wola” (Zbigniew Tokarczyk, Józef Bis). W sumie w kolporta˝ w Stalo-
wej Woli by∏o zaanga˝owanych kilkadziesiàt osób. Od poczàtku 1983 r. ko-
ordynowa∏a te dzia∏ania Maria Czwarno. Ârodki pochodzi∏y mi´dzy innymi
ze sk∏adek zwiàzkowych zbieranych na poszczególnych wydzia∏ach HSW147.
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Oprócz tego od poczàtku 1982 r. rozwija∏a si´ akcja ulotkowa. W marcu
Miros∏aw Kocik i Ryszard Kardasz przygotowali ulotki z wyprodukowanà
z ziemniaka pieczàtkà „SolidarnoÊç” powielane przez Wojtasa i Srok´.
Rozprowadzano je zwykle w wi´kszych miejscowoÊciach, oprócz Stalowej
Woli tak˝e w Nisku, Opatowie, Sandomierzu, Tarnobrzegu. Sygnowano je:
„NSZZ »SolidarnoÊç« Region »Ziemia Sandomierska«” oraz „KOS”148.
Na poczàtku 1983 r. Ewa Kuberna i Ma∏gorzata Czwarno uzna∏y, ˝e wyda-
wane w Stalowej Woli pismo „KOS” nale˝y wzmocniç, tworzàc jakàÊ
formalnà struktur´. Dlatego wraz z Ryszardem Kardaszem powo∏a∏y Tym-
czasowà Komisj´ Zak∏adowà HSW. Dokooptowano do niej w lutym na-
st´pnego roku Wojciecha Wojtasa, a póêniej Kazimierza Rostka149. 

Od stycznia 1982 r. trzynastego dnia ka˝dego kolejnego miesiàca w HSW
organizowano krótkie strajki protestacyjne. 13 kwietnia w po∏udnie dosz∏o
do pi´tnastominutowego strajku, który najwi´kszy zasi´g mia∏ na wydziale
Z-2. Wzi´∏o w nim udzia∏ kilkadziesiàt osób. Za ukrywanie informacji
o tym proteÊcie pracownicy dozoru zostali dyscyplinarnie przeniesieni do
innej pracy. Podobnà akcj´ podj´to 13 kwietnia w WSK-PZL Gorzyce150.
30 kwietnia z inicjatywy braci Henryka i Mariana Sporzyƒskich zorganizo-
wano pierwszà audycj´ Radia „SolidarnoÊç” w ten sposób, ˝e podpi´to si´
do radiow´z∏a HSW i puszczono nagranà wczeÊniej pó∏godzinnà audycj´.
Mimo intensywnych poszukiwaƒ milicji i SB nie uda∏o si´ wykryç organiza-
torów akcji. Kolejny program wyemitowano 31 sierpnia151.

Przed 1 maja pojawi∏y si´ ulotki nawo∏ujàce do bojkotu oficjalnych uro-
czystoÊci Êwi´ta pracy. Wezwanie nie znalaz∏o licznego odzewu – w pocho-
dzie wzi´∏o udzia∏ jedynie 5 tys. osób z liczàcej 22 tys. za∏ogi HSW, przy
czym po∏ow´ stanowili cz∏onkowie partii152. Pomimo represji, które nastà-
pi∏y po strajku kwietniowym, przed 13 maja w Stalowej Woli, Sandomierzu
i Opatowie pojawi∏y si´ ulotki nawo∏ujàce do akcji protestacyjnej. Jednà
z nich podpisa∏ bli˝ej niezidentyfikowany Regionalny Komitet Ocalenia
„SolidarnoÊci”. Chocia˝ SB prewencyjnie zatrzyma∏a dzieƒ wczeÊniej kilka
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osób, 13 maja przerwa∏o prac´ na kwadrans 26 osób w HSW oraz 28 pra-
cowników „Siarkopolu” w Tarnobrzegu153. 16 sierpnia w hucie pojawi∏y si´
ulotki informujàce o utworzeniu „Zast´pczej Komisji Zak∏adowej” podpo-
rzàdkowanej TKK. Wzywano w nich do akcji protestacyjnej: odmowy spo-
˝ywania posi∏ków regeneracyjnych i opuszczania zak∏adów tylko przez jed-
nà bram´. ˚àdano te˝ odwo∏ania stanu wojennego, wypuszczenia
internowanych i uwi´zionych oraz odwieszenia „SolidarnoÊci”. Ulotki do-
tar∏y do innych miejscowoÊci.

Na kilka dni przed rocznicà porozumieƒ gdaƒskich Komitet Wojewódz-
ki PZPR odnotowa∏ wzrost napi´cia w zak∏adach pracy. W∏adze interno-
wa∏y siedem osób podejrzewanych o dzia∏alnoÊç opozycyjnà (na przyk∏ad
Franciszka Chudzika po raz drugi). 31 sierpnia wed∏ug informacji MSW
oko∏o 30 proc. za∏ogi, a wed∏ug informacji Komitetu Wojewódzkiego PZPR
oko∏o szeÊciuset osób na 3 tys. uprawnionych, odmówi∏o spo˝ycia posi∏ków
regeneracyjnych. Po zakoƒczeniu pracy o godz. 15 oko∏o stu osób (wedle
danych SB oko∏o trzystu), korzystajàc z tego, ˝e funkcjonariusze milicji i SB
zaj´ci byli poszukiwaniem miejsca, skàd nadawano wspomnianà audycj´
Radia „SolidarnoÊç”, z∏o˝y∏o kwiaty pod krzy˝em przy zajezdni autobuso-
wej PKS w hucie. OdÊpiewano Bo˝e, coÊ Polsk´ i Rot´. Wed∏ug informacji
w∏adz ca∏e wydarzenie obserwowa∏o oko∏o tysiàca ludzi154. Niepowodze-
niem zakoƒczy∏a si´ natomiast próba zorganizowania strajku 10 listopada,
mimo i˝ ju˝ 25 paêdziernika pojawi∏y si´ wzywajàce do niego ulotki. Jednà
z przyczyn by∏o powo∏anie do karnej jednostki LWP w Czerwonym Borze
kilkudziesi´ciu osób podejrzewanych o dzia∏alnoÊç zwiàzkowà. W wyzna-
czonym dniu dosz∏o jedynie do pó∏godzinnego strajku oko∏o 180 osób, to
jest wi´kszoÊci za∏ogi dzia∏u produkcji podstawowej w Przedsi´biorstwie
Konstrukcji Mostowych „Mostostal” w Rudniku nad Sanem155.

Poza strukturami „SolidarnoÊci” w województwie tarnobrzeskim dzia∏a-
∏y niewielkie grupy, g∏ównie m∏odzie˝owe. Jednà z nich utworzyli uczniowie
technikum mechanicznego w Staszowie. Sporzàdzali oni i kolportowali
ulotki sygnowane: „Polski Ruch Patriotyczny”, „Polski Ruch WolnoÊciowy”
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lub „WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç Polski”. 8 lutego 1982 r. zatrzymano oÊmiu
uczniów tej szko∏y. Podobne grupy SB wykry∏a wiosnà w Szkole Podstawo-
wej nr 5 w Tarnobrzegu, liceum ogólnokszta∏càcym i zasadniczej szkole za-
wodowej w Opatowie. Kolejne zlikwidowano w czerwcu i sierpniu równie˝
w Tarnobrzegu. 13 maja funkcjonariusze SB ujawnili w Sandomierzu sied-
mioosobowà grup´ nauczycieli szkó∏ ponadpodstawowych, zajmujàcà si´
sporzàdzaniem ulotek i kolporta˝em wydawnictw, a 25 sierpnia w Tarno-
brzegu podobnà pi´cioosobowà grup´. 6 listopada zlikwidowano drukarni´
ulotek wykonywanych technikà „sitoramki” i zatrzymano cztery osoby156.

W D´bicy, której organizacje zwiàzkowe wchodzi∏y w sk∏ad tarnowskich
struktur „SolidarnoÊci”, w styczniu 1982 r. tak˝e ujawniono trzyosobowà
grup´, która sporzàdza∏a i kolportowa∏a ulotki157. W najwi´kszym zak∏a-
dzie przemys∏owym miasta, Zak∏adzie Opon Samochodowych „Stomil”,
dzia∏a∏a podziemna organizacja zwiàzkowa. W 1982 r. kilkakrotnie prze-
prowadzono tam zbiórki pieni´dzy na rzecz internowanych. Ufundowano
te˝ sztandar „SolidarnoÊci”. 31 sierpnia o godz. 19 po zakoƒczeniu nabo-
˝eƒstwa grupa oko∏o trzystu osób uda∏a si´ pod krzy˝ usytuowany w cen-
trum miasta, pod którym przez chwil´ si´ modlono158.

Po wprowadzeniu stanu wojennego na terenie Polski po∏udniowo-
-wschodniej wydawano z ró˝nà cz´stotliwoÊcià kilkanaÊcie podziemnych
czasopism. W PrzemyÊlu pierwszym wydawnictwem podziemnym by∏a
„ODNOWA. Biuletyn Informacyjny NSZZ »SolidarnoÊç« Regionu Po∏u-
dniowo-Wschodniego”. Znane sà egzemplarze ze stycznia i lutego 1982 r.
Pismo mia∏o jednà stron´ i by∏o wydawane na powielaczu. Przed 13 grud-
nia Zarzàd Regionu wydawa∏ pismo o tym samym tytule. Drugà w kolejno-
Êci pozycjà by∏ „Biuletyn Informacyjny NSZZ »SolidarnoÊç« Regionu
Po∏udniowo-Wschodniego”, wydawany nieregularnie na przestrzeni 1982 r.
metodà powielaczowà w obj´toÊci od dwóch do czterech stron. Ostatni
znany numer pochodzi z 11 paêdziernika 1982 r. Z kolei „Biuletyn Pod-
ziemnego NSZZ »SolidarnoÊç« Region Po∏udniowo-Wschodni” by∏ krót-
kotrwa∏à inicjatywà franciszkanina o. Maksymiliana i kilku innych m∏odych
osób. Najpowa˝niejszym wydawnictwem sta∏ si´ „NIE. Biuletyn Informa-
cyjny NSZZ »SolidarnoÊç« Regionu Po∏udniowo-Wschodniego”, powie-
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lany od stycznia 1982 r. przez RKW. Z chwilà zawieszenia stanu wojenne-
go zaprzestano wydawania tego pisma159. Kontynuacjà „NIE” sta∏a si´
„BUSOLA. Niezale˝ne Pismo Spo∏eczne”, redagowana przez zespó∏
Przemyskiej Oficyny Wydawniczej. By∏o to najd∏u˝ej ukazujàce si´ czaso-
pismo podziemne w regionie przemyskim. Miesi´cznik o obj´toÊci czterech
do oÊmiu stron wydawany by∏ od 1983 od 1987 r. na powielaczu w nak∏a-
dzie 500 egzemplarzy. Autorami tekstów byli mi´dzy innymi: Marek Kuch-
ciƒski, Jan Musia∏ i Tadeusz Sopel160.

W Rzeszowie w 1982 r. pojawi∏y si´ takie wydawnictwa jak: „Informa-
cja wojenna. Tygodnik MKR NSZZ SolidarnoÊç” (wydawany od poczàtku
roku), „Trwamy. Biuletyn Ruchu Samoobrony Spo∏ecznej »SolidarnoÊç«”
(wychodzi∏ od lutego), a tak˝e „Kos Przedrzeêniacz”. W latach 1982–1983
ukazywa∏ si´ te˝ „¸àcznik Niezale˝ne Pismo Robotnicze”, drukowany na
powielaczu przez Jana Laskosza do czasu jego aresztowania 14 kwietnia
1983 r. Pismem najd∏u˝ej wydawanym przez MKR w Rzeszowie by∏ biuletyn
informacyjny „SolidarnoÊç Trwa”, który ukazywa∏ si´ raz na dwa tygodnie
w obj´toÊci od dwóch do szeÊciu stron drukowanych metodà powielaczowà.
Zamieszczano w nim apele MKR „SolidarnoÊç” NSZZ w Rzeszowie, infor-
macje z kraju i zagranicy oraz szersze teksty dotyczàce problematyki poli-
tycznej i historycznej. Ponadto wydawano „Biuletyn Informacyjny MKR
»SolidarnoÊç« Rzeszów” i „Biuletyn Informacyjny »SolidarnoÊci« Ziemi
Strzy˝owskiej” (siedem numerów do chwili zatrzymania wydawców przez
SB w sierpniu 1982 r.). Z okazji rocznicy porozumieƒ ustrzycko-rzeszow-
skich ukaza∏ si´ okolicznoÊciowy numer „Wsi Rzeszowskiej”. W 1982 r.
pojawi∏ si´ tak˝e „Biuletyn Oporu Spo∏eczeƒstwa Rzeszowskiego Obro-
na”, a w marcu 1983 r. „»SolidarnoÊç«. Informator Rzeszowski”. W Êrodo-
wisku studenckim pod koniec 1982 r. ukazywa∏ si´ „Niezale˝ny Biuletyn
Studencki CDN”161.

W KroÊnie wydawano „Biuletyn NSZZ »SolidarnoÊç« Region Pod-
karpacie” oraz pismo „SolidarnoÊç Podkarpacia”. Biuletyn wydawany
by∏ przez TKW NSZZ „SolidarnoÊç” od koƒca 1982 r. Przez pewien czas
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pismo o tym samym tytule wydawa∏ równolegle RKW NSZZ „Solidar-
noÊç”. Po rozbiciu pierwszej redakcji przez funkcjonariuszy SB tytu∏ zosta∏
przej´ty przez RKW162.

W województwie tarnobrzeskim w styczniu i lutym 1982 r. ukaza∏y si´
dwa numery „Biuletynu Regionu »Ziemia Sandomierska«” oraz jeden nu-
mer „Informatora Regionu ZS” nieustalonego autorstwa. Ponadto w lutym
i marcu z inicjatywy Ma∏gorzaty Czwarno i Ryszarda Kardasza wydano dwa
numery pisma „GodnoÊç”. W listopadzie 1982 r. Maria Czwarno i Ewa
Kuberna zredagowa∏y i wyda∏y na prymitywnej „ramce” pierwszy numer
„Biuletynu Informacyjnego TKZ NSZZ »SolidarnoÊç« Huty »Stalowa
Wola«”. Po powo∏aniu TKZ drukowanie przej´li Wies∏aw Wojtas (który
udost´pni∏ swój dom), Janusz Kubicki i Ryszard Kotwica. Teksty do biule-
tynu pisali Jerzy Kopeczek i Ryszard Kardasz163. Ponadto NSZZ Rolników
SolidarnoÊç Wiejska wydawa∏ w latach 1982–1985 w Tarnobrzegu pismo
„Rolnik Niezale˝ny” o obj´toÊci jednej strony164.

Specyficznym rodzajem dzia∏alnoÊci wydawniczej by∏y gazetki przygoto-
wywane przez internowanych i kolportowane na terenie oÊrodków inter-
nowania. W Za∏´˝u ukazywa∏y si´: „Nasza Krata. Obóz Internowanych”
(lipiec–wrzesieƒ 1982 r.), „Wolny G∏os Krakowski Oddzia∏ Internowa-
nych” (luty–wrzesieƒ 1982 r.), „Biuletyn Informacyjny” i „Z Jednej Celi
Niezale˝ny Organ Prasowy Internowanych w Za∏´˝u”. Internowani
w Uhercach wydawali trzy tytu∏y: „G∏os Ekstremy”, „Kret. Pismo interno-
wanych” (nak∏ad 150 egzemplarzy odpisu maszynowego) i „Zadymka
Bieszczadzka” (cztery strony r´kopisu)165.

4. Represje

W Polsce po∏udniowo-wschodniej zlokalizowano trzy obozy dla interno-
wanych m´˝czyzn (Za∏´˝e, Uherce i ¸upków) oraz areszt dla kobiet w Nisku
(województwo tarnobrzeskie). Osadzono w nich wi´kszoÊç internowanych
z omawianych czterech województw. Od stycznia 1982 r. internowania zda-
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163 AP Sandomierz, KW PZPR, 348, k. 96, Teleks KW PZPR w Tarnobrzegu do KC, 19 XII
1982; Relacja Ewy Kuberny; M. Czwarno, op. cit.
164 J. Kamiƒska [W. Chojnacki, W. Chojnacki], op. cit., s. 51, 135.
165 Ibidem, s. 44, 71, 96, 109, 176, 181, 180.



rza∏y si´ sporadycznie. Najcz´Êciej stosowano je w województwach tarno-
brzeskim i rzeszowskim, podczas gdy w kroÊnieƒskim pozbawiono wolnoÊci
cztery osoby, a w przemyskim zaledwie jednà. Do kuriozalnych przypadków
nale˝a∏o internowanie w maju Stanis∏awa Marka, przy którym znaleziono
jednà ulotk´166. ¸àcznà liczb´ internowanych nale˝y szacowaç na oko∏o pi´-
ciuset osób (rzeszowskie – 137, tarnobrzeskie – 144, przemyskie – 81, kro-
Ênieƒskie – nieustalone, co najmniej 83). Pierwszà grup´ internowanych
zwolniono jeszcze w grudniu 1981 r., zwykle po podpisaniu deklaracji lojal-
noÊci. Kolejna du˝a grupa zatrzymanych odzyska∏a wolnoÊç do koƒca stycz-
nia. W województwie rzeszowskim do po∏owy maja internowanych pozosta-
wa∏o 19 dzia∏aczy „SolidarnoÊci”, a ostatni dwaj wyszli w grudniu 1982 r.167

W województwie kroÊnieƒskim do 18 stycznia zwolniono 47 osób. Zdecydo-
wanà wi´kszoÊç z nich wypuszczono wiosnà, jedynie wspomniany ju˝ Stani-
s∏aw Krupka i Józef Soko∏owski przebywali w ¸upkowie do grudnia 1982 r.168

Na liÊcie osób aresztowanych i skazanych z terenu po∏udniowo-wschod-
niej Polski (odpowiadajàcego obszarowi obecnego województwa podkar-
packiego), którà sporzàdzi∏ Zespó∏ Charytatywno-Spo∏eczny w Rzeszowie,
znajduje si´ 110 nazwisk. Lista ta jest jednak niepe∏na, brakuje na niej co
najmniej kilkunastu osób169. Wed∏ug tego dokumentu, w samym wojewódz-
twie rzeszowskim zosta∏o aresztowanych 36 osób, w wi´kszoÊci za kontynu-
owanie dzia∏alnoÊci zwiàzkowej bàdê sporzàdzanie i kolportowanie ulotek.
SpoÊród nich jedenaÊcie osób skazano na kary bezwzgl´dnego pozbawienia
wolnoÊci. Najwy˝szà – 6,5 roku – otrzyma∏ benedyktyn z klasztoru w Tyƒcu,
o. Franciszek Mazur, za kolporta˝ ulotek w Mielcu. Trzy osoby uniewin-
niono, a pozosta∏e otrzyma∏y wyroki w zawieszeniu bàdê zosta∏y zwolnione
na mocy amnestii170.

26 marca 1982 r. w Rzeszowie patrol z∏o˝ony z milicjanta, funkcjonariu-
sza ZOMO i dwóch ˝o∏nierzy zatrzyma∏, a nast´pnie pobi∏ cz∏onka „Soli-
darnoÊci” Stanis∏awa Kota. Nieprzytomnego zawieziono do izby wytrzeê-
wieƒ. Kilka godzin póêniej, gdy nie odzyskiwa∏ przytomnoÊci, zosta∏
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166 Relacja Micha∏a Str´ka, s. 19.
167 Notatka zast´pcy komendanta..., s. 150–152.
168 Lista internowanych z województwa tarnobrzeskiego, sporzàdzona przez E. Kubern´
(w zbiorach Ewy Kuberny); G. Go∏ojuch, op. cit., s. 61; A. Koptyra, op. cit., s. 139–159.
169 Archiwum Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” w Rzeszowie, 386a, Wykaz aresztowa-
nych i skazanych z rejonu p∏d.-wsch. Polski uaktualniony wg stanu danych na 15 X 1984 r.
170 Ibidem; DwadzieÊcia lat..., s. 275–279.



przewieziony do szpitala, gdzie po kilku dniach zmar∏. Mimo interwencji
rodziny spraw´ zatuszowano, a w lipcu prokuratura umorzy∏a Êledztwo171.

Najwi´ksze represje nastàpi∏y po strajku z 13 maja 1982 r. Zatrzymano
wówczas 21 uczestników, z których szeÊciu ukarano grzywnami. 19 maja
w WSK-PZL Mielec na spotkaniu z za∏ogà cz∏onek WRON gen. W∏ady-
s∏aw Oliwa wezwa∏ do oczyszczenia za∏ogi z „elementów niepewnych”.
Zwolniono 327 pracowników, których specjalna komisja weryfikacyjna
przyjmowa∏a z powrotem do pracy, lecz na gorszych warunkach. Ostatecz-
nie pozbawiono pracy 84 osoby (w tym 12 dyscyplinarnie), 371 otrzyma∏o
kary regulaminowe, a 57 odwo∏ano ze stanowisk. 25 maja przeprowadzono
równie˝ spotkanie oficerów LWP z nauczycielami mieleckich szkó∏.
W ZUT „Zgoda” w Soko∏owie Ma∏opolskim zwolniono 41 pracowników,
a w Wytwórni Filtrów w S´dziszowie – 16. Z kolei w POM-Brzyzna decyzjà
WKO rozwiàzano jeden wydzia∏ (43 pracowników). W tym ostatnim zak∏a-
dzie tylko 12 osób zaaprobowa∏o ponowne przyj´cie do pracy na gorszych
warunkach. Wykwaterowano te˝ ca∏y akademik, w którym przeprowadzo-
no akcj´ protestacyjnà172. W ramach akcji SB pod kryptonimem „Temida-
-82” z 17 i 18 maja przeprowadzono 27 rewizji i 23 rozmowy ostrzegawcze.
Dwie osoby zosta∏y aresztowane (ich sprawy potem umorzono), internowa-
no te˝ dwóch pracowników POM w Brzyznej, trzech studentów Politechni-
ki Rzeszowskiej (na dziesi´ç dni) oraz cztery inne osoby. Wnioski w spra-
wie oÊmiu pracowników POM-Brzyzna zosta∏y skierowane do kolegium,
które jednak uniewinni∏o oskar˝onych. 25 maja petycj´ w obronie interno-
wanych studentów podpisa∏o 187 ich kolegów z politechniki173.

Oficjalny bilans dzia∏aƒ przeciwko opozycji w województwie przemy-
skim zosta∏ opublikowany w „˚yciu Przemyskim” pod koniec 1982 r.
Po 13 grudnia wszcz´to post´powania przeciwko trzydziestu osobom,
które – zdaniem w∏adz – podj´∏y „wrogie dzia∏ania o charakterze politycz-
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171 Ibidem, s. 66–67.
172 AIPN Rzeszów, 04/380, k. 51, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie dla
MSW, 15 V 1982; ibidem, 04/380, k. 56–57, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Rze-
szowie dla MSW, 17 V 1982.
173 Plan dzia∏aƒ S∏u˝by Bezpieczeƒstwa KW MO w Rzeszowie w ramach operacji „Temida-82”
w dniach 17–18 maja 1982 r. [w:] Przeciw „SolidarnoÊci”..., s. 149–150; AIPN Rzeszów, 04/380,
k. 59, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie dla MSW, 18 V 1982; ibidem,
04/380, k. 106, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie dla MSW, 2 VI 1982;
Stan wojenny w Polsce..., s. 171; Relacja Micha∏a Str´ka, s. 18–19.



nym”. Do grudnia 1982 r. rozstrzygni´to 26 spraw; w oÊmiu przypadkach
zapad∏y wyroki skazujàce. W 1982 r. SB ujawni∏a pi´ç nielegalnych grup
o zasi´gu mi´dzyzak∏adowym, z czego dwie tworzyli dzia∏acze „Solidar-
noÊci”. Udaremniono dzia∏alnoÊç trzech m∏odzie˝owych grup podziem-
nych oraz zlikwidowano punkt produkcji podziemnej literatury. Ponadto
ujawniono 91 przypadków kolporta˝u ulotek i stwierdzono trzy przypadki
celowego uszkadzania maszyn w zak∏adach pracy. Po 31 sierpnia 1982 r.
MO skierowa∏a 61 wniosków do kolegium i aresztowa∏a jednà osob´174.
Najg∏oÊniejsza by∏a sprawa skazania ks. W∏adys∏awa Drewniaka z Jaro-
s∏awia oraz siedmiu innych osób z Niezale˝nego Zrzeszenia „WolnoÊç,
RównoÊç, Niepodleg∏oÊç”. W grupie tej znaleêli si´ przewa˝nie ucznio-
wie liceum ogólnokszta∏càcego w Jaros∏awiu. Ks. Drewniak zosta∏ skazany
w marcu 1982 r. na 2 lata pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu na 4 lata
oraz grzywn´ 40 tys. z∏ i 11 tys. z∏ kosztów procesu. Pozosta∏e wyroki opie-
wa∏y od 1,5 roku do 2 lat pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu na 4 lata
i kary grzywny175.

W PrzemyÊlu osoba zatrzymana przez milicj´ pod zarzutem kolporta˝u
ulotek ponios∏a nawet Êmierç. Mieczys∏aw Rokitowski, który 23 marca
1982 r. znalaz∏ ulotk´ na przystanku autobusowym, zosta∏ zatrzymany
przez patrol MO i ORMO, a nast´pnie zrewidowany i osadzony w areszcie
w Za∏´˝u. Tam pobili go wspó∏wi´êniowie-kryminaliÊci, korzystajàcy z bier-
noÊci funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´ziennej. Rokitowski zmar∏ 3 kwietnia
1982 r.176

Szczegó∏owe informacje na temat represji wobec dzia∏aczy podziemia
zawiera cytowana ju˝ wy˝ej Informacja o stanie bezpieczeƒstwa, ∏adu
i porzàdku publicznego w województwie kroÊnieƒskim za okres od 1981 r.
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174 Bilans rocznych dokonaƒ, „˚ycie Przemyskie”, 15 XII 1982.
175 Archiwum Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” w Rzeszowie, 386a, Wykaz aresztowa-
nych i skazanych z rejonu p∏d.-wsch. Polski uaktualniony wg stanu danych na 15 X 1984 r.
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24 IX 1993 r. Sàd Wojewódzki w Rzeszowie wyda∏ wyroki od 1,5 do 2,5 roku pozbawienia wol-
noÊci, w dwóch przypadkach w zawieszeniu. Z uwagi na przedawnienie nie zostali osàdzeni
funkcjonariusze S∏u˝by Wi´ziennej i medycznej, którzy byli winni zaniechania swoich obo-
wiàzków s∏u˝bowych (J. Klich, Âmierç w celi nr 643 osàdzona, „Nowiny”, 25 III 1993; J. Matusz,
Rewizja celi „643”, ibidem, 28 IX 1993; T. Sopel, op. cit., s. 141).



do koƒca III kwarta∏u 1983 r.177 Prokuratura Wojskowa i Wydzia∏ Âled-
czy Wojewódzkiego Urz´du Spraw Wewn´trznych w KroÊnie od grudnia
1981 r. do wrzeÊnia 1983 r. prowadzi∏y ∏àcznie dwadzieÊcia spraw prze-
ciwko osobom inicjujàcym akcje strajkowe lub zajmujàcym si´ drukiem
i kolporta˝em wydawnictw podziemnych. Pod koniec 1982 r. oskar˝ono o kol-
porta˝ materia∏ów opozycyjnych grup´ pracowników Sanockiej Fabryki
Autobusów. Ogó∏em zatrzymano 23 osoby, z tego wyroki bezwzgl´dnego
pozbawienia wolnoÊci (najwy˝szy 6 lat) otrzyma∏o dziewi´ç osób. SB chwa-
li∏a si´ ujawnieniem i zlikwidowaniem trzynastu nielegalnych grup i struk-
tur (w tym dwunastu solidarnoÊciowych) i trzech nielegalnych punktów
poligraficznych. Ponadto przej´to 5 tys. druków i ulotek, ujawniono pi´ç-
dziesiàt anonimów z pogró˝kami wobec cz∏onków rzàdu i kierownictwa
politycznego, zatrzymano na 48 godzin ponad dwieÊcie osób, a u siedmiu-
set dokonano rewizji.

W województwie tarnobrzeskim z 28 osób aresztowanych za dzia∏alnoÊç
podziemnà w stanie wojennym, 19 skazano na kar´ bezwzgl´dnego pozba-
wienia wolnoÊci. Czterech uczniów technikum mechanicznego w Staszowie
za kolportowanie ulotek skazano na 3 lata. Ewa Kuberna za posiadanie
krzy˝yka z napisem „Wojna polsko-jaruzelska” oraz dwóch egzemplarzy
pisma „Nasza Krata” otrzyma∏a rok w zawieszeniu i kar´ grzywny178.
Edward Antoƒczyk zosta∏ z kolei skazany na 4 lata pozbawienia wolno-
Êci (prokurator ˝àda∏ 8 lat), gdy˝ w jego celi w Za∏´˝u znaleziono frag-
menty wspomnieƒ z pierwszego miesiàca internowania179. Kilkuletnie wy-
roki za organizowanie strajków otrzymali czterej pracownicy HSW i jeden
z WSK-PZL Gorzyce. Uczestników zorganizowanego w maju 1982 r. pro-
testu przeciwko internowaniom w kopalni siarki w Machowie zwolniono
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177 AP Sko∏yszyn, KW PZPR w KroÊnie, Wydzia∏ Administracyjny, 497, b.p., Informacja o sta-
nie bezpieczeƒstwa, ∏adu i porzàdku publicznego w województwie kroÊnieƒskim za okres od
1981 r. do koƒca III kwarta∏u 1983 r., b.d. 
178 Rewizja nadzwyczajna Ministra SprawiedliwoÊci od wyroku Sàdu WOW SOW. 353/82,
5 II 1991 (kserokopia w zbiorach OBEP IPN Rzeszów); Lista aresztowanych dzia∏aczy
„SolidarnoÊci” z woj. tarnobrzeskiego, sporzàdzona przez E. Kubern´ (w zbiorach Ewy
Kuberny); Wyrok Sàdu WOW w sprawie SOW 271/82, 7 IV 1982 (w zbiorach Ewy Kuberny);
Wykaz aresztowanych...; E. Antoƒczyk, Cena s∏owa, „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne”
1996, nr 14, s. 13–14; DwadzieÊcia lat..., s. 74; Stan wojenny w Polsce..., s. 194; A. Koptyra,
op. cit., s. 152–155.
179 Archiwum Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” w Rzeszowie, 385, Wyrok Sàdu WOW
w sprawie So.w. 21/81, 5 I 1982; Z wokandy Sàdu WOW, „Nowiny”, 22–24 I 1982.



z pracy i skierowano do jednostki karnej LWP w Czerwonym Borze. 4 listo-
pada profilaktycznie wys∏ano kilkadziesiàt osób na trzy miesiàce do Czer-
wonego Boru. Cztery z nich aresztowano tam za odmow´ spo˝ycia posi∏ku,
lecz zosta∏y uniewinnione180.

Sàdy nie zawsze przychyla∏y si´ do wniosków prokuratorów. Na przy-
k∏ad Sàd Wojewódzki w KroÊnie w dwóch rozpatrywanych sprawach doty-
czàcych zorganizowania strajku na poczàtku stanu wojennego wbrew pro-
kuratorowi zmieni∏ tryb doraêny na zwyk∏y. Orzekano te˝ ni˝sze wyroki, na
przyk∏ad dla Jerzego Kuziana prokurator ˝àda∏ 5 lat, a dla Adama Oberca 6
(por. s. 9–10)181. Podobnie zdarza∏o si´ równie˝ w kolegiach do spraw
wykroczeƒ, na przyk∏ad we wspomnianej sprawie strajkujàcych pracow-
ników POM-Brzyzna.

Poza aresztowaniami funkcjonariusze MO i SB stosowali inne represje.
Najcz´Êciej dzia∏aczy opozycji, a tak˝e ich rodziny, n´kano inwigilacjà, roz-
mowami ostrzegawczymi i rewizjami. OpozycjoniÊci cz´sto mieli problemy
ze znalezieniem pracy lub zakupem przydzia∏owych narz´dzi i materia∏ów do
produkcji rolnej. W zmilitaryzowanych zak∏adach pracy podsuwano pracow-
nikom funkcyjnym deklaracje lojalnoÊci, gro˝àc w przypadku niepodpisania
przeniesieniem na inne, ni˝sze stanowisko lub wr´cz wyrzuceniem z pracy182.
W PKS Jaros∏aw za grudniowe strajki pozbawiono tak zwanej trzynastej pen-
sji 63 osoby183. Trzech kierowców za to, ˝e 13 maja 1982 r. w godzinach od
godz. 12.00 do 12.15 u˝ywali sygna∏ów dêwi´kowych, otrzyma∏o kar´ grzywny
wymierzonà przez kolegium i nagan´ w pracy. Pozbawiono ich te˝ trzynastej
pensji oraz premii i kazano podpisaç samokrytyczne oÊwiadczenia, które
nast´pnie wywieszono w miejscu publicznym184. Represjami obj´to równie˝
rolników zaanga˝owanych w dzia∏alnoÊç opozycyjnà. Na przyk∏ad Henryk

399

180 Wykaz powo∏anych do Czerwonego Boru na „çwiczenia wojskowe” cz∏onków NSZZ „Soli-
darnoÊç” Region Ziemia Sandomierska – od 4 XI [19]82 r. do 4 II [19]83 r. (w zbiorach Ewy
Kuberny); G. Go∏ojuch, op. cit., s. 70.
181 AIPN Rzeszów, 015/22, k. 203, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w KroÊnie dla
MSW, 31 I 1982; ibidem, 635/22, k. 148–149, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Kro-
Ênie dla MSW, 5 I 1982.
182 T. Sopel, op. cit., s. 128. Autor opisuje przypadek Kazimierza Wirkijowskiego ze Stubna;
wspomina równie˝ o tym, ˝e jego syna po ukoƒczeniu studiów usi∏owano bezprawnie wcieliç
do wojska; R. G∏owacki, op. cit., s. 8.
183 AIPN Rzeszów, 010/192, k. 186, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w PrzemyÊlu dla
MSW, 20 II 1982.
184 AP PrzemyÊl, KW PZPR, b.p., 167/10, Teleks KW PZPR do KC, 21 V 1982.



Czàstka z NSZZ RI „SolidarnoÊç” by∏ pod sta∏à obserwacjà SB, a w trakcie
rewizji przeprowadzonej w jego domu 11 kwietnia 1983 r. znaleziono i skon-
fiskowano oko∏o dwóch ton papieru przeznaczonego na druk wydawnictw
opozycyjnych. Zosta∏ za to aresztowany i uwi´ziony do grudnia 1983 r.185

Osoby zaanga˝owane w dzia∏alnoÊç podziemnà cz´sto zamykano na
48 godzin. Mieczys∏aw Stopyra z Tuczemp ko∏o Jaros∏awia, internowany od
13 grudnia 1981 do marca 1982 r., po uwolnieniu by∏ nieustannie n´kany
zatrzymaniami na 48 godzin. Podobnych praktyk doÊwiadczy∏ Andrzej
Kucharski, u którego przed 1 maja 1982 r. przeprowadzono rewizj´, jego
samego zaÊ zatrzymano i osadzono w Wojewódzkim Areszcie SB w Jaro-
s∏awiu. 13 maja w „Nowinach” zarzucono mu niew∏aÊciwe rozdzielanie pa-
czek pochodzàcych z koÊcielnej akcji charytatywnej186. W tym samym celu
przeprowadzano rozmowy ostrzegawczo-profilaktyczne, na przyk∏ad przed
22 lipca 1982 r. funkcjonariusze SB w województwie rzeszowskim mieli
przeprowadziç 79 takich rozmów187. 9 grudnia podczas telekonferencji kie-
rownictwo MSW poleci∏o wojewódzkim urz´dom spraw wewn´trznych
podj´cie „dzia∏aƒ profilaktyczno-wyjaÊniajàcych wobec dzia∏aczy Solidar-
noÊci”. W województwie przemyskim do 31 grudnia funkcjonariusze SB
przeprowadzili 51 rozmów, z czego 15 z dzia∏aczami rolniczej „Solidarno-
Êci”. Wi´kszoÊç rozmówców deklarowa∏a lojalnoÊç, natomiast niepokorni
okazali si´ Jan KaruÊ z Tapina i Krzysztof Broêbar z Gaci (obaj z NSZZ RI
„SolidarnoÊç”). W województwie rzeszowskim przed 1 maja 1983 r. prze-
prowadzono 70 rewizji i zatrzymano 17 osób. W ramach akcji SB pod
kryptonimem „Klon II” przed 1 maja 1983 r. w województwie przemyskim
osadzono na 48 godzin dziesi´ç osób, zorganizowano te˝ 15 rewizji i 42 roz-
mowy. Przy tej okazji zwerbowano pi´ciu tajnych wspó∏pracowników.
Efektem akcji „Klon II” by∏o te˝ „wprowadzenie elementu dezinformacji
i dezintegracji wÊród figurantów, g∏ównie by∏ych dzia∏aczy »SolidarnoÊci«
(rozwa˝ajà, dlaczego w stosunku do niektórych zastosowano prewencyjne
zatrzymanie, a z innymi tylko przeprowadzono rozmowy)”188.
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185 T. Sopel, op. cit., s. 122.
186 Relacja Micha∏a Str´ka, s. 26–27; T. Sopel, op. cit., s. 129–132. Mieczys∏aw Stopyra po wyj-
Êciu z internowania za∏o˝y∏ Rodzinne Gospodarstwo Rolne „SolidarnoÊç”. Z tego powodu
cz´sto by∏ wizytowany przez SB i ZOMO (R. G∏owacki, op. cit., s. 71, 73).
187 AIPN Rzeszów, 053/65, k. 169, Notatka s∏u˝bowa, b.d.
188 Ibidem, 010/195, k. 264, Inf[ormacja] dot[yczàca] syt[uacji] polityczno-operacyjnej w woj[ewódz-
twie] przemyskim z 31 XII 1982; ibidem, 010/197, k. 83, 88, Informacja z 30 IV 1983



Ucià˝liwà formà represji by∏o zwalnianie z pracy osób zaanga˝owanych
w dzia∏alnoÊç zwiàzkowà. Dla przyk∏adu 31 stycznia 1982 r. w Wojskowych
Zak∏adach Uzbrojenia w ˚urawicy ko∏o PrzemyÊla zwolniono 25 cz∏onków
„SolidarnoÊci”189. Wiele pozbawionych w ten sposób pracy osób powraca∏o do
niej w wyniku orzeczeƒ sàdów pracy. Tak by∏o w przypadku trzynastu pracow-
ników ZUT „Zgoda” w Soko∏owie, usuni´tych za udzia∏ w strajku w maju
1982 r.190 DoÊç powszechnà praktykà by∏o te˝ orzekanie przez kolegia do
spraw wykroczeƒ kar grzywny za noszenie znaczka „SolidarnoÊci”, udzia∏
w manifestacjach i uroczystoÊciach organizowanych przez opozycj´. Na przy-
k∏ad K. Gawe∏ za zbieranie pieni´dzy na pomoc internowanym i ich rodzi-
nom zosta∏ ukarany grzywnà i zwolniony ze stanowiska brygadzisty w Okr´-
gowym Przedsi´biorstwie Geodezyjnym i Kartograficznym w Rzeszowie191.

5. KoÊció∏ katolicki

13 grudnia 1981 r. przebywajàcy w Rzeszowie ordynariusz przemyski
bp Ignacy Tokarczuk w homilii stwierdzi∏, ˝e „KoÊció∏ zawsze b´dzie z na-
rodem w jego trudnych chwilach, tak jak na przestrzeni tysiàclecia paƒstwa
polskiego. Poprzez modlitw´ nale˝y dà˝yç do jednoÊci”. Ksi´˝a na ogó∏ na-
wo∏ywali do spokoju i rozwagi, gdzieniegdzie wyra˝ali si´ krytycznie o in-
ternowaniach i wzywali do modlitw za pozbawionych wolnoÊci dzia∏aczy
NSZZ „SolidarnoÊç”192. Wielu z nich stan wojenny postrzega∏o „jako ude-
rzenie w demokracj´ i »SolidarnoÊç«”. W pierwszych dniach ksi´˝a zarów-
no w PrzemyÊlu, jak i Rzeszowie zaanga˝owali si´ w pomoc dzia∏aczom
podziemia193. Najcz´Êciej udzielano im goÊciny w koÊcio∏ach, inicjowano
te˝ modlitwy za represjonowanych i zbierano datki na pomoc dla nich i ich
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rodzin194. Jednak wstrzemi´êliwa postawa wi´kszoÊci ksi´˝y wywo∏ywa∏a
u niektórych dzia∏aczy „SolidarnoÊci” rozgoryczenie. Twierdzili nawet, ˝e
KoÊció∏ zdradzi∏ zwiàzek, ulegajàc w∏adzom195.

W kwietniu 1982 r. pod opiekà proboszcza parafii przy klasztorze oo. Ber-
nardynów w Rzeszowie, o. Jana Bartnika, powsta∏ Komitet Pomocy Interno-
wanym, Aresztowanym, Pozbawionym Pracy i ich Rodzinom. Jego zada-
niem by∏o skoordynowanie pomocy dla represjonowanych i ich rodzin.
Przyznawano zapomogi finansowe, organizowano paczki i wyjazdy do
miejsc odosobnienia internowanych i uwi´zionych, pomoc medycznà,
wreszcie udzielano pomocy prawnej. Dzia∏alnoÊç komitetu finansowano za-
równo z wp∏at indywidualnych i zbiórek w zak∏adach pracy, jak i ze zbiórek
przeprowadzanych w koÊcio∏ach, w pierwszym okresie g∏ównie rzeszow-
skich (mi´dzy innymi oo. Bernardynów, pw. Matki Boskiej Saletyƒskiej,
Chrystusa Króla, Matki Boskiej Ró˝aƒcowej, farnym), a tak˝e koÊcio∏ów
w Gaci, ¸aƒcucie, Niechobrzu, Wygarce ko∏o Jaros∏awia. Ârodki zbierane
przez komitet by∏y te˝ przeznaczane na grzywny na∏o˝one na uczestników
manifestacji. Cz∏onkowie komitetu obserwowali procesy polityczne. W lecie
nawiàzano kontakt z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozba-
wionym WolnoÊci i ich Rodzinom, tworzàc w Rzeszowie przy poparciu
bp. Tokarczuka jego fili´. Obj´∏a ona cztery województwa po∏udniowo-
-wschodniej Polski. W lipcu 1983 r. komitet zosta∏ przekszta∏cony w Zespó∏
Charytatywno-Spo∏eczny, kontynuujàc dotychczasowà dzia∏alnoÊç196.

Tak˝e w województwie przemyskim w wielu koÊcio∏ach trzynastego dnia
ka˝dego miesiàca odprawiano msze Êw. w intencji ojczyzny. Organizowane
by∏y spotkania op∏atkowe z udzia∏em osób, które zosta∏y zwolnione z obo-
zów internowania. Msze Êw. za ojczyzn´ przy okazji Êwiàt niepodleg∏oÊcio-
wych odbywa∏y si´ w przemyskich koÊcio∏ach, w Jaros∏awiu w koÊciele
farnym, a w Przeworsku w koÊciele oo. Bernardynów197. Kilka dni po wpro-
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wadzeniu stanu wojennego poszczególni ksi´˝a, jak równie˝ oficjalnie kuria
przemyska, rozpocz´li akcj´ pomocy dla rodzin internowanych. Z inspiracji
kurii w PrzemyÊlu przy koÊciele pw. Trójcy Âwi´tej w styczniu 1982 r. roz-
poczà∏ dzia∏alnoÊç punkt porad prawnych, w którym udzielano pomocy
rodzinom internowanych i osobom zwalnianym z pracy za dzia∏alnoÊç
w „SolidarnoÊci”198. Ksi´˝a odwiedzali internowanych w obozach. 10 stycz-
nia 1982 r. internowanych w Uhercach odwiedzi∏ bp B∏aszkiewicz w towa-
rzystwie ksi´˝y Józefa Ga∏uszki i Stanis∏awa Czenczka. Duchowni odprawili
nabo˝eƒstwo i obdarowali internowanych paczkami ˝ywnoÊciowymi199.

Niezwykle wa˝ne by∏o poparcie udzielane opozycji przez bp. Tokarczuka.
Organizowa∏ on pomoc internowanym, goÊci∏ u siebie ˝on´ Lecha Wa∏´sy,
gdy przyje˝d˝a∏a odwiedziç m´˝a w Ar∏amowie200. W∏adze nie zezwala∏y
poczàtkowo bp. Tokarczukowi na odwiedzanie internowanych. Zgod´
otrzyma∏ dopiero na Wielkanoc 1982 r. i wtedy te˝ uda∏ si´ do ¸upkowa201.
Po Êwi´tach Bo˝ego Narodzenia 1983 r. zorganizowano op∏atek dla inter-
nowanych z udzia∏em biskupa202. Kuria przemyska zaj´∏a równie˝ stanowi-
sko wobec wydarzeƒ z 31 sierpnia 1982 r. 5 wrzeÊnia w koÊcio∏ach diecezji
przemyskiej zosta∏ odczytany komunikat kurii biskupiej podpisany przez
ks. Stanis∏awa Krzywiƒskiego, kierownika Wydzia∏u Duszpasterstwa,
w którym pot´piono brutalne u˝ycie si∏y przez w∏adze. Nast´pnego dnia
prokurator wojewódzki przeprowadzi∏ z ks. Krzywiƒskim rozmow´ ostrze-
gawczà203. Echa przemyskiej manifestacji pojawi∏y si´ tak˝e w wystàpieniu
bp. Tokarczuka na Jasnej Górze 5 wrzeÊnia 1982 r.; po przytoczeniu kilku
faktów dotyczàcych u˝ycia przez w∏adz´ si∏y, powiedzia∏ on mi´dzy innymi:
„Bracie, nie bij, nie podnoÊ r´ki na swojego brata. Nie podnoÊ r´ki na swojà
siostr´, jeÊli chcesz nale˝eç do narodu; nie zas∏aniaj si´ rozkazami!”. S∏owa
te póêniej by∏y d∏ugo komentowane przez mieszkaƒców Podkarpacia.
Z jednej strony umacnia∏y ludzi podziemia, z drugiej budzi∏y krytyk´ ze
wzgl´du na wtràcanie si´ do polityki. Dzia∏ania ordynariusza przemyskiego
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nie zawsze znajdowa∏y akceptacj´ wÊród ksi´˝y jego diecezji. Niektórzy z nich
swoje negatywne opinie na temat prze∏o˝onego przekazywali funkcjonariu-
szom SB. Wspomniane wystàpienie na Jasnej Górze przyczyni∏o si´ do tego,
˝e w∏adze odmówi∏y bp. Tokarczukowi wydania paszportu, a tym samym zgo-
dy na wyjazd do Rzymu w ramach wizyty ad limina apostolorum204.

Parafie diecezji przemyskiej zaanga˝owa∏y si´ szczególnie w pomoc in-
ternowanym i ich rodzinom. Organizowano ma∏e parafialne apteki, groma-
dzàc Êrodki opatrunkowe i przeciwbólowe, prowadzono te˝ zbiórki pieni´-
dzy i ˝ywnoÊci dla internowanych i ich rodzin, a tak˝e dla rodzin górników
zabitych w kopalni „Wujek”. Wzorem innych diecezji w PrzemyÊlu powsta∏
Komitet Pomocy Internowanym i Uwi´zionym. W drugiej po∏owie 1982 r.
rozpocz´to specyficznà akcj´ pomocy okreÊlanà potocznie: „wieÊ miastu
– miasto wsi”. Impuls do ogólnopolskiej akcji da∏ ordynariusz przemyski
podczas wyg∏oszonego na Jasnej Górze 2 wrzeÊnia 1982 r. apelu do zgro-
madzonych tam rolników. Pomoc ˝ywnoÊciowa organizowana w diecezji
przemyskiej kierowana by∏a g∏ównie do mieszkaƒców Âlàska i Nowej Huty.
Na plebanii w Krasiczynie stale zatrudniano kilka osób przy pracach po-
rzàdkowych i budowlanych. Byli to g∏ównie zwolnieni pracownicy Wytwór-
ni Sprz´tu Komunikacyjnego w Âwidniku205.

Innà formà dzia∏alnoÊci krasiczyƒskiego proboszcza by∏o zorganizowa-
nie przy parafii Duszpasterstwa Rolników i swoistego domu rekolekcyj-
nego. Pierwsze rekolekcje w Krasiczynie odby∏y si´ od 8 do 12 grudnia
1982 r.206 Od 6 lutego 1983 r. funkcjonowa∏ oÊrodek wyk∏adowy, w którym
prowadzono odczyty dotyczàce spo∏ecznej nauki KoÊcio∏a, ˝ycia publiczne-
go i historii. Cz´stymi goÊçmi tych spotkaƒ, które mia∏y charakter otwarty,
byli wyk∏adowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ksi´˝a i dzia∏acze
opozycyjni. Plebania i koÊció∏ znajdowa∏y si´ z tego wzgl´du pod sta∏à
obserwacjà funkcjonariuszy SB i MO. Uczestnicy spotkaƒ krasiczyƒskich
cz´sto byli zatrzymywani i przes∏uchiwani. Do groteskowych scen docho-
dzi∏o, kiedy funkcjonariusze SB i milicji zatrzymywali na trasie Krasi-
czyn–PrzemyÊl autobusy komunikacji podmiejskiej, legitymujàc i przes∏u-
chujàc uczestników spotkaƒ207.

404

204 AIPN Rzeszów, 04/381, k. 45, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie dla
MSW, 16 IX 1982; I. Tokarczuk, W s∏u˝bie..., s. 128.
205 Relacja ks. Stanis∏awa Bartmiƒskiego. 
206 Ibidem.
207 T. Sopel, op. cit., s. 151–159.



Regionalna Komisja Wykonawcza w PrzemyÊlu szybko znalaz∏a wspar-
cie ze strony KoÊcio∏a: „MieliÊmy pe∏ne poparcie i b∏ogos∏awieƒstwo
– wspomina Marek Kamiƒski – [...] osobà z kurii, która by∏a do naszej dys-
pozycji o ka˝dej porze dnia i nocy, by∏ ks. pra∏at Krzywiƒski”208. Biskupi
przemyscy wyró˝niali si´ wÊród cz∏onków episkopatu swym otwartym g∏o-
szeniem poparcia dla opozycji. Podczas jubileuszowej pielgrzymki rolni-
ków polskich 5 wrzeÊnia 1982 r. bp Tokarczuk oÊwiadczy∏: „dobro narodu,
dobro paƒstwa i dobro samej dobrze poj´tej w∏adzy wymaga: przywrócenia
dzia∏alnoÊci zwiàzków zawodowych na czele z »SolidarnoÊcià«, wypuszcze-
nia wszystkich internowanych na czele z Wa∏´sà, og∏oszenia amnestii dla
wszystkich uwi´zionych i zasàdzonych, zaniechania brutalnoÊci, dialogu
z narodem”209.

Milicja i SB prowadzi∏y sta∏à obserwacj´ biskupów, ksi´˝y i koÊcio∏ów
w diecezji przemyskiej. SB przy okazji ró˝nych Êwiàt „zabezpiecza∏a opera-
cyjnie” osiemnaÊcie obiektów sakralnych. Prowadzono tak˝e inwigilacj´
wÊród alumnów Wy˝szego Seminarium Duchownego w PrzemyÊlu, starajàc
si´ wybadaç atmosfer´ i opinie kleryków. W∏adze usi∏owa∏y odnotowaç
ka˝dy przejaw wspierania opozycji przez ksi´˝y, jak równie˝ wszelkie wy-
powiedzi o charakterze politycznym. Z niepokojem obserwowano proces
zacieÊniania kontaktów dzia∏aczy solidarnoÊciowych z ludêmi KoÊcio∏a210.
Próbowano ró˝nych form wp∏ywania na „niepokornych” ksi´˝y, z któ-
rych najbardziej popularnà by∏o wzywanie ich na rozmowy ostrzegawcze.
CzternaÊcie takich rozmów przeprowadzono z ksi´˝mi, którzy krytykowali
w swoich wystàpieniach ustaw´ rozwiàzujàcà „SolidarnoÊç”211.

Znane sà przypadki nielojalnej postawy niektórych przemyskich ksi´˝y
wobec ordynariusza, co znajdowa∏o odzwierciedlenie w dziennych meldun-
kach sytuacyjnych sporzàdzanych przez SB. Zdaniem cz´Êci duchownych,
bp Tokarczuk rzàdzi∏ w diecezji despotycznie i agresywnie, a jego anga˝o-
wanie si´ w poparcie opozycji nie zawsze by∏o zgodne z przekonaniami
wszystkich jego podw∏adnych. Niezadowolenie informatorów w sutannach
wzbudza∏y równie˝ ró˝ne decyzje ordynariusza dyscyplinujàce ksi´˝y.
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W przemyskiej kurii mia∏a rzekomo powstaç na tym tle opozycja wobec
bp. Tokarczuka, której przewodzi∏ sufragan bp Boles∏aw Taborski212.

W∏adze szczególnie niepokoi∏ wp∏yw czerwcowej wizyty papie˝a na po-
staw´ ludnoÊci. Mimo ˝e trasa pobytu nie przebiega∏a przez ˝adne z miast
regionu, obawiano si´ zorganizowanych manifestacji. Zgodnie z wytyczny-
mi z Warszawy przemyski Komitet Wojewódzki PZPR zmobilizowa∏ kadry
i zarzàdzi∏ specjalne dy˝ury pracowników, a SB przeprowadzi∏a wiele roz-
mów sonda˝owych i ostrzegawczych w ramach operacji o kryptonimie
„Zorza” w Êrodowisku ksi´˝y, zak∏adach pracy, a tak˝e wÊród osób podej-
rzanych o dzia∏alnoÊç podziemnà. Ponadto po raz pierwszy od czasu po-
wstania województwa przemyskiego (czyli od 1975 r.) wojewoda przemyski
Andrzej Wojciechowski zaprosi∏ do siebie na rozmow´ bp. Ignacego Tokar-
czuka. Dyskutowano na temat ogólnej sytuacji spo∏eczno-gospodarczej
oraz planowanej pielgrzymki papieskiej. Na zakoƒczenie rozmowy ordyna-
riusz zaprosi∏ wojewod´ do z∏o˝enia rewizyty. Na spotkanie z papie˝em do
Krakowa wyjecha∏o oko∏o 40 tys. osób, z których cz´Êç mia∏a ze sobà em-
blematy i transparenty „SolidarnoÊci”213.

W województwie kroÊnieƒskim Êrodowiska opozycyjne równie˝ spotka-
∏y si´ z ˝yczliwoÊcià i wyraênym wsparciem ze strony ksi´˝y katolickich.
W samym KroÊnie najwi´kszej pomocy udzielano w parafii Êw. Krzy˝a, któ-
rà kierowali oo. kapucyni. 31 sierpnia 1982 r., w drugà rocznic´ podpisania
porozumieƒ sierpniowych, odprawiono po raz pierwszy msz´ Êw. w intencji
ojczyzny. Od tego czasu ju˝ trzynastego dnia ka˝dego miesiàca odprawiane
by∏y takie nabo˝eƒstwa. Msze Êw. o charakterze patriotycznym odbywa∏y
si´ równie˝ w wa˝ne Êwi´ta, jak 3 maja i 11 listopada. Najcz´Êciej odpra-
wiali je ojcowie Zdzis∏aw Duma, Bogus∏aw Piechuta, Józef Âleboda i Gustaw
Tyburczy. W zwiàzku z tym bardzo cz´sto wzywano na przes∏uchania w siedzi-
bie kroÊnieƒskiej SB i o. Âlebod´, i o. Piechut´. Zarzucano im jawne wspie-
ranie Êrodowisk opozycyjnych214. Przeciwko dzia∏aniom w∏adz protestowa∏
tak˝e o. Bronis∏aw Jastrz´bski z koÊcio∏a oo. Franciszkanów. Na zorgani-
zowane w salce katechetycznej za jego zgodà 15 marca 1982 r. spotkanie
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zwolnionych pracowników Fabryki Amortyzatorów „Polmo” w KroÊnie
wtargn´li funkcjonariusze MO, legitymujàc uczestników215.

Innym wa˝nym oÊrodkiem wspierajàcym opozycj´ na Podkarpaciu by∏a
jasielska parafia Êw. Stanis∏awa, gdzie w 1982 r. powsta∏o Duszpasterstwo
Ludzi Pracy. W jego dzia∏alnoÊç zaanga˝owani byli ks. Stanis∏aw Ko∏tak
i ks. Stanis∏aw Marczak. Od 1982 r. duszpasterstwo by∏o organizatorem
licznych pielgrzymek do Cz´stochowy, a tak˝e spotkaƒ w ramach pielgrzy-
mek papieskich do Polski. Od po∏owy 1982 r. trzynastego dnia ka˝dego
miesiàca odprawiano msze Êw. za ojczyzn´. W 1983 r. rozpocz´to organi-
zowanie cyklicznych spotkaƒ, w ramach których wyg∏aszane by∏y prelekcje
dotyczàce nauki spo∏ecznej KoÊcio∏a216. W pomoc dla ludzi podziemia, mi´-
dzy innymi w ucieczk´ z internowania Antoniego Macierewicza, zaanga˝o-
wa∏ si´ te˝ ks. Adam Sudo∏ z Sanoka217.

W dzia∏alnoÊci podziemnej „SolidarnoÊci” w Stalowej Woli niebagatel-
nà rol´ odegra∏ wspomniany ju˝ ks. Edward Frankowski, proboszcz para-
fii pw. Matki Boskiej Królowej Polski. Od stycznia 1982 r. odprawia∏ on
regularnie trzynastego ka˝dego miesiàca msze Êw. w intencji ojczyzny.
W swoich kazaniach ostro krytykowa∏ w∏adze, organizowa∏ te˝ pomoc re-
presjonowanym oraz ich rodzinom. Na plebanii spotykali si´ dzia∏acze
podziemia, w odwecie za co w∏adze usi∏owa∏y odebraç parafii place pod
budow´ koÊcio∏a i filii KUL. Zabrano te˝ pieniàdze z konta komitetu bu-
dowy. W maju 1983 r. parafia og∏osi∏a Tydzieƒ Kultury ChrzeÊcijaƒskiej,
a w miesiàc póêniej ks. Frankowski zatrudni∏ na plebanii Ew´ Kubern´
i Jerzego Kopeczka, którzy rozpocz´li organizowanie Duszpasterskiego
OÊrodka Kultury ChrzeÊcijaƒskiej. Wkrótce sta∏ si´ on miejscem spotkaƒ
ludzi zwiàzanych z opozycjà218. Tak˝e w innych koÊcio∏ach (Sandomierz,
Janów Lubelski) ksi´˝a w kazaniach krytykowali w∏adze i starali si´
wzmacniaç na duchu wiernych219.
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215 AIPN Rzeszów, 01/22, k. 176–177, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w KroÊnie do
MSW, 15 III 1982.
216 G. GoÊciƒski, Opozycja na Podkarpaciu..., s. 91–92.
217 Ibidem, s. 88–89.
218 AP Sandomierz, KW PZPR, 350, k. 71, Teleks nr 92 KW PZPR do KC, 15 III 1983; ibidem,
350, k. 106, Teleks nr 176 KW PZPR do KC, 18 V 1983; Relacja Ewy Kuberny; Relacja Zdzi-
s∏awa KuÊnierza; G. Go∏ojuch, op. cit., s. 76–77. 
219 AP Sandomierz, KW PZPR, 350, k. 84, Teleks nr 131 KW PZPR do KC, 15 IV 1983; ibidem,
350, k. 98, Teleks nr 158 KW PZPR do KC, 4 V 1983.



6. Nastroje spo∏eczne

Dominujàcymi reakcjami na wprowadzenie stanu wojennego by∏o za-
skoczenie, zdezorientowanie, niepokój i wyczekiwanie na dalszy rozwój
sytuacji. Skàpe wiadomoÊci podawane przez oficjalne media w pierw-
szych dniach tylko podgrzewa∏y atmosfer´, stajàc si´ po˝ywkà ró˝nych,
nawet najbardziej absurdalnych plotek i domys∏ów, jak na przyk∏ad po-
wtarzajàce si´ wcià˝ wÊród mieszkaƒców przemyskiego wieÊci o odrodze-
niu si´ UPA. Panowa∏o doÊç powszechne przekonanie, ˝e osoby interno-
wane zosta∏y wys∏ane na tak zwane „bia∏e niedêwiedzie”, czyli na Syberi´.
Opowiadano sobie o strajkach i protestach w wielu regionach kraju i o to-
warzyszàcych im krwawych interwencjach milicji oraz wojska. W takiej
atmosferze zdarza∏y si´ przypadki ukrywania si´ nawet szeregowych dzia-
∏aczy zwiàzku. Wiele osób czu∏o gniew, ale te˝ przygn´bienie i brak na-
dziei. Mówiono o zaprzepaszczeniu dorobku Sierpnia 1980. Inni, równie˝
zwiàzani z „SolidarnoÊcià”, odczuwali jednak ulg´, ˝e nie dosz∏o do inter-
wencji z zewnàtrz.

Nierzadko reakcjà by∏o te˝ niedowierzanie i traktowanie stanu wojenne-
go jako kolejnego „straszaka” w∏adzy220. Nagminnie naruszano w zwiàzku
z tym przepisy o godzinie milicyjnej. W samym Rzeszowie w nocy z 17 na
18 grudnia zatrzymano 37 osób. Z powodu naruszenia przepisów stanu wo-
jennego w pierwszych dniach kolegia do spraw wykroczeƒ w województwie
rzeszowskim rozpatrzy∏y w trybie przyspieszonym 277 spraw (najwi´cej
w Rzeszowie oraz w Ropczycach), a Sàd Wojewódzki 14 spraw221. Nastroje
pogorszy∏y zdecydowanie szokujàce informacje o Êmierci górników
w „Wujku”. Coraz mniej mówiono publicznie, ludzie woleli rozmawiaç
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220 AP Rzeszów, KW PZPR, 1388, k. 265, Informacja nr 2 [KW PZPR dla KC] o sytuacji spo-
∏eczno-politycznej na terenie województwa rzeszowskiego w dniu 15 bm. Wed∏ug stanu na godz. 13,
15 XII 1981; ibidem, 1388, k. 269–270, Informacja nr 2 [KW PZPR dla KC] o sytuacji spo∏ecz-
no-politycznej oraz dzia∏aniach partyjnych w województwie rzeszowskim, 16 XII 1981; ibidem,
1393, k. 23, Informacja o sytuacji w Rzeszowie w dniu 23 XII 1981 r. o godz. 12; ibidem, 1393,
k. 92, Brudnopis notatki „Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej w okresie od 13 bm”, b.d.
[po 26 XII 1981]; AIPN Rzeszów, 04/378, k. 361, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO
w Rzeszowie dla MSW, 13 XII 1981; ibidem, 04/378, k. 362, 373, Informacja Komendy Woje-
wódzkiej MO w Rzeszowie dla MSW, 17 XII 1981; ibidem, 010/192, k. 64, Informacja Komendy
Wojewódzkiej MO w PrzemyÊlu dla MSW, 18 I 1982; ibidem, 01/22, k. 2, Informacja Komen-
dy Wojewódzkiej MO w KroÊnie dla MSW, 13 XII 1982.
221 AP Rzeszów, KW PZPR, 1393, k. 20, Informacja [KM PZPR dla KW] o sytuacji w Rzeszo-
wie w dniu 18 XII 1981 r. do godz. 11.



w mniejszym, zaufanym gronie. Stosunkowo mniejszy rezonans wydarzeƒ
na Górnym Âlàsku by∏ na wsi222.

Nieliczna spo∏ecznoÊç ukraiƒska równie˝ przyj´∏a wydarzenia z niepo-
kojem. Internowanie w województwie przemyskim czterech osób narodo-
woÊci ukraiƒskiej wywo∏a∏o obawy przed represjami na tle etnicznym. By∏y
te˝ i komentarze, ˝e wprowadzenie stanu wojennego zastopowa∏o rozwija-
jàcy si´ po Sierpniu 1980 polski nacjonalizm. Wspomniane plotki o UPA
wywo∏ywa∏y napi´cie mi´dzy Polakami a Ukraiƒcami. Z kolei w Komen-
dzie Wojewódzkiej MO w KroÊnie odnotowywano rzekome pe∏ne poparcie
¸emków dla WRON223.

Ludzie powoli oswajali si´ ze stanem wojennym. Codziennà dolegliwo-
Êcià by∏o sprawdzanie dokumentów i kontrole pojazdów przez patrole mi-
licyjne i wojskowe. Na przyk∏ad 7 stycznia w województwie przemyskim wy-
legitymowano 983 osoby i skontrolowano 230 pojazdów, a 22 stycznia
wylegitymowano 512 przechodniów224. Wiele osób, niezwiàzanych nawet
z aparatem w∏adzy, pod wp∏ywem informacji przekazywanych w mediach
nabiera∏o przekonania, ˝e wprowadzenie stanu wojennego po∏o˝y∏o kres
dalszemu pogarszaniu si´ sytuacji. Komitet Wojewódzki PZPR w Przemy-
Êlu wyra˝a∏ opini´, ˝e „spo∏eczeƒstwo regionu coraz pe∏niej uÊwiadamia
sobie koniecznoÊç wprowadzenia stanu wojennego, jako decyzji, która oca-
li∏a Naród przed tragedià wojny domowej”225. Oczekiwano jednak „widocz-
nych przejawów odnowy”, w tym zw∏aszcza oczyszczenia struktur w∏adzy
z ludzi niekompetentnych bàdê oskar˝anych o przyczynienie si´ do istnie-
jàcej sytuacji226.
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222 Ibidem, 1393, k. 378, KW MO w Rzeszowie do MSW, 19 XII 1981; ibidem, 1393, k. 383,
KW MO do MSW, 23 XII 1981; ibidem, KW PZPR, 1388, k. 308, Informacja Komendy
Wojewódzkiej MO w Rzeszowie dla MSW, 17 XII 1982
223 AIPN Rzeszów, 010/191, k. 342, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w PrzemyÊlu dla
MSW, 20 XII 1982; ibidem, 01/22, k. 64, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w KroÊnie
dla MSW, 12 I 1982; ibidem, 01/22, k. 137–138, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO
w KroÊnie dla MSW, 18 II 1982.
224 Ibidem, 010/192, k. 24, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w PrzemyÊlu dla MSW,
7 I 1982; ibidem, 010/192, k. 80, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w PrzemyÊlu dla
MSW, 22 I 1982.
225 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, b.p., 171, Pismo KW PZPR w Przemy-
Êlu do Wojciecha Jaruzelskiego, I Sekretarza KC PZPR, 28 I 1982.
226 AIPN Rzeszów, 04/378, k. 387, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie dla
MSW, 19 XII 1981; ibidem, 04/379, k. 42, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszo-
wie dla MSW, 14 I 1982.



Post´pujàcy spadek napi´cia nie wp∏ywa∏ na zmian´ wcià˝ bardzo z∏ych
nastrojów spo∏ecznych. W sierpniu zaniepokojony Komitet Wojewódzki
PZPR w Rzeszowie informowa∏ o utrzymywaniu si´ sympatii cz´Êci za∏óg
do „SolidarnoÊci”, aczkolwiek cz´Êç zwolenników jej reaktywowania prag-
n´∏a ograniczenia si´ do dzia∏alnoÊci stricte zwiàzkowej. W rzeszowskim
„Zelmerze” zaobserwowano noszenie znaczków „SolidarnoÊci” nie tylko
przez dzia∏aczy, ale te˝ szeregowych cz∏onków zwiàzku227. W województwie
kroÊnieƒskim odnotowano niezadowolenie wÊród m∏odych ludzi powodo-
wane „brakiem mo˝liwoÊci startu ˝yciowego”228.

O sile poparcia dla w∏adz mo˝e Êwiadczyç w pewnym stopniu udzia∏
w pochodach pierwszomajowych w 1982 r. W województwie rzeszowskim
uczestniczy∏o w nich oko∏o 35 tys., to jest 15–20 proc. za∏óg, w przewa˝ajà-
cej mierze cz∏onków partii i administracji paƒstwowej. W mniej licznym
województwie kroÊnieƒskim uczestniczy∏o 65 tys. osób, a w przemyskim
38 tys., czyli równie˝ 15–20 proc. pracujàcych (na przyk∏ad w HSO Jaro-
s∏aw tylko 5 proc. za∏óg)229.

Jesienià 1982 r. zarówno w∏adze, jak i dzia∏acze podziemia zaobserwo-
wali spadek zaanga˝owania w dzia∏alnoÊç opozycyjnà. Najbardziej widocz-
nym tego znakiem by∏ brak odzewu na wezwanie do strajku 10 listopada.
Wed∏ug obserwacji SB by∏o to wynikiem zm´czenia panujàcà sytuacjà
w kraju, jak równie˝ skutecznego zastraszania ze strony organów bezpie-
czeƒstwa. KroÊnieƒska SB odnotowa∏a w grudniu 1982 r. spadek zaintere-
sowania politykà i czekanie na zniesienie stanu wojennego230. Pierwszy
sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w PrzemyÊlu Zenon Czech
informowa∏ Komitet Centralny 12 marca 1982 r. o nastrojach wÊród m∏o-
dzie˝y, która nie wykazywa∏a – jego zdaniem – jakiegokolwiek zaanga˝o-
wania w pracach spo∏ecznych i nie by∏a zainteresowana udzia∏em w ˝ad-
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227 AP PrzemyÊl, KW PZPR, k. 186–188, Teleks nr 93 KW PZPR do KC, 8 III 1982; ibidem,
1676, k. 33–34, Teleks nr 225 KW PZPR do KC, 10 VIII 1982.
228 AIPN Rzeszów, 01/22, k. 182, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w KroÊnie dla
MSW, 8 III 1982.
229 Ibidem, 04/378, k. 4–6, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie dla MSW,
1 V 1982; ibidem, 01/22, k. 297, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w KroÊnie dla MSW,
1V 1982; ibidem, 010/193, k. 117, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w KroÊnie dla
MSW, 1 V 1982.
230 Ibidem, 04/381, k. 223, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie dla MSW,
11 XI 1982; ibidem, 01/23, k. 320, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w KroÊnie dla
MSW, 6 XII 1982.



nych organizacjach, przyjmujàc postaw´ negacji i oboj´tnoÊci. „Z tej przy-
czyny – czytamy w wymienionej informacji – równie˝ niektórzy ksi´˝a
zawiesili czasowo zaj´cia oazowe, poniewa˝ nie mogà znaleêç wspólnego
j´zyka z m∏odzie˝à”231. Nale˝y jednak sàdziç, ˝e czasowe zawieszenie w nie-
których parafiach spotkaƒ Ruchu „Âwiat∏o-˚ycie” wynika∏o raczej z nie-
pewnej sytuacji w kraju spowodowanej rygorami stanu wojennego.

Panowa∏o powszechne przekonanie, ˝e media kontrolowane przez apa-
rat w∏adzy przekazujà informacje niewiarygodne lub k∏amliwe albo te˝
przemilczajà wiele tematów. Wed∏ug informacji kroÊnieƒskiej SB, oficjalne
media cieszy∏y si´ nik∏ym zainteresowaniem. Zdecydowana wi´kszoÊç
mieszkaƒców województwa s∏ucha∏a Radia Wolna Europa i G∏osu Amery-
ki232. RównoczeÊnie w jednym z teleksów nadanych 18 maja 1982 r. I sekre-
tarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w PrzemyÊlu poinformowa∏ Komitet
Centralny: „Telewizja informuje o wszystkim, co dzieje si´ w kraju – czego
nie by∏o przedtem – i w ten sposób ludzie nie muszà wys∏uchiwaç wrogich
radiostacji, takich jak RWE [sic!]”233. W zwiàzku z formalnym zniesieniem
stanu wojennego w gminach i miastach oraz zak∏adach pracy regionu od-
by∏y si´ uroczyste po˝egnania komisarzy wojskowych, podczas których
dzi´kowano im za „pomocnà d∏oƒ i g∏´boki patriotyzm”234.

Na nastroje zdecydowanej wi´kszoÊci spo∏eczeƒstwa wp∏ywa∏y dolegli-
woÊci dnia codziennego. Podwy˝ki cen artyku∏ów ˝ywnoÊciowych i towa-
rów, których i tak brakowa∏o w sklepach, wzmaga∏y stan przygn´bienia.
W∏adze wojewódzkie w codziennych teleksach do Warszawy informowa∏y
o permanentnym braku ˝ywnoÊci, obuwia, ubraƒ, sprz´tu, cz´Êci zamien-
nych, surowców do produkcji, w´gla, materia∏ów budowlanych itp.235

W Pami´tniku stanu wojennego Ryszard G∏owacki z PrzemyÊla pisa∏ o bra-
ku pasty do z´bów, reglamentacji benzyny, dro˝yênie i pustych pó∏kach
w sklepach. Charakterystyczna wydaje si´ notatka z 29 paêdziernika
1982 r.: „DziÊ mam szczególny dzieƒ! Po pierwsze zamieni∏em kartk´
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231 AP PrzemyÊl, KW PZPR, 167/8, b.p., Teleks KW PZPR do KC, 12 III 1982.
232 AIPN Rzeszów, 01/22, k. 142, Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w KroÊnie dla
MSW, 19 II 1982.
233 AP PrzemyÊl, KW PZPR, 167/10, b.p., Teleks KW PZPR do KC, 18 V 1982.
234 Ibidem, 1, b.p., Przemówienie I Sekretarza KW PZPR Z[enona] Czecha z okazji obchodów
40-lecia LWP w PrzemyÊlu, [1983].
235 AP PrzemyÊl, KW PZPR w PrzemyÊlu, 167/9, b.p., Teleks KW PZPR do KC, 18 IV 1982;
ibidem, 167/10, Teleks KW PZPR do KC, 27 V 1982.



»papierosowà«, za którà mo˝na nabyç teraz 4 butelki »sikacza« [najtaƒsze
wino owocowe], na kartk´ »maÊlanà« [0,5 kg] plus kartka na 25 dkg smal-
cu. Poniewa˝ na paêdziernik ju˝ si´ nam mas∏o skoƒczy∏o, szybko posze-
d∏em do sklepu kupiç kostk´, a tu niespodzianka: sprzedajà jajka... I pomy-
Êleç, ˝e gdzieÊ tam, w cywilizowanym Êwiecie, znudzeni ludzie nie znajà
rozkoszy wynikajàcych z niespodziewanej mo˝liwoÊci nabycia 10 jajek dru-
giego gatunku!”236.
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236 R. G∏owacki, op. cit., s. 9, 11, 13, 22, 31, 49.



PODLASIE I SUWALSZCZYZNA

1. Operacja wprowadzenia stanu wojennego

12 grudnia 1981 r. oko∏o godz. 20 w Komendzie Wojewódzkiej MO
w Bia∏ymstoku zebrali si´ na odprawie funkcjonariusze SB1. Szef SB w Bia-
∏ymstoku p∏k Jerzy Micha∏kiewicz poinformowa∏, ˝e rozpoczynajà si´ ofen-
sywne dzia∏ania wobec „SolidarnoÊci”. Funkcjonariuszom wydano kajdanki
i ∏omy oraz przydzielono po kilku milicjantów. Ka˝da z ekip dosta∏a koper-
t´ z adresem i nazwiskiem osoby, którà nale˝a∏o dowieêç do Komendy
Wojewódzkiej MO. Akcjà internowaƒ w ¸om˝yƒskiem kierowa∏ p∏k Jerzy
Panasewicz, w Suwalskiem – p∏k Wies∏aw Ko∏odziejski.

Jednym z pierwszych zatrzymanych w regionie by∏ Wojciech ¸owiec,
zwiàzkowiec z Bia∏ostockich Zak∏adów Graficznych, którego oko∏o godz.
21 milicjanci zabrali z domu na przes∏uchanie do Komendy Wojewódzkiej
MO jako rzekomego Êwiadka wypadku drogowego2. Przed godz. 0.30
zatrzymano te˝ Mieczys∏awa Maliszewskiego, przewodniczàcego Komisji
Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” na Politechnice Bia∏ostockiej3, i Broni-
s∏awa Che∏miƒskiego, szefa „SolidarnoÊci” w Grajewie. Internowano g∏ów-
nie przewodniczàcych komisji zak∏adowych „SolidarnoÊci”, ich zast´pców
oraz najaktywniejszych dzia∏aczy, mi´dzy innymi z Fabryki Przyrzàdów
i Uchwytów w Bia∏ymstoku (szeÊç osób), Bia∏ostockich Zak∏adów Przemys∏u
Bawe∏nianego „Fasty” (pi´ç osób), Bia∏ostockich Zak∏adów Podzespo∏ów
Telewizyjnych „Biazet” (cztery osoby), Bia∏ostockich Zak∏adów Graficz-
nych, Przedsi´biorstwa Instalacji Sanitarnych „Instal” w Bia∏ymstoku,
˚eglugi Mazurskiej w Gi˝ycku, ∏om˝yƒskiego i suwalskiego PKS (po trzy

413

1 Relacja funkcjonariusza SB, listopad 2001 (w zbiorach OBEP IPN Bia∏ystok).
2 Relacja Wojciecha ¸owca, marzec 2001 (w zbiorach OBEP IPN Bia∏ystok).
3 Relacja Alicji Chwalibóg, maj 2001 (w zbiorach OBEP IPN Bia∏ystok).
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osoby). WÊród oÊmiu internowanych pracowników Zarzàdu Regionu Bia∏y-
stok NSZZ „SolidarnoÊç” byli dwaj wiceprzewodniczàcy: Bernard Bujwicki
i Micha∏ Pietkiewicz4. Kilku dzia∏aczy „SolidarnoÊci” nie uda∏o si´ zatrzy-
maç, mi´dzy innymi przewodniczàcego Zarzàdu Regionu Stanis∏awa Marczu-
ka oraz redaktora naczelnego „Biuletynu Informacyjnego ZR Bia∏ystok
NSZZ »SolidarnoÊç«” Krzysztofa Burka5. Z mieszkania zdà˝y∏ uciec przed
milicjà wiceprzewodniczàcy Zarzàdu Regionu Jerzy Rybnik. Roman Wilk,
cz∏onek prezydium Zarzàdu Regionu odpowiedzialny za wydawnictwa, nie
otworzy∏ SB drzwi. Zachowywa∏ si´ cicho, udajàc, ˝e nikogo nie ma w domu.
Kiedy po kilku godzinach milicjanci odeszli, uciek∏ z mieszkania6. Milicjanci
odstàpili te˝ od internowania Zenona Biendera, wiceprzewodniczàcego
Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” w Fabryce Urzàdzeƒ Ogrzewczych
„Spomasz – Biawar”, który le˝a∏ w szpitalu7. SB nie zasta∏a w domu przewod-
niczàcego ∏om˝yƒskiego oddzia∏u Regionu Mazowsze NSZZ „SolidarnoÊç”
Mariana Chojnowskiego, który w nocy z 13 na 14 grudnia – po otrzymaniu
obietnicy szefa SB, ˝e nie zostanie zatrzymany – wraz z mecenasem
Lechem Kozio∏em stawi∏ si´ w Komendzie Wojewódzkiej MO w ¸om˝y8.
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4 Micha∏ Pietkiewicz, wywabiony z domu podst´pem, zosta∏ internowany w ko˝uchu narzu-
conym na pid˝am´ i w kapciach. W podobny sposób zatrzymano m.in. Tomasza Piotrowskie-
go i Ryszarda Szcz´snego (por. K. Litwiejko, Internowani w grudniu 1981 r. w regionie bia∏o-
stockim, „Bia∏ostocczyzna” 1998, nr 3; Relacja Wojciecha ¸owca oraz M. Kietliƒski, Stan
wojenny na Bia∏ostocczyênie 13 grudnia 1981–22 lipca 1983 r., Bia∏ystok 2001, s. 37).
5 Obaj pojechali na posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „SolidarnoÊç” w Gdaƒsku 11–12 XII
1981 r. Z powodu zasp Ênie˝nych spóênili si´ na posiedzenie i nie znaleêli si´ na wczeÊniej
przygotowanej liÊcie goÊci sopockiego Grand Hotelu, która by∏a podstawà internowaƒ. Pod-
czas kontroli dokumentów dokonywanej przez ZOMO okaza∏o si´, ˝e nie majà w dowodach
osobistych pieczàtek informujàcych o zatrudnieniu w Zarzàdzie Regionu. To spowodowa∏o,
˝e nie zostali zatrzymani (Relacja Stanis∏awa Marczuka z maja 2001 (w zbiorach OBEP IPN
Bia∏ystok). Por. M. Kietliƒski, Kalendarium NSZZ „SolidarnoÊç” Region Bia∏ystok 1980–1999,
Bia∏ystok 2000, s. 94).
6 Relacja Romana Wilka, maj 2001 (w zbiorach OBEP IPN Bia∏ystok). Odtàd Roman Wilk
ukrywa∏ si´ a˝ do aresztowania w grudniu 1982 r. Przez ca∏y ten okres by∏ jednym z nieformal-
nych przywódców bia∏ostockiej opozycji.
7 AIPN Bia∏ystok, Sàd Wojewódzki w Bia∏ymstoku, 23/2, k. 19, Akta sprawy przeciwko
R[yszardowi] Szcz´snemu. Protokó∏ przes∏uchania Z[enona] Biendera z 11 V 1982 r. Por. Rela-
cja Krystyny Strubel, wrzesieƒ 2001 (w zbiorach OBEP IPN Bia∏ystok). 14 XII 1981 r. komen-
dant wojewódzki MO w Bia∏ymstoku p∏k Sylwester Rogalewski meldowa∏: „W Bia∏ymstoku
czo∏ówka »S[olidarnoÊci]« zosta∏a zdj´ta. Uciek∏ tylko Rybnik, ale i on zostanie z∏apany”
(AP Bia∏ystok, WKO Bia∏ystok, I/22, k. 16, Protokó∏ z posiedzenia z 14 XII 1981 r.).
8 P∏k Jerzy Panasewicz dotrzyma∏ s∏owa. Relacja Mariana Chojnowskiego, czerwiec 2001;
Relacja Lecha Kozio∏a, sierpieƒ 2001 (w zbiorach OBEP IPN Bia∏ystok).



Nie zosta∏ te˝ internowany Jan Kozikowski, przewodniczàcy „SolidarnoÊci”
w Kolnie, który po kilku dniach ukrywania zg∏osi∏ si´ 16 grudnia na milicj´9.
Wojciech Kurelski, przewodniczàcy Komisji Zak∏adowej NSZZ „Soli-
darnoÊç” w ¸om˝yƒskich Zak∏adach Przemys∏u Bawe∏nianego „Narew”,
13 grudnia by∏ w Katowicach. Internowano go zaraz po powrocie, 17 grud-
nia10. W dniu wprowadzenia stanu wojennego nie uda∏o si´ tak˝e internowaç
przewodniczàcego Zarzàdu Regionu Pojezierze NSZZ „SolidarnoÊç” Lecha
Biegalskiego i cz∏onka Zarzàdu Regionu Romualda ¸anczkowskiego11.

Po przes∏uchaniach oficerowie Êledczy przedstawiali zatrzymanym do
podpisu deklaracje lojalnoÊci wobec paƒstwa oraz decyzje o internowaniu12.
Osoby z Bia∏egostoku i z ¸om˝y przewieziono do bia∏ostockiego aresztu
Êledczego przy ul. Kopernika. Internowani z Suwalskiego zostali podzieleni
wed∏ug p∏ci: m´˝czyêni trafili do wi´zienia przy ul. Wojska Polskiego w Suwa∏-
kach, kobiety – do tamtejszego aresztu Êledczego. Tej nocy internowano
w regionie 103 osoby (43 w Bia∏ostockiem, 34 w Suwalskiem i 26 w ¸om˝yƒ-
skiem). Oprócz akcji internowaƒ w ca∏ym regionie trwa∏a operacja „Klon”,
polegajàca na prowadzeniu przez SB „rozmów ostrzegawczych” z wybrany-
mi wczeÊniej osobami i uzyskiwaniu od nich deklaracji lojalnoÊci. W woje-
wództwie bia∏ostockim do takich rozmów wytypowano przed stanem wojen-
nym 67 osób, a w trakcie jego trwania do listy dopisywano setki kolejnych
nazwisk. Niektóre osoby odmawiajàce podpisania deklaracji internowano,
mimo ˝e nie by∏y obj´te planem zatrzymaƒ13. SpoÊród zatrzymanych funk-
cjonariusze SB werbowali tajnych wspó∏pracowników14.
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9 SB odstàpi∏a od internowania Kozikowskiego, który mia∏ piàtk´ ma∏ych dzieci (Relacja
Jana Kozikowskiego, wrzesieƒ 2001 – w zbiorach OBEP IPN Bia∏ystok; C. Brodzicki, Moja
∏om˝yƒska „SolidarnoÊç”, Warszawa 1999).
10 Relacja Danuty Wroniszewskiej na podstawie osobistego dziennika (w zbiorach OBEP
IPN Bia∏ystok).
11 13 grudnia obaj uczestniczyli w posiedzeniu KK w Gdaƒsku. ¸anczkowski zosta∏ internowany
6 I 1982 r., Biegalski ukrywa∏ si´ do 11 VIII 1983 r., kiedy to zg∏osi∏ si´ do Prokuratury Woje-
wódzkiej w Suwa∏kach (AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 46, k. 262, 368, Analizy sytuacji polityczno-
-operacyjnej województwa suwalskiego dla Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewn´trznych, b.d.).
12 Podpisanie „lojalki” nie by∏o równoznaczne z natychmiastowym zwolnieniem do domu.
13 Np. dr. Stanis∏awa Prutisa czy Jana Gryk´ z Bia∏egostoku (AIPN Bia∏ystok, DUOP, Mate-
ria∏y grupy operacyjnej, 0044/223, b.p., Informacja dot[yczàca] realizacji zadaƒ w stosunku do
NSZZ „SolidarnoÊç”, [1981]). Do 10 II 1982 r. w ramach akcji „Jod∏a” i „Klon” w województwie
bia∏ostockim przeprowadzono 458 rozmów ostrzegawczych.
14 Po 13 XII 1981 i na poczàtku 1982 r. bia∏ostocka SB pozyska∏a do wspó∏pracy 38 tajnych
wspó∏pracowników, w tym 6 pracowników etatowych Zarzàdu Regionu i 10 cz∏onków komisji



13 grudnia o godz. 2.40 w nocy do siedziby Zarzàdu Regionu Bia∏y-
stok NSZZ „SolidarnoÊç” przy ul. Nowotki (dziÊ Âwi´tojaƒska) wesz∏o
dziewi´tnastu funkcjonariuszy SB i ZOMO. Wy∏amali drzwi w trzech
pomieszczeniach15, w tym w dziale poligrafii, gdzie uszkodzili sprz´t, po
czym wyszli16. W siedzibie ∏om˝yƒskiej „SolidarnoÊci” przy ul. Armii
Czerwonej (obecnie Polowa) dy˝urowa∏o czterech zwiàzkowców17. Po
godz. 1 w nocy do ich pokoju wkroczy∏o oko∏o dziesi´ciu funkcjonariu-
szy SB, kilku zosta∏o na korytarzu. Zabrali wszystkich obecnych do ko-
mendy MO i opiecz´towali lokal18. W lokalu suwalskiej „SolidarnoÊci”
milicja zaskoczy∏a Jaros∏awa S∏abiƒskiego, gdy usi∏owa∏ spaliç dokumenty
zwiàzkowe19. 13 grudnia SB zajmowa∏a równie˝ siedziby oddzia∏ów tere-
nowych zwiàzku.

Od rana do siedziby bia∏ostockiego Zarzàdu Regionu przychodzili
zwiàzkowcy, by dowiedzieç si´ czegoÊ o nocnych wydarzeniach. Pojawili si´
mi´dzy innymi Dariusz Boguski, Waldemar Czechak, Ryszard Goc∏awski,
Jan Radziwon i Krystyna Strubel. Na polecenie Boguskiego rozpocz´to wy-
wo˝enie dokumentów i sprz´tu poligraficznego. Boguski wr´czy∏ Dorocie
Wiszowatej pieczàtki i cz´Êç dokumentów, które ta zanios∏a do koÊcio∏a
farnego. Ryszard Goc∏awski ukry∏ tam równie˝ sztandar Zarzàdu Regionu.
Oko∏o godz. 16 dzia∏acz Konfederacji Polski Niepodleg∏ej z Bia∏ostockich
Zak∏adów Mleczarskich przyjecha∏ ci´˝arówkà, na którà za∏adowano trzy
powielacze bia∏kowe, maszyny do pisania, papier i matryce20. Boguski usta-
li∏ z pozosta∏ymi dzia∏aczami, ˝e b´dà si´ codziennie spotykaç na plebanii
koÊcio∏a farnego. O godz. 19 do budynku Zarzàdu Regionu wesz∏o dwu-
dziestu zomowców, czterech funkcjonariuszy SB, kilku oficerów wojska
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zak∏adowych (AIPN Bia∏ystok, DUOP, Materia∏y grupy operacyjnej, 0044/223, b.p., Informa-
cja dot[yczàca] realizacji zadaƒ w stosunku do NSZZ „SolidarnoÊç”, [styczeƒ 1982]).
15 Protokó∏ odebrania i przej´cia lokali NSZZ „SolidarnoÊç” przy ul. Nowotki 13 (kopia w zbio-
rach OBEP IPN Bia∏ystok).
16 AIPN Bia∏ystok, DUOP, Dokumenty dotyczàce ZR NSZZ „SolidarnoÊç”, 0037/179, k. 26,
Notatka s∏u˝bowa z dokonanych wejÊç do pomieszczeƒ ZR; por. te˝ ibidem, 0037/179, k. 49,
Notatka s∏u˝bowa z 20 IV [19]82 r.
17 Relacja Danuty Wroniszewskiej.
18 W styczniu 1982 r. protokolarnie przekazano siedzib´ w obecnoÊci Mariana Chojnowskie-
go i mecenas Zofii Kozio∏. Relacja Zofii Kozio∏, sierpieƒ 2001 (w zbiorach OBEP IPN Bia∏y-
stok).
19 Relacja Romualda ¸anczkowskiego, paêdziernik 2001 (w zbiorach OBEP IPN Bia∏ystok).
20 Relacja Jana Radziwona, lipiec 2001 (w zbiorach OBEP IPN Bia∏ystok).



i przedstawiciel Urz´du Miejskiego. Krystyna Strubel za˝àda∏a spisania
protoko∏u przekazania budynku. Po opiecz´towaniu pomieszczeƒ spisano
protokó∏, pod którym, oprócz Strubel, podpisali si´ Adam Stru˝yƒski
i Waldemar Czechak21.

W Augustowie, Bia∏ymstoku i Zambrowie uda∏o si´ uratowaç cz´Êcio-
wo dokumenty i mienie zwiàzkowe22, natomiast w Grajewie dzia∏acze spa-
lili dokumentacj´. Trwa∏o te˝ masowe ukrywanie i niszczenie mienia komisji
zak∏adowych zwiàzku23. W niektórych miejscowoÊciach SB dzia∏a∏a brutal-
nie. Na przyk∏ad z siedziby „SolidarnoÊci” w Kolnie, po wy∏amaniu drzwi
∏omami, zabrano ca∏y sprz´t, dokumentacj´ i pieniàdze (oko∏o 100 tys. z∏),
a pokój zdemolowano24. Zajmowanie biur „SolidarnoÊci”, zw∏aszcza w tere-
nie, trwa∏o kilka dni25.

13 grudnia wojewodowie opublikowali zarzàdzenia o militaryzacji za-
k∏adów pracy, mi´dzy innymi: komunalnych przedsi´biorstw komunikacyj-
nych, miejskich przedsi´biorstw wodociàgów i kanalizacji, komend woje-
wódzkich i rejonowych stra˝y po˝arnych, PKS, PKP i urz´dów pocztowych.
Zmilitaryzowano te˝ bazy paliwowe Centrali Przemys∏u Naftowego w So-
kó∏ce, Wali∏ach, Narewce, Ma∏aszewiczach oraz Fabryk´ Maszyn Rolni-
czych „Agroma” w Czarnej Bia∏ostockiej26. W poniedzia∏ek rano do fabryk
skierowano wojskowe grupy operacyjne. Tego dnia Bia∏ystok patrolowa∏o
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21 Relacja Krystyny Strubel. Por. te˝ AIPN Bia∏ystok, DUOP, Dokumenty dotyczàce ZR
NSZZ „SolidarnoÊç”, 0037/179, k. 26, Notatka s∏u˝bowa z dokonanych wejÊç do pomieszczeƒ
ZR, b.d. Podczas jednego z kolejnych wejÊç do Zarzàdu Regionu – 22 XII 1981 r. – SB za-
bra∏a „SolidarnoÊci” 294 719,10 z∏ (ibidem, 0037/179, k. 27–29, Notatka dotyczàca materia∏ów
zakwestionowanych w siedzibie ZR NSZZ „S” w Bia∏ymstoku w dniu 22 XII 1981 r.). Por.
przyp. 15.
22 W Zambrowie cz´Êç dokumentów, ksià˝ek i sztandar wyniós∏ Stanis∏aw Olszewski (Zak∏ad
Opieki Zdrowotnej Zambrów), Relacja Lecha Feszlera, wrzesieƒ 2001 (w zbiorach OBEP
IPN Bia∏ystok). W Augustowie cz´Êç dokumentacji i pieczàtki wynios∏a sekretarka zwiàzku
Anna Dzwilewska (Relacja Anny Dzwilewskiej – w zbiorach A. Makowskiego).
23 Np. bibliotek´, dokumenty i pieczàtki Komisji Zak∏adowej „SolidarnoÊci” bia∏ostockich
„Uchwytów” ukryto na plebanii koÊcio∏a farnego w Bia∏ymstoku. Sztandar i dokumenty
Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” Bia∏ostockich Zak∏adów Przemys∏u Owocowo-
-Warzywnego ukry∏ szef zak∏adowej „SolidarnoÊci” Zdzis∏aw Ciniewicz. Por. Prawa cz∏owieka
i obywatela w PRL (13 XII 1981–31 XII 1982), oprac. zespó∏ redakcyjny Komitetu Helsiƒskie-
go, Pary˝ 1983, s. 91.
24 Protokó∏ przej´cia lokalu spisano po kilku dniach (Relacja Jana Kozikowskiego).
25 Np. siedzib´ „SolidarnoÊci” RI w Bia∏ymstoku przy ul. Lipowej SB zaj´∏a dopiero 18 XII
1981 r. (Relacja funkcjonariusza SB).
26 „Gazeta Wspó∏czesna”, 15 XII 1981.



dwadzieÊcia wojskowych patroli pieszych i cztery zmotoryzowane. Inne pa-
trole dzia∏a∏y tak˝e na przedmieÊciach. Podj´to decyzj´ o powo∏aniu do
ZOMO siedmiuset rezerwistów z Bia∏ostockiego27. W regionie rozpoczà∏
si´ masowy pobór do wojska28. W Bia∏ymstoku zorganizowano batalion sa-
moobrony przy Komitecie Wojewódzkim PZPR (docelowo mia∏ liczyç oko-
∏o tysiàca ludzi)29. W ¸om˝y grupa samoobrony zgromadzi∏a 276 aktywi-
stów. Podobny batalion powsta∏ w Suwa∏kach30. Bataliony samoobrony
sk∏ada∏y si´ z by∏ych ˝o∏nierzy zawodowych, funkcjonariuszy MO i SB oraz
emerytowanego aktywu partyjnego31. Zajmowa∏y si´ one agitacjà, niszcze-
niem propagandy wizualnej „SolidarnoÊci”, ochronà budynków partyjnych
oraz kontrolà pracy sklepów.

Dzia∏acze Komitetu Miejskiego PZPR w Bia∏ymstoku spotkali si´
13 grudnia o godz. 12 na naradzie z sekretarzami POP, a o godz. 17 – z dyrek-
torami stu zak∏adów pracy. Omówiono najwa˝niejsze zadania na pierw-
sze dni stanu wojennego32. Zaliczono do nich przede wszystkim unie-
mo˝liwienie rozpocz´cia strajków w fabrykach. W ca∏ym regionie trwa∏o
usuwanie „pozosta∏oÊci” po „SolidarnoÊci”: flag, tablic informacyjnych,
emblematów33.

Pierwsze spotkania bia∏ostockich dzia∏aczy „SolidarnoÊci” odby∏y si´
w nocy z 12 na 13 grudnia. Na plebanii koÊcio∏a pw. Êw. Rocha zgromadzili
si´: Bogdan Borenstein, Edward ¸uczycki, Marek Maliszewski, Waldemar
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27 AP Bia∏ystok, WKO Bia∏ystok, I/22, k. 16, Protokó∏ posiedzenia z 14 XII 1981 r.
28 13 grudnia w ¸om˝yƒskiem powo∏ano do wojska 250 osób, w nast´pnych dniach pobór
kontynuowano. Odnotowano m.in. przypadek powo∏ania 47-letniego m´˝czyzny (Relacja
Danuty Wroniszewskiej). W Suwalskiem do koƒca grudnia 1981 r. do wojska i ROMO po-
wo∏ano 1014 rezerwistów (AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 46, k. 112, Analizy sytuacji politycz-
no-operacyjnej województwa suwalskiego dla Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych, b.d.).
29 AP Bia∏ystok, WKO Bia∏ystok, I/22, k. 16, Protokó∏ posiedzenia z 14 XII 1981 r.
30 W lutym 1983 r. liczy∏ on 661 osób, AP Suwa∏ki, KW PZPR Suwa∏ki, Wydzia∏ Polityczno-
-Organizacyjny, dok. 1 z 1983 r. (akta partyjne w zbiorach AP Suwa∏ki sà w trakcie opraco-
wywania). W Augustowie oddzia∏ samoobrony liczy∏ 24 osoby (AP Suwa∏ki, KM PZPR Augu-
stów, t. 9).
31 AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/IV, t. 31, k. 59, Organizacyjno-merytoryczna dzia∏al-
noÊç Zwiàzku By∏ych ˚o∏nierzy Zawodowych na Bia∏ostocczyênie w latach 1981–1982 i g∏ówne
kierunki pracy Stowarzyszenia w 1983 r., b.d.
32 AP Bia∏ystok, KM PZPR Bia∏ystok, 56/II, t. 8, k. 108, Protokó∏ posiedzenia plenum KM PZPR
z 12 I 1982 r.
33 W ¸om˝y w akcji tej uczestniczy∏o 80 cz∏onków partii (AP ¸om˝a, KW PZPR ¸om˝a,
Teleksy do KC PZPR, 432, k. 88, Teleks z 16 XII 1981).



Rakowicz, Krzysztof Rutkowski i Jerzy Rybnik. Zostali przyj´ci przez ksi´˝y
Wac∏awa Lewkowicza i Jerzego Gisztarowicza34. Podj´li decyzj´ o wydruko-
waniu numeru „WiadomoÊci Bie˝àcych”, w którym ukonstytuowane tym-
czasowe prezydium Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Strajkowego Regionu
Bia∏ystok NSZZ „SolidarnoÊç” og∏osi∏o od 14 grudnia strajk okupacyjny we
wszystkich zak∏adach pracy województwa. Pracowaç mia∏y jedynie zak∏ady
produkujàce ˝ywnoÊç, dostarczajàce energi´, zapewniajàce ∏àcznoÊç, a tak-
˝e placówki s∏u˝by zdrowia. W numerze opublikowano pierwszà list´ inter-
nowanych, liczàcà 39 nazwisk35. Po po∏udniu w mieszkaniu Alicji i Andrze-
ja Chwalibogów pojawi∏ si´ Roman Wilk. Zadecydowa∏, by zebraç dzia∏aczy
zak∏adowych i omówiç organizacj´ strajku w ca∏ym mieÊcie. Za najwa˝niej-
sze uznano sporzàdzenie list internowanych i ukrywajàcych si´ oraz zorga-
nizowanie pomocy ich rodzinom, a tak˝e jak najszersze informowanie
o zasz∏ych wydarzeniach. Wyznaczono osoby odpowiedzialne za wykonanie
poszczególnych zadaƒ36. 13 grudnia w Gi˝ycku zredagowano odezw´ wzywa-
jàcà cz∏onków zwiàzku do podj´cia strajku powszechnego37.

W czasie nocnych internowaƒ ∏om˝yƒscy dzia∏acze przychodzili do
mieszkania przewodniczàcego oddzia∏u „SolidarnoÊci” Mariana Choj-
nowskiego i doradców zwiàzku, prawników Zofii i Lecha Kozio∏ów.
Wymieniali oni informacje o internowanych, zastanawiali si´ nad dalszy-
mi dzia∏aniami38.

Po mszy Êw. odprawionej 13 grudnia w zakrystii koÊcio∏a pw. Êw. Alek-
sandra w Suwa∏kach spotka∏a si´ grupa kobiet, których m´˝owie zostali in-
ternowani. Przybyli te˝ dzia∏acze „SolidarnoÊci”: Jerzy Broc, cz∏onek Pre-
zydium Zarzàdu Regionu, Weronika Merecka i Aleksander Seredyƒski.
W siedzibie Komitetu Wojewódzkiego PZPR bezskutecznie próbowali
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34 Relacja Edwarda ¸uczyckiego, marzec 2001 (w zbiorach OBEP IPN Bia∏ystok).
35 „WiadomoÊci Bie˝àce”, wydanie specjalne nr 1, 2, 3, 14 XII 1981 r. (depozyt K. Litwiejki
w zbiorach Ksià˝nicy Podlaskiej). Nie uda∏o si´ jednoznacznie wyjaÊniç okolicznoÊci wydania
pisma. Kazimierz Litwiejko podaje, ˝e pierwszy numer „WiadomoÊci Bie˝àcych” zosta∏ zre-
dagowany przez ukrywajàcych si´ na plebanii koÊcio∏a pw. Êw. Rocha Edwarda ¸uczyckiego,
Marka Maliszewskiego i Waldemara Rakowicza i wydrukowany na powielaczu w siedzibie
Zarzàdu Regionu przy ul. Nowotki (K. Litwiejko, Internowani...). Z kolei z informacji uzyska-
nej od Wojciecha Zawadzkiego wynika, ˝e numer ten wydrukowano w Zawadach, w domu
Tomasza Dubrawskiego.
36 Relacja Romana Wilka.
37 „WiadomoÊci Wojewódzkiego Sztabu Informacji w Suwa∏kach”, 8 I 1982. 
38 Relacja Mariana Chojnowskiego; por. te˝ Relacja Zofii Kozio∏.



otrzymaç jakieÊ informacje o losie internowanych. Niczego nie dowiedzie-
li si´ te˝ Broc i Merecka u wojewody Kazimierza Jab∏oƒskiego39.

Dzia∏acze bia∏ostockiego Niezale˝nego Zrzeszenia Studentów zakoƒ-
czyli 12 grudnia d∏ugi, dwudziestodniowy strajk. Wszyscy byli nim bardzo
zm´czeni i po wprowadzeniu stanu wojennego nie zdecydowali si´ na na-
st´pny protest. Podzielili si´ na kilkuosobowe grupki, schowali sprz´t poli-
graficzny40. Urzàdzenia poligraficzne NZS Politechniki Bia∏ostockiej zo-
sta∏y ukryte przez Marka Powichrowskiego41.

15 grudnia do ukrywajàcych si´ na plebanii bia∏ostockiego koÊcio∏a pw.
Êw. Rocha dotar∏ przewodniczàcy Zarzàdu Regionu Bia∏ystok NSZZ
„SolidarnoÊç” Stanis∏aw Marczuk. Jednak w zwiàzku z podejrzeniem, ˝e
wÊród przebywajàcych tam osób jest agent SB, wszyscy – poza domniemanym
agentem42 – w ksi´˝owskich sutannach zostali przewiezieni przez ks. Stani-
s∏awa Szczepur´ do koÊcio∏a farnego43. Nast´pnego dnia do∏àczy∏ do nich
Krzysztof Burek, który przywióz∏ z Warszawy komunikat Eugeniusza
Szumiejki o zawiàzaniu si´ pierwszego komitetu strajkowego44. 20 grudnia
Roman Wilk i Dariusz Boguski spotkali si´ z dzia∏aczami ukrywajàcymi si´
na plebanii koÊcio∏a farnego45.

13 grudnia w regionie nie dosz∏o do ˝adnych manifestacji ani innych zor-
ganizowanych form protestu. Dzia∏acze zwiàzku byli kompletnie zaskoczeni
wprowadzeniem stanu wojennego. 14 grudnia do pracy nie przystàpi∏a
pierwsza zmiana w bia∏ostockim „Biazecie”. W zwiàzku z internowaniem
przewodniczàcego Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” i trzech innych
dzia∏aczy, organizacjà strajku zajà∏ si´ „drugi szereg” zwiàzkowców. Pracow-
nik Wydzia∏u Technologicznego Konstrukcji Narz´dzi in˝. Bogus∏aw D´bski
od rana namawia∏ robotników do rozpocz´cia strajku okupacyjnego. W hali
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39 „Ludowiec” [Leon Wasilewski], Lata prze∏omu 1980–1983 w prze˝yciach i odczuciach ludow-
ca [zbiór materia∏ów], Suwa∏ki, listopad 1999, mps.
40 M. Kietliƒski, Kalendarium..., s. 95.
41 Relacja Jerzego Ickiewicza z lipca 2001 (w zbiorach OBEP IPN Bia∏ystok).
42 Osoba ta nie by∏a wspó∏pracownikiem SB.
43 Relacja Stanis∏awa Marczuka; por. te˝ Relacja Edwarda ¸uczyckiego.
44 M. Kietliƒski, Kalendarium..., s. 96.
45 Relacja Romana Wilka. Prawdopodobnie to spotkanie oraz dwa inne, odbyte w koÊcio∏ach
pw. Êw. Wojciecha i Êw. Rocha przed 15 I 1982 r., by∏y obserwowane przez SB (AIPN Bia∏y-
stok, DUOP, Materia∏y grupy operacyjnej, 0044/223, k. 14, Notatka dot[yczàca] pracy opera-
cyjnej w Wydzia∏ach III, IV, i V KW MO w Bia∏ymstoku w zakresie dzia∏alnoÊci NSZZ „Solidar-
noÊç” w Êrodowiskach zabezpieczanych operacyjnie przez wym[ienione] jednostki, [19 II 1982]).



produkcyjnej przed godz. 9 zebra∏o si´ co najmniej szeÊcset osób46. Komite-
tem strajkowym kierowa∏ Ryszard Borucki, który powiedzia∏ zebranym, ˝e
w nocy zostali aresztowani cz∏onkowie Komisji Krajowej i dzia∏acze regional-
ni. Za˝àda∏ ich uwolnienia, zniesienia stanu wojennego oraz zwrotu sztanda-
ru zak∏adowej „SolidarnoÊci”. Strajk popar∏ sekretarz POP Wiktor Ro˝ko47.
W po∏udnie do zak∏adu przyby∏a grupa oficerów, której przedstawiono po-
stulaty robotników. OczywiÊcie zosta∏y one odrzucone. Przeprowadzone
wÊród za∏ogi referendum wykaza∏o, ˝e tylko po∏owa zwiàzkowców chce pro-
testu. Komitet postanowi∏ wi´c, ˝e decyzj´ o przystàpieniu do strajku ka˝dy
podejmie sam48. Wówczas dyrekcja „Biazetu” nie wpuÊci∏a do zak∏adu dru-
giej zmiany i strajk „za∏ama∏ si´”. Jednak w zwiàzku z porannymi wydarze-
niami w zak∏adzie jego dyrektor otrzyma∏ od w∏adz ostrà reprymend´49.

14 grudnia rano pracy nie podj´∏a równie˝ pierwsza zmiana Fabryki
Urzàdzeƒ Ogrzewczych „Spomasz – Biawar” przy ul. Zwyci´stwa. Ryszard
Siemiaszko, szef Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç”, wraz z Zenonem
Bienderem, zorganizowa∏ o godz. 10 zebranie oko∏o stu robotników w hali
produkcyjnej. Wezwali do podj´cia strajku w obronie internowanych i prze-
ciwko stanowi wojennemu. Dyrektor zak∏adu Wac∏aw Koszycki da∏ za∏odze
dwie godziny na przystàpienie do pracy. W tajnym g∏osowaniu za strajkiem
opowiedzia∏a si´ tylko po∏owa robotników i ostatecznie niemal ca∏a za∏oga
podj´∏a prac´. Dyrektor za˝àda∏ listy osób popierajàcych protest. Znalaz∏y
si´ na niej 23 osoby, a wÊród nich przewodniczàcy Komisji Zak∏adowej50.

Od godz. 8 rano nie pracowa∏a te˝ za∏oga Zak∏adu nr 4 „Uchwytów” przy
Szosie Pó∏nocno-Obwodowej (obecnie ul. Andersa) w Bia∏ymstoku. Nie po-
wo∏ano tu komitetu strajkowego, nie wysuwano postulatów, rozmawiano
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46 Wed∏ug raportów MO, w strajku w „Biazecie” bra∏o udzia∏ ok. 1500 osób (Stan wojenny
w Polsce. Kalendaria wydarzeƒ 13 XII 1981–31 XII 1982, red. W. Chudzik, R. Cywiƒski, I. Kiel-
mel, I. Marczak, Warszawa 1999, s. 23).
47 M. Kietliƒski, Stan..., s. 45.
48 AIPN Bia∏ystok, Sàd Wojewódzki w Bia∏ymstoku, 2/11, Akta sprawy przeciwko B[ogus∏awo-
wi] D´bskiemu i innym.
49 Dyrektor sàdzi∏, ˝e internowanie czterech zwiàzkowców zapobiegnie strajkowi, tote˝ roz-
wój sytuacji zaskoczy∏ go. Niemniej zagro˝enie uda∏o si´ opanowaç i – jak stwierdzi∏ póêniej
pe∏nomocnik KOK p∏k Leon Siemioƒczyk – dyrekcji nale˝a∏o si´ uznanie za „bezkrwawe roz-
∏adowanie sytuacji” (AP Bia∏ystok, WKO Bia∏ystok, I/22, k. 69, Notatka ze stycznia 1982 r.).
Por. przyp. 53.
50 Wszystkim potràcono cz´Êç premii i poborów (AIPN Bia∏ystok, Sàd Rejonowy w Bia∏ym-
stoku, 18/2, Akta sprawy przeciwko R[yszardowi] Siemiaszko).



z komisarzami wojskowymi51. Nie pracowa∏o 416 osób52. Z kolei w Zak∏adzie
nr 1 przy ul. ¸àkowej strajk bezskutecznie próbowa∏ zorganizowaç wiceprze-
wodniczàcy Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” Henryk Malinowski53.

Prób´ zorganizowania akcji protestacyjnej podj´to tego dnia tak˝e
w województwie suwalskim. W Zak∏adach P∏yt Wiórowych w Suwa∏kach
robotnicy rozpocz´li strajk, ale po wyjaÊnieniach komisarza wojskowego
i dyrektora wrócili do pracy54. Do protestu nie w∏àczy∏a si´ równie˝ za∏oga
bia∏ostockiej Fabryki Wyrobów Runowych „Biruna”. Pracownik fabryki
Ryszard Goc∏awski nawo∏ywa∏ robotników, by zastrajkowali w obronie
internowanego przewodniczàcego Komisji Zak∏adowej Marka Depczyƒ-
skiego55. Protesty próbowano te˝ zorganizowaç w bia∏ostockim Przedsi´-
biorstwie Transportu Budowlanego „Transbud”, ∏om˝yƒskim Przedsi´bior-
stwie Przemys∏u Spo˝ywczego, ¸ZPB „Narew” i w Siemiatyczach.

Sytuacja zaostrzy∏a si´ 17 grudnia, dzieƒ po masakrze górników w ko-
palni „Wujek”. Tymczasowe Prezydium Regionalnego Mi´dzyzak∏adowego
Komitetu Strajkowego w Bia∏ymstoku wyda∏o natychmiast odezw´ do
zwiàzkowców, w której og∏osi∏o stan ˝a∏oby w regionie i wezwa∏o do nosze-
nia czarnych opasek na r´kawach. Za∏ogi fabryk mia∏y zaczynaç prac´ mo-
dlitwà za dusze poleg∏ych56. Tego dnia w Bia∏ostockiej Fabryce Mebli poja-
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51 A. Karpiuk, Zapisane w tych dniach, „Gazeta Wspó∏czesna”, 28 XII 1981.
52 Stan wojenny w Polsce..., s. 23.
53 AIPN Bia∏ystok, Sàd Wojewódzki w Bia∏ymstoku, 23/1, Akta sprawy przeciwko H[enrykowi]
Malinowskiemu. Bia∏ostocka SB przewidywa∏a, ˝e po wprowadzeniu stanu wojennego centrum
oporu b´dzie Zak∏ad nr 1 „Uchwytów” przy ul. ¸àkowej, a strajki mogà wybuchnàç równie˝
w „Biazecie” i w „Fastach”. Mieli im przeciwdzia∏aç tajni wspó∏pracownicy, których zadaniem
– w razie zaistnienia strajków – by∏o przej´cie kierownictwa w komisjach zak∏adowych „Soli-
darnoÊci” i sterowanie protestami. Ostatecznie strajki wybuch∏y tylko w „Biazecie” i w Zak∏a-
dzie nr 4 „Uchwytów” przy Szosie Pó∏nocno-Obwodowej, prawdopodobnie dlatego, ˝e SB nie
zdo∏a∏a pozyskaç tam na czas osób zdolnych do przej´cia inicjatywy. Strajku w „Spomaszu” SB
„nie przewidywa∏a” (ibidem, DUOP, Materia∏y grupy operacyjnej, 0044/223, b.p., Plan kierun-
kowych dzia∏aƒ operacyjnych umo˝liwiajàcych przej´cie kierowniczych ogniw „SolidarnoÊci”
w woj. bia∏ostockim po wprowadzeniu stanu wyjàtkowego, [grudzieƒ 1981]).
54 J. Broc, Internowanie w Suwa∏kach. Pierwszy tydzieƒ stanu wojennego, „Tygodnik Suwalski”
1992, nr 50–52.
55 Ryszard Goc∏awski by∏ za to poszukiwany listem goƒczym. 14 I 1982 r. zosta∏ aresztowany
i skazany 6 II 1982 r. na 3 lata pozbawienia wolnoÊci i 2 lata pozbawienia praw publicznych
(AIPN Bia∏ystok, Sàd Wojewódzki w Bia∏ymstoku, 2/10, Akta sprawy przeciwko R[yszardowi]
Goc∏awskiemu).
56 „Biuletyn Informacyjny Zarzàdu Regionu Bia∏ystok NSZZ »SolidarnoÊç«” (dalej „Biule-
tyn Informacyjny”), nr 102, 3 XII 1987.



wi∏y si´ ulotki nawo∏ujàce do strajku57. Pierwsze ulotki przeciw stanowi
wojennemu kolportowano te˝ w Knyszynie58. „Cichy strajk” polegajàcy na
pozorowaniu pracy odby∏ si´ w „Uchwytach”59.

W zwiàzku z wprowadzeniem stanu wojennego uczelniane komisje
koordynacyjne NZS postanowi∏y kontynuowaç dzia∏alnoÊç i maksymalnie
wspieraç dzia∏ania „SolidarnoÊci”60. Studenci rozpocz´li druk ulotek, pla-
katów, pism oraz ich kolporta˝. Jeszcze w grudniu Agnieszka Nowak
z drugiego roku architektury Politechniki Bia∏ostockiej przygotowa∏a
ogólne zasady dzia∏alnoÊci konspiracyjnych grup studenckich i przedysku-
towa∏a je w gronie kolegów61. Przed 20 grudnia pojawi∏y si´ pierwsze ulot-
ki, wydrukowane przez cz∏onków NZS, zawierajàce spisane audycje Radia
Wolna Europa. Po 20 grudnia studenci Krzysztof Bondaryk, Andrzej
Gontar, Janusz Okurowski i S∏awomir Prokopiuk wydrukowali Odezw´ do
robotników „Fast” oraz ulotki o wydarzeniach w kopalni „Wujek”, które
zosta∏y przed 23 grudnia rozpowszechnione przed bia∏ostockimi koÊcio∏a-
mi oraz w ¸apach62. Ulotki by∏y te˝ rozklejane podczas pierwszej du˝ej
akcji, która odby∏a si´ w Bia∏ymstoku w noc sylwestrowà. Wzi´li w niej
udzia∏ zarówno dzia∏acze NZS, jak i na przyk∏ad robotnicy z „Biazetu”63.
Na terenie miasta pojawi∏o si´ dwadzieÊcia rodzajów ulotek (oko∏o tysià-
ca egzemplarzy)64.

15 grudnia pojawi∏y si´ pierwsze ulotki w zak∏adach ∏om˝yƒskich65. Poje-
dyncze egzemplarze zaczyna∏y si´ pokazywaç w ró˝nych miejscowoÊciach
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57 AIPN, MSW II, 185n/31, s. 115, Za∏àcznik do informacji dziennej, 26 I 1982.
58 Ibidem, 185n/33, s. 256, Za∏àcznik do informacji dziennej, 28 I 1982.
59 AP Bia∏ystok, WKO Bia∏ystok, I/22, k. 45, Protokó∏ posiedzenia z 30 XII 1981 r.
60 By∏o to zgodne z instrukcjà Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS z 13 XII 1981 r. wzy-
wajàcà wszystkich cz∏onków zrzeszenia do natychmiastowego podporzàdkowania si´ oÊrod-
kom decyzyjnym „SolidarnoÊci” (AIPN, MSW II, 185n/30, s. 86, Za∏àcznik do informacji
dziennej, 14 XII 1981).
61 Proces studentów bia∏ostockich, „Rubie˝e”, nr 1, czerwiec 1992, s. 88.
62 Ibidem, s. 91.
63 M.in. za udzia∏ w tej akcji przed sàdem stan´li Andrzej Dytman, S∏awomir Kruszewski
i Marek Wilk. W paêdzierniku 1982 r. Kruszewski i Wilk zostali skazani na kary pozbawie-
nia wolnoÊci (AIPN Bia∏ystok, Sàd Wojewódzki w Bia∏ymstoku, 19/4, Akta sprawy przeciwko
A[ndrzejowi] Dziubie i innym).
64 AIPN, MSW II, 185n/32, k. 22, Informacja dzienna nr 2/104, 2 I 1982.
65 W ¸om˝yƒskich Zak∏adach Przemys∏u Bawe∏nianego „Narew” pojawi∏o si´ osiem odr´cz-
nie wykonanych plakatów, protestujàcych przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego (ibidem,
185n/31, k. 12, Za∏àcznik do informacji dziennej, 20 XII 1981).



regionu66. W Suwa∏kach regularny kolporta˝ zaczà∏ si´ 15 grudnia. Romu-
ald ¸anczkowski i Jaros∏aw Zieliƒski przepisywali tam ulotki na walizkowej
maszynie do pisania. Przed Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia z pomocà kilku
studentów rozwieszali je na klatkach schodowych67. W grudniu regularna
akcja plakatowania trwa∏a równie˝ w Piszu68.

Pierwsze dwa tygodnie stanu wojennego by∏y dla dzia∏aczy „Solidarno-
Êci” w regionie okresem „ustalania strat” i organizowania si´. SB zdo∏a∏a
wprawdzie rozbiç oficjalne struktury zwiàzku, jednak dzi´ki swej determi-
nacji cz´Êç dzia∏aczy i studentów zorganizowa∏a kilka strajków i akcji ulot-
kowych. Bia∏ostockiej SB nie uda∏o si´ internowaç najwa˝niejszych dzia-
∏aczy zwiàzku, którzy rozpocz´li budowanie podziemnych struktur
„SolidarnoÊci”.

2. Aparat w∏adzy

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. w∏adz´ w regionie pó∏nocno-wschod-
nim formalnie przej´li na mocy dekretu o stanie wojennym wojewódzcy
pe∏nomocnicy Komitetu Obrony Kraju. Jednak najwa˝niejsze rozkazy
przychodzàce z MSW, a dotyczàce internowaƒ i aresztowaƒ, wykonywali
wy∏àcznie komendanci wojewódzcy milicji69. Dopiero po kilkunastu godzi-
nach dzia∏ania w∏adz (w tym partyjnych i administracyjnych) zacz´∏y koor-
dynowaç istniejàce ju˝ przed stanem wojennym wojewódzkie komitety
obrony, którym przewodniczyli wojewodowie. W sk∏ad WKO wchodzili te˝
pe∏nomocnicy wojewódzcy Komitetu Obrony Kraju, komendanci woje-
wódzcy MO, sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR, szefowie woje-
wódzkich sztabów wojskowych oraz inni przedstawiciele MO i partii. Poczy-
najàc od 13 grudnia, WKO zbiera∏y si´ co kilka dni. Na posiedzeniach
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66 Rozpowszechnia∏ je m.in. Ryszard Mróz, lekarz z Miko∏ajek („WiadomoÊci Wojewódzkiego
Sztabu Informacji w Suwa∏kach”, 8 I 1982).
67 Relacja Romualda ¸anczkowskiego.
68 AP Suwa∏ki, KM PZPR Pisz, Protoko∏y z posiedzeƒ Egzekutywy, Protokó∏, 21 XII 1981.
69 Zgodnie z rozkazem rozpocz´cia akcji „Jod∏a”, który komendanci wojewódzcy MO dostali
z MSW po po∏udniu 12 XII 1981 r., o godz. 4 rano 13 grudnia mieli oni poleciç pierwszym sekre-
tarzom komitetów wojewódzkich PZPR, wojewodom, szefom wojewódzkich sztabów wojsko-
wych i pe∏nomocnikom KOK, aby wys∏uchali w radiu o godz. 6 przemówienia gen. Jaruzelskiego
(Przeciw „SolidarnoÊci” 1980–1989. Rzeszowska opozycja w tajnych archiwach Ministerstwa Spraw
Wewn´trznych, wybór dokumentów i oprac. J. Draus, Z. Nawrocki, Rzeszów 2000, s. 134, doku-
ment nr 78).



wymieniano informacje na temat sytuacji w województwach, nastrojów
spo∏ecznych i planów SB, milicji, wojska i urz´dów. Cz∏onkowie WKO de-
cydowali na przyk∏ad o zakresie represji stosowanych wobec uczestników
strajków i demonstracji lub konkretnych dzia∏aczy opozycji czy urz´dni-
ków, którzy nie podporzàdkowali si´ rygorom stanu wojennego. Tryb po-
dejmowania decyzji przez WKO zale˝a∏ w praktyce nie tylko od formal-
nych uprawnieƒ ich cz∏onków. Analiza protoko∏ów posiedzeƒ WKO
w Bia∏ymstoku pokazuje, ˝e decydujàce zdanie przy podejmowaniu decyzji
mieli tu: komendant wojewódzki MO p∏k Sylwester Rogalewski oraz – do
po∏owy 1982 r. – p∏k Leon Siemioƒczyk, pe∏nomocnik KOK, a zarazem szef
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Opinie I sekretarza Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR Stefana Zawodziƒskiego i wojewody Kazimierza Dunaja
mia∏y mniejsze znaczenie.

Najwa˝niejsze decyzje dla województwa suwalskiego podejmowa∏ woje-
woda Kazimierz Jab∏oƒski. Liczy∏ si´ on ze zdaniem pe∏nomocnika KOK
p∏k. Kazimierza Wójtowicza i komendanta wojewódzkiego MO p∏k. Fran-
ciszka Kaczmarka. Z jego decyzjami z rzadka tylko dyskutowali I sekre-
tarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR Waldemar Berdyga i szef WSzW
p∏k Tadeusz Typczyƒski70. W województwie ∏om˝yƒskim, gdzie I sekreta-
rzem by∏ W∏odzimierz Michaluk, w pierwszych miesiàcach stanu wojenne-
go trwa∏a weryfikacja cz∏onków partii, co os∏abia∏o jej pozycj´71. Zacz´∏a jà
odzyskiwaç dopiero wiosnà 1982 r. W tej sytuacji najwa˝niejszymi osobami
w województwie byli: wojewoda Jerzy Zientara, komendant wojewódzki
MO p∏k Stefan Soko∏owski i jego zast´pca do spraw SB p∏k Jerzy Panase-
wicz72. W ¸om˝y pe∏nomocnicy KOK zmieniali si´ trzykrotnie, dlatego
nie mogli odegraç znaczàcej roli. Na poczàtku lutego 1982 r. p∏k. Filipa
Majewskiego zastàpi∏ p∏k Lucjan Zapa∏a, którego obowiàzki 16 lipca
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70 14 XII 1981 r. zmieni∏ on na tym stanowisku p∏k. Boles∏awa Dziàdziaka, zarazem sekreta-
rza Komitetu Wojewódzkiego PZPR.
71 Jeszcze 19 I 1982 r. Egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego PZPR w ¸om˝y, w której sk∏a-
dzie by∏o wcià˝ trzech cz∏onków „SolidarnoÊci”, nie mog∏a si´ zdecydowaç, czy nale˝y ˝àdaç
od nich rezygnacji z przynale˝noÊci do zwiàzku, czy tylko przestrzegania statutowych dzia∏aƒ
(Relacja Danuty Wroniszewskiej).
72 Decyzji zwiàzanych ze zwalczaniem opozycji p∏k Soko∏owski nie konsultowa∏ z nikim w wo-
jewództwie. Wraz z wojewodà Zientarà mia∏ on najwi´kszy wp∏yw na decyzje podejmowane
przez WKO. 1 VIII 1982 r. p∏k Soko∏owski zosta∏ powo∏any na stanowisko komendanta woje-
wódzkiego MO w Koszalinie. Zastàpi∏ go p∏k A. Marcinkowski (AP Bia∏ystok, WKO ¸om˝a,
I/55, k. 130).



1982 r. przejà∏ z kolei p∏k Kazimierz Jaroƒ73. W 1983 r. pe∏nomocnikiem
KOK w ¸om˝y zosta∏ p∏k Stanis∏aw Kolasa74. Zmiany na najwy˝szych
stanowiskach nast´powa∏y te˝ w województwie bia∏ostockim. 16 czerwca
1982 r. do Bia∏egostoku przyjecha∏ przedstawiciel dowództwa Warszaw-
skiego Okr´gu Wojskowego gen. Edward Drzazga i poinformowa∏ o decy-
zji gen. Jaruzelskiego, dotyczàcej zmiany na stanowisku pe∏nomocnika
KOK. P∏k. Siemioƒczyka zastàpi∏ p∏k Marian Skibiƒski. Gen. Drzazga wy-
jaÊni∏, ˝e w ca∏ym kraju wymieniani sà wszyscy pe∏nomocnicy KOK, b´dà-
cy jednoczeÊnie szefami WSzW75. To rozdzielenie funkcji niewàtpliwie mu-
sia∏o wp∏ynàç na os∏abienie pozycji pe∏nomocnika KOK. Z kolei na plenum
Komitetu Wojewódzkiego PZPR 1 kwietnia 1983 r. I sekretarz Stefan
Zawodziƒski poprosi∏ o zwolnienie ze stanowiska w zwiàzku z przejÊciem
do pracy w Komitecie Centralnym. Zastàpi∏ go jeden z sekretarzy Komitetu
Wojewódzkiego – W∏odzimierz Ko∏odziejuk76.

Pe∏nomocnikom KOK podlega∏o wojsko i nowe ogniwo w∏adzy – setki
komisarzy wojskowych, skierowanych do wi´kszych zak∏adów, szkó∏, uczel-
ni, miast i gmin. Pe∏nomocnik KOK w ¸om˝y kierowa∏ dziewi´cioosobo-
wym sztabem, w którego sk∏adzie znajdowa∏ si´ mi´dzy innymi szef WSzW
p∏k Józef Piotrowski i komendant MO p∏k Soko∏owski77. Zast´pcami bia∏o-
stockiego pe∏nomocnika KOK byli podpu∏kownicy Artur Mucha i Janusz
Mi∏osz. Podejmowane decyzje nadzorowali pe∏nomocnicy Biura Politycz-
nego Komitetu Centralnego PZPR. W Bia∏ymstoku funkcj´ t´ pe∏ni∏
w grudniu 1981 r. Zygmunt Oleniak, a w lutym 1982 r. – W∏odzimierz Tych-
manowicz. Do Suwa∏k Komitet Centralny oddelegowa∏ Stanis∏awa Krusz-
niewskiego, do ¸om˝y zaÊ – Jerzego Smoliƒskiego.

Komisarzami wojskowymi byli oficerowie LWP, pochodzàcy zwykle
z miejscowych jednostek78. Na sta∏e byli kierowani do s∏u˝by w najwi´kszych
zak∏adach, a w mniejszych przedsi´biorstwach pojawiali si´ tylko w szczegól-
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73 Nie sà znane kulisy pierwszej zmiany. P∏k. Zapa∏´ odwo∏ano za „niedociàgni´cia w przygo-
towaniach do akcji ˝niwnej” (Relacja Danuty Wroniszewskiej).
74 AP Bia∏ystok, WKO ¸om˝a, I/58, b.p., Protokó∏ posiedzenia WKO, 28 II 1983.
75 P∏k Siemioƒczyk pozosta∏ szefem WSzW (AP Bia∏ystok, WKO Bia∏ystok, I/24, k. 15, Pro-
tokó∏ posiedzenia z 16 VI 1982 r.).
76 Ibidem, KW PZPR Bia∏ystok, 55/II, t. 15, k. 152–158, Protokó∏ posiedzenia plenum KW PZPR
z 11 IV 1983 r.
77 Relacja Danuty Wroniszewskiej. Sk∏ad sztabu okrojono po zawieszeniu stanu wojennego.
78 W ¸om˝yƒskiem byli wÊród nich oficerowie z Czerwonego Boru, Cz´stochowy, Grajewa,
¸om˝y, Pisza czy Warszawy w stopniach od podporucznika do pu∏kownika. Np. komisarzem



nych przypadkach – w momentach zagro˝enia strajkiem lub w celu przepro-
wadzenia kontroli. Na przyk∏ad 21 grudnia 1981 r., przed spodziewanà akcjà
strajkowà w Bia∏ymstoku, do wa˝niejszych zak∏adów pracy skierowano na
ca∏y dzieƒ dziesi´ciu komisarzy wojskowych79. Z kolei 4 stycznia 1982 r.,
w dniu rozpocz´cia zaj´ç po przerwie Êwiàtecznej, do bia∏ostockich szkó∏ wy-
delegowano 56 oficerów80. Sta∏à kontrolà obj´to placówki zagro˝one dzia∏al-
noÊcià opozycyjnà. SzeÊçdziesi´ciu oficerów wojska pojawi∏o si´ w zak∏adach
pracy województwa bia∏ostockiego przed spodziewanymi wystàpieniami ro-
botniczymi 31 sierpnia 1982 r.81 Od 6 do 13 listopada 1982 r. 122 oficerów
prowadzi∏o „dzia∏ania zabezpieczajàce” przed strajkami82. Na przyk∏ad do
„Uchwytów” i „Biazetu” oddelegowano wówczas 21 oficerów, do „Fast”
– 13, do „Agrometu”, ∏apskiej cukrowni i tamtejszych ZNTK – po 783.

W∏adza komisarzy wojskowych w terenie by∏a praktycznie nieograni-
czona, zdarza∏o si´ wi´c, ˝e pope∏niali oni nadu˝ycia. Na przyk∏ad w lutym
1982 r. w gminie Raczki komisarz wojskowy, przy akceptacji I sekretarza
Komitetu Gminnego PZPR i naczelnika gminy, nakaza∏, by mieszkaƒcy
dostarczali wszystkie listy na poczt´ w otwartych kopertach. Naczelnik
poczty mia∏ stwierdzaç, czy nie zawierajà one wrogich treÊci, i odsy∏aç da-
lej. Mieszkaƒcy gminy podporzàdkowali si´, choç budzi∏o to ich zdziwienie
i niezadowolenie. Komisarz chcia∏ te˝ zlikwidowaç wszystkie skrzynki
pocztowe na terenie gminy. Dopiero interwencja w∏adz wojewódzkich
przywróci∏a obowiàzujàcy w ca∏ym kraju obieg korespondencji84.

Wojskowe terenowe grupy operacyjne mia∏y z kolei wykrywaç nieprawi-
d∏owoÊci w funkcjonowaniu urz´dów i przedsi´biorstw, wnioskowaç o ka-
ranie winnych nadu˝yç gospodarczych85. Na przyk∏ad na poczàtku 1982 r.
przeprowadzono takà kontrol´ w bia∏ostockim w´êle PKP. Z kolei 16 grudnia
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przy Urz´dzie Gminy w Jedwabnem by∏ ppor. Maroszek, przy prezydencie ¸om˝y – p∏k Ter-
licki (ibidem).
79 AP Bia∏ystok, WKO Bia∏ystok, I/22, k. 26, Protokó∏ posiedzenia z 20 XII 1981 r.
80 Ibidem, I/22, k. 54, Informacja kuratora oÊwiaty Edwarda Kryƒskiego o sytuacji w szko∏ach
przed podj´ciem nauki, [styczeƒ 1982].
81 Ibidem, KW PZPR Bia∏ystok, 55/VII/3, t. 11, k. 232, Informacja o sytuacji w województwie
[sierpieƒ 1982].
82 Ibidem, WKO Bia∏ystok, I/25, k. 179, Protokó∏ posiedzenia z 3 XI 1982 r.
83 Ibidem, I/25, k. 188, Wykaz grup operacyjnych i zak∏adów (za∏àcznik do protoko∏u z posie-
dzenia WKO, 9 XI 1982).
84 AIPN, MSW II, 185n/36, s. 142, Informacja dzienna nr 52/154, 21 II 1982.
85 Danuta Wroniszewska, która jako dziennikarka „Kontaktów” jeêdzi∏a z komisarzami
w teren, pisa∏a w pami´tniku: „Prywatnie niektórzy z nich nie kryli rozczarowania z tego, co 



1981 r. jedna z grup operacyjnych zlikwidowa∏a targ w ¸om˝y, uznajàc, ˝e
sprzedaje si´ tam towar po wygórowanych cenach86.

W sprawach dotyczàcych polityki partii decydowa∏y sekretariaty i egze-
kutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR oraz egzekutywy komitetów ni˝-
szych szczebli. Przez pierwsze tygodnie stanu wojennego dzia∏acze partyjni
skupili si´ na oczyszczaniu w∏asnych szeregów oraz stanowisk nomenklatu-
rowych z osób niepewnych. 13 grudnia Sekretariat Komitetu Wojewódz-
kiego PZPR w Bia∏ymstoku wyda∏ odezw´ do cz∏onków partii, wzywajàcà
do utrzymania „˝elaznej dyscypliny”87. Jego pierwsze decyzje dotyczy∏y
organizacji batalionu samoobrony i specjalnych grup interweniujàcych
w wypadku zagro˝eƒ w zak∏adach, zapewnienia ∏àcznoÊci mi´dzy ogniwami
partii oraz Êledzenia pracy dyrektorów przedsi´biorstw88. Sekretariaty komi-
tetów wojewódzkich w regionie przedstawia∏y wojewodom sugestie doty-
czàce weryfikacji urz´dników. Z kolei same zatwierdza∏y wnioski kadrowe
egzekutyw ni˝szych szczebli. 14 grudnia Egzekutywa Komitetu Miejskiego
PZPR w Bia∏ymstoku zwo∏a∏a posiedzenie „w celu odwo∏ania sekretarzy,
których dzia∏alnoÊç jest sprzeczna z politykà paƒstwa bàdê nieudolna”89.
Zgodnie z tajnà instrukcjà Biura Politycznego z 10 grudnia 1981 r., doty-
czàcà kierowania partià w warunkach stanu zagro˝enia paƒstwa, egzekuty-
wy mia∏y prawo odwo∏ywaç i powo∏ywaç cz∏onków egzekutyw POP w zak∏a-
dach pracy. W Bia∏ymstoku zatwierdzono wi´c natychmiastowe odwo∏anie
oÊmiu sekretarzy komitetów zak∏adowych i POP, mi´dzy innymi w „Uchwy-
tach”, „Birunie”, „Biazecie”, „Gazecie Wspó∏czesnej” i na Politechnice
Bia∏ostockiej90. Ze sk∏adu egzekutywy odwo∏ano te˝ dwoje dziennikarzy
„Gazety Wspó∏czesnej”. W podobny sposób rozprawiono si´ z partyjnymi
reformatorami, dzia∏ajàcymi w Bia∏ostockim Forum MyÊli Partyjnej, które
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przysz∏o im robiç. Liczyli na wi´ksze zmiany, na przyspieszenie reform. Majorzy i pu∏kow-
nicy byli zawiedzeni, ˝e musieli sprawdzaç porzàdek np. na zapleczu masarni czy SKR-u lub
szukaç bimbrowników. Wszyscy byli bardzo sfrustrowani tym, co przysz∏o im robiç” (Rela-
cja Danuty Wroniszewskiej).
86 Ibidem.
87 AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/VI/3, t. 21, k. 186, Odezwa Sekretariatu KW PZPR
z 13 XII 1981 r.
88 Ibidem, 55/VI/3, k. 180–181, Protokó∏ posiedzenia Sekretariatu KW PZPR z 16 XII 1981 r.
89 AP Bia∏ystok, KM PZPR Bia∏ystok, 56/IV, t. 13, k. 300, Protokó∏ posiedzenia Egzekutywy
KM PZPR z 14 XII 1981 r.
90 Ibidem. Sekretarz POP Politechniki Bia∏ostockiej Marian Leszczyƒski zrezygnowa∏ z pe∏-
nionej funkcji w proteÊcie wobec wprowadzenia stanu wojennego.



powsta∏o w lutym 1981 r. z inicjatywy Komitetu Zak∏adowego PZPR „Bia-
zetu”91. 22 grudnia 1981 r. Sekretariat Komitetu Wojewódzkiego zadecy-
dowa∏, by do koƒca roku zweryfikowaç sk∏ady komisji kontroli partyjnej.
Zawiesi∏ tak˝e dzia∏anie komisji rewizyjnych92. Przed koƒcem roku sekre-
tariaty komitetów wojewódzkich PZPR przes∏a∏y do terenowych ogniw
partyjnych instrukcje dotyczàce zadaƒ komitetów i organizacji partyj-
nych w warunkach stanu wojennego. W ¸om˝yƒskiem omawiano w nich
w szczególnoÊci zmiany kadrowe, w Suwalskiem zaÊ rozpoznanie si∏ „Solidar-
noÊci”93. 26 stycznia 1982 r. Egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Bia∏ymstoku odwo∏a∏a ze stanowisk: szefa Rejonowego OÊrodka Pracy
Partyjnej w Bia∏ymstoku, I sekretarza Komitetu Gminnego PZPR w Cze-
remsze, dyrektora „Fast” oraz redaktora naczelnego Polskiego Radia Bia∏y-
stok94. Czystk´ podsumowano na lutowym plenum Komitetu Wojewódzkie-
go PZPR. W ca∏ym województwie bia∏ostockim stanowiska straci∏o pi´ciu
pierwszych sekretarzy komitetów zak∏adowych, I sekretarz komitetu uczel-
nianego, 33 sekretarzy POP i OOP, siedmiu cz∏onków egzekutyw instancji
partyjnych I stopnia, 22 cz∏onków instancji partyjnych I stopnia. Wojewoda
odwo∏a∏ oÊmiu naczelników miast i gmin. Wymieniono prorektorów w Aka-
demii Medycznej i Filii Uniwersytetu Warszawskiego, odwo∏ano oÊmiu dy-
rektorów szkó∏ Êrednich i podstawowych oraz przeprowadzono zmiany na
84 stanowiskach wÊród kadry kierowniczej przedsi´biorstw. 55 osób wydalo-
no z partii za „powa˝ne przewinienia polityczne i gospodarcze”, 387 skreÊlo-
no za biernoÊç lub niew∏aÊciwe realizowanie polityki partii, 310 osób z∏o˝y∏o
legitymacje partyjne. W Komitecie Wojewódzkim PZPR zmieniono kierow-
ników kancelarii, wydzia∏u polityczno-organizacyjnego, agitacji i propagan-
dy, nauki, oÊwiaty i kultury, wydzia∏u organizacyjnego i ogólnego95.
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91 Najaktywniejszymi dzia∏aczami BFMP byli cz∏onkowie partii w Bia∏ostockich Fabrykach
Mebli, na Politechnice Bia∏ostockiej, w prasie i w radiu.
92 AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/VI/3, t. 21, k. 194, Protokó∏ posiedzenia Sekretaria-
tu z 22 XII [19]81 r.
93 AP Suwa∏ki, KW PZPR Suwa∏ki, dok. 10, b.p., Wydzia∏ Polityczno-Organizacyjny – kore-
spondencja, Zadania instancji i organizacji partyjnych w woj. suwalskim wynikajàce z aktual-
nej sytuacji w partii i warunków wojennych, b.d. [prawdopodobnie koniec grudnia 1981]; AP
¸om˝a, KW PZPR ¸om˝a, 633, k. 129, Protokó∏ posiedzenia Egzekutywy KW PZPR z 30 XII
1981 r.
94 AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/IV, t. 25, k. 6–7, Protokó∏ posiedzenia Egzekutywy
KW PZPR z 5 II 1982 r.
95 Ibidem, 55/II, t. 13, k. 51–61, Protokó∏ posiedzenia plenum KW PZPR z 19 II 1982 r.



W ¸om˝yƒskiem od wprowadzenia stanu wojennego do 4 kwietnia
1982 r. zmieniono czterech naczelników gmin, pi´ciu sekretarzy komite-
tów gminnych, trzech prezesów i trzech wiceprezesów Gminnych Spó∏-
dzielni „Samopomoc Ch∏opska”, kierownika wydzia∏u ogólnego Komite-
tu Wojewódzkiego PZPR, komendanta Wojewódzkiej Stra˝y Po˝arnej,
dyrektora oddzia∏u Wojewódzkich Spó∏dzielni Spo˝ywczych „Spo∏em”,
dyrektorów dwóch wydzia∏ów Urz´du Wojewódzkiego, a tak˝e sekreta-
rza wydzia∏u propagandy i agitacji Komitetu Wojewódzkiego PZPR96.
Wcià˝ prowadzono rozmowy weryfikacyjne97. Do 4 lutego 1982 r. w wy-
niku rozmów przeprowadzonych z cz∏onkami instancji wojewódzkiej, na-
le˝àcymi jednoczeÊnie do „SolidarnoÊci”, z przynale˝noÊci zwiàzkowej
zrezygnowa∏o jedenaÊcie spoÊród czternastu osób nale˝àcych do obu
organizacji. Odpowiednio spoÊród 149 cz∏onków w∏adz instancji partyj-
nych stopnia podstawowego, z przynale˝noÊci zwiàzkowej zrezygnowa∏y
82 osoby, a spoÊród 104 sekretarzy POP i komitetów zak∏adowych – 51.
Z „SolidarnoÊci” wypisa∏o si´ te˝ 36 spoÊród 85 dyrektorów zak∏adów
pracy98.

W Suwa∏kach do 28 grudnia 1981 r. odwo∏ano dyrektorów: Zak∏adów
P∏yt Wiórowych, Wojewódzkiego Przedsi´biorstwa Handlu Wewn´trznego,
Wydzia∏u Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej Urz´du Wojewódzkiego, Woje-
wódzkiego Zarzàdu Inwestycji Rolniczych, prezesa Wojewódzkiego Zwiàz-
ku Spó∏dzielni Rolniczych, a w terenie – trzynastu prezesów, dyrektorów,
wiceprezesów i zast´pców dyrektorów w Zwiàzku Spó∏dzielni Rolniczych
„Samopomoc Ch∏opska”. W województwie do koƒca 1982 r. dokonano
232 zmian na stanowiskach kierowniczych w organach administracji paƒ-
stwowej, spó∏dzielniach, PGR99. Do 14 lutego 1983 r. odwo∏ano czterech
pierwszych sekretarzy komitetów miejsko-gminnych i zmieniono siedem-
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96 „Kontakty”, nr 1 (77), 4 IV 1982.
97 Zastanawiano si´, co zrobiç z tymi, którzy wstàpili do „SolidarnoÊci” z polecenia partii.
Na posiedzeniu egzekutywy 19 I 1982 r. I sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w ¸om˝y
Mieczys∏aw Czerniawski poda∏ przyk∏ad I sekretarza Komitetu Zak∏adowego w BFM w ¸om˝y,
który wstàpi∏ do „SolidarnoÊci”, bo mu kazano, a teraz nie chce z niej wystàpiç, by „nie byç
postrzeganym jako choràgiewka na wietrze”. Egzekutywa mia∏a wàtpliwoÊci, czy wyrzucanie
takich towarzyszy z partii by∏oby uczciwe (Relacja Danuty Wroniszewskiej).
98 AP ¸om˝a, KW PZPR ¸om˝a, 371, k. 59, Informacje dotyczàce rozmów indywidualnych
z cz∏onkami partii i kadrà nomenklaturowà, 4 II 1982. 
99 AP Suwa∏ki, KW PZPR Suwa∏ki, dok. 23, Konferencja Sprawozdawczo-Programowa
KW PZPR, 14 II 1983.



nastu pierwszych sekretarzy komitetów gminnych. Odwo∏ano dwudziestu
naczelników miast i gmin100.

W∏adze partyjne musia∏y si´ te˝ uporaç ze sta∏ym odp∏ywem cz∏onków.
Po wprowadzeniu stanu wojennego coraz cz´Êciej sk∏adano legitymacje
partyjne101. Mi´dzy innymi w bia∏ostockich „Fastach” do koƒca pierwszego
kwarta∏u 1982 r. zrobi∏o to 32 robotników, Bia∏ostockich Zak∏adach Prze-
mys∏u Bawe∏nianego im. Sier˝ana – 19, na Akademii Medycznej – 11 pra-
cowników naukowo-dydaktycznych. Legitymacje z∏o˝y∏o dziewi´ciu na-
uczycieli szkó∏ podstawowych i siedmiu pracowników Rejonu Eksploatacji
Ulic i Mostów. Z powodu zbyt ma∏ej liczby cz∏onków rozwiàzano siedem-
naÊcie POP102. JeÊli w 1981 r. liczba cz∏onków i kandydatów partii w woje-
wództwie bia∏ostockim spad∏a o 5165 osób (z 45 554 do 40 389), to w pierw-
szym kwartale 1982 r. spadek ten wyniós∏ 1555 osób103. Liczba cz∏onków
partii spad∏a te˝ w województwie ∏om˝yƒskim. Od 13 grudnia do koƒca
1981 r. skreÊlono i wydalono 195 osób spoÊród 20 118 cz∏onków i kandyda-
tów PZPR. Pierwszy kwarta∏ 1982 r. przyniós∏ ponowne uszczuplenie sze-
regów partyjnych. Wystàpi∏o z nich 1507 osób, przyj´to zaÊ tylko dziesi´ciu
kandydatów104. Do koƒca stanu wojennego spadki te nie by∏y ju˝ tak gwa∏-
towne jak w pierwszym kwartale 1982 r. Tak˝e liczba nowo przyjmowanych
kandydatów zacz´∏a powoli rosnàç. Do koƒca roku skreÊlono i wydalono
jeszcze 1452 osoby, przyj´to zaÊ 52. Do 30 czerwca 1983 r. szeregi partyjne
zmniejszy∏y si´ o 4710 osób105. Od 25 czerwca 1981 r. do 14 lutego 1983 r.
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100 Ibidem.
101 Np. w Suwa∏kach 12 I 1982 r. legitymacje z∏o˝y∏o pi´ç nauczycielek ze Szko∏y Podstawowej
nr 6, 24 II 1982 r. – cztery osoby z Komitetu Zak∏adowego s∏u˝by zdrowia (AP Suwa∏ki, KM
PZPR Suwa∏ki, b.p., Protoko∏y z posiedzeƒ egzekutywy KM PZPR z 12 I 1982 r. i 24 II 1982 r.).
102 AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/IV, t. 27, k. 19–21, Informacja o stanie i rozwoju wo-
jewódzkiej organizacji partyjnej za I kwarta∏ 1982 r., b.d.
103 W 1982 r. liczba cz∏onków partii w województwie spad∏a o 3228 osób. Legitymacje partyj-
ne od 13 XII 1981 do koƒca 1982 r. z∏o˝y∏o 1085 osób (ibidem, 55/IV, t. 32, k. 54–55, Infor-
macja o stanie liczebnym i sk∏adzie spo∏eczno-zawodowym wojewódzkiej organizacji partyjnej
w 1982 r., b.d.).
104 150 osób odda∏o legitymacje partyjne do po∏owy stycznia 1982 r. 30% z nich motywowa∏o
to wprowadzeniem stanu wojennego. 53 sekretarzy POP i 45 dyrektorów pozostawa∏o w „Soli-
darnoÊci”. Wywodzili si´ oni z takich instytucji jak banki spó∏dzielcze, SKR i ma∏e zak∏ady,
gdzie ca∏e za∏ogi nale˝a∏y do „SolidarnoÊci” (Relacja Danuty Wroniszewskiej).
105 Dane na podstawie protoko∏ów posiedzeƒ Egzekutywy i Sekretariatu Komitetu Wojewódz-
kiego PZPR oraz Serwisu Informacyjnego Wojewódzkiego Sztabu Informacji i Propagandy,
materia∏ów w AP ¸om˝a, KW PZPR ¸om˝a.



z pracy w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Suwa∏kach zwolniono 19 osób,
w tym pi´ciu kierowników wydzia∏ów, dwóch zast´pców, dziesi´ciu instruk-
torów i starszych instruktorów106. Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej
przeprowadzi∏a 440 rozmów profilaktyczno-wychowawczych107. Od wpro-
wadzenia stanu wojennego do 14 lutego 1983 r. spoÊród 27 428 cz∏onków
i kandydatów z partii odesz∏y z ró˝nych powodów 3344 osoby108. Przez
ca∏y 1982 r. przyj´to „tylko” 83 kandydatów109.

Oczyszczanie szeregów partyjnych stawa∏o si´ czasem pretekstem do
za∏atwiania porachunków mi´dzy lokalnymi dzia∏aczami110. 23 grudnia
1981 r. I sekretarz Komitetu Miejsko-Gminnego w Hajnówce Witold Mu-
rawski domaga∏ si´ od Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Bia∏ymstoku od-
wo∏ania naczelnika miasta Stanis∏awa Kostery, który mia∏ „straciç zdolnoÊç
kierowania na terenie miasta oraz w sposób otwarty nie prezentowa∏ po-
parcia dla PZPR”111. Sekretariat Komitetu Wojewódzkiego PZPR spraw´
wyjaÊni∏, ale zweryfikowa∏ Witolda Murawskiego112.

Po delegalizacji „SolidarnoÊci” sekretariaty komitetów wojewódzkich
nadzorowa∏y tworzenie nowych zwiàzków zawodowych w zak∏adach113.
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106 Nast´powa∏y równie˝ gruntowne zmiany w obsadzie wybieralnych stanowisk w partii zarów-
no w POP, komitetach zak∏adowych, jak i miejskich w∏adzach partyjnych. I tak, w nowo wybra-
nym sk∏adzie Egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR w Suwa∏kach na 12 cz∏onków tylko
dwóch pe∏ni∏o t´ funkcj´ równie˝ w poprzedniej kadencji. Wymieniono te˝ sk∏ad Sekretariatu
Komitetu Miejskiego PZPR. Podobne zmiany zasz∏y w Miejskiej Komisji Kontroli Partyjnej
i Miejskiej Komisji Rewizyjnej oraz w sk∏adzie plenum Komitetu Miejskiego PZPR (AP Suwa∏-
ki, KM PZPR Suwa∏ki, Konferencja Sprawozdawczo-Programowa KM PZPR, 15 XII 1982). 
107 Ibidem, KW PZPR Suwa∏ki, Konferencja Sprawozdawczo-Programowa KW PZPR, 14 II 1983.
108 Ibidem.
109 Ibidem. SkreÊleƒ dokonywa∏y w 75% POP, w 25% KKP.
110 Zwracano na to uwag´ na posiedzeniu Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Bia∏ymstoku 19 XII 1981 r. (AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/VI/3, t. 21, k. 187, Pro-
tokó∏ posiedzenia Sekretariatu KW PZPR z 19 XII 1981 r.).
111 Ibidem, 55/VI/3, t. 21, k. 202, Protokó∏ posiedzenia Sekretariatu KW PZPR z 28 XII 1981 r.
112 Ibidem, 55/VI/3, t. 22, k. 28, Protokó∏ posiedzenia Sekretariatu KW PZPR z 12 I 1982 r.
113 Od poczàtku 1982 r. w bia∏ostockich zak∏adach pracy powstawa∏y grupy inicjatywne, majà-
ce utworzyç tzw. komisje socjalne. By∏y one w znacznym stopniu penetrowane przez tajnych
wspó∏pracowników SB, których zadaniem by∏o m.in. przejmowanie w nich kierownictwa.
Do koƒca marca 1982 r. powsta∏o w województwie ok. 20 takich grup, liczàcych ∏àcznie
ok. 200 osób. Po delegalizacji „SolidarnoÊci” komisje sta∏y si´ bazà do tworzenia nowych zwiàz-
ków zawodowych (AIPN Bia∏ystok, DUOP, Materia∏y grupy operacyjnej, 0044/223, b.p., Pro-
tokó∏ z odprawy operacyjnej powo∏anej w celu koordynacji zadaƒ w stosunku do zw[iàzków]
zawod[owych] [protoko∏y z 30 XII 1981, 9 I, 16 I, 12 II 1982, 27 III 1983]; ibidem, Informacja
dot[yczàca] realizacji zadaƒ w stosunku do NSZZ „SolidarnoÊç”, [4 I 1982]; ibidem, Sprawozdanie



Robotnicy traktowali nowe struktury z du˝à rezerwà114. Jak informowa∏
w kwietniu 1983 r. Komitet Wojewódzki PZPR w Bia∏ymstoku: „Po 6-mie-
si´cznej dzia∏alnoÊci organizacyjno-politycznej, wed∏ug stanu na 30 kwiet-
nia 1983 r., do zwiàzków zawodowych wstàpi∏o 45 tys. pracowników, czyli
24,6 proc. ogó∏u zatrudnionych w gospodarce uspo∏ecznionej”115. Do koƒ-
ca 1982 r. na Suwalszczyênie ruch zwiàzkowy skupi∏ 8 tys. cz∏onków, do
koƒca czerwca 1983 r. – oko∏o 30 tys.116 Do 1 marca 1983 r. akces do zwiàz-
ków zawodowych w ¸om˝yƒskiem zg∏osi∏o 8,2 tys. pracowników, co stano-
wi∏o zaledwie 14,5 proc. zatrudnionych117.

PZPR wspiera∏y bez zastrze˝eƒ bia∏ostockie ogniwa partii sojuszniczych
– ZSL i SD. Ich cz∏onkowie nie próbowali podejmowaç ˝adnej dzia∏alnoÊci
opozycyjnej118. W pierwszych dniach stanu wojennego w Bia∏ymstoku usta-
lono zasady kontaktów i wspó∏dzia∏ania mi´dzy partiami i przyj´to wspólnà
ocen´ sytuacji119. Dowodem Êcis∏ej wspó∏pracy by∏o oddelegowanie w stycz-
niu 1982 r. do dyspozycji Komitetu Wojewódzkiego PZPR najlepszego
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z dzia∏alnoÊci grupy operacyjnej powo∏anej decyzjà z[ast´p]cy Komendanta Wojewódzkiego MO
ds. S∏u˝by Bezpieczeƒstwa z dnia 28 XII 1981 roku, [18 I 1982]; ibidem, Informacja dot[yczàca]
realizacji za∏o˝eƒ taktyki dzia∏ania w stosunku do Z[wiàzku] Z[awodowego] „SolidarnoÊç”,
[25 I 1982]; ibidem, Plany, za∏o˝enia i notatki dotyczàce tworzenia grup inicjatywnych w PKS,
obiektach Wojewódzkiego Kompleksu Gospodarki ˚ywnoÊciowej w Bia∏ymstoku, ZNTK
¸apy, BZGraf, Dyrekcji Rejonowej Kolei Paƒstwowych w Bia∏ymstoku, PKP, „Fastach”,
„Uchwytach”, FMR „Agromet” w Czarnej Bia∏ostockiej, „Biazecie”, na bazie êróde∏ infor-
macji z b. Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç”, w Êrodowisku nauczycielskim, Bia∏ostoc-
kim Kombinacie Budowlanym, w Êrodowisku rolników indywidualnych, s∏u˝by zdrowia, [gru-
dzieƒ 1981–30 IX 1982].
114 „Przyj´cie ustawy [o zwiàzkach zawodowych] jest zró˝nicowane. Du˝a cz´Êç za∏ogi stwier-
dza, ˝e nie zdà˝y∏a si´ zapoznaç dok∏adnie z ustawà. Cz´Êç reprezentacji b. zwiàzku »S[oli-
darnoÊç]« stwierdza, ˝e: 1. Nie widzi potrzeby istnienia zwiàzków zawodowych; 2. Nie mo˝e
wycofaç si´ z przysi´gi z∏o˝onej przed sztandarem wyÊwi´conym przez w∏adze koÊcielne. [...]
Wi´kszoÊç zaj´∏a stanowisko wyczekiwania” (AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/VII/3,
t. 11, k. 128, Informacja o sytuacji w FPiU, [1982]).
115 Ibidem, 55/VII/3, t. 12, k. 10, Teleks nr 179, [maj 1983].
116 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 46, k. 264, 345, Analizy sytuacji polityczno-operacyjnej woje-
wództwa suwalskiego dla Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewn´trznych, b.d. W grudniu
1981 r. „SolidarnoÊç” w Regionie Pojezierze liczy∏a 60 tys. cz∏onków.
117 Egzekutywa Komitetu Wojewódzkiego PZPR zwraca∏a uwag´ na bojkot nowych zwiàzków
zawodowych przez cz∏onków by∏ej „SolidarnoÊci” (AP ¸om˝a, KW PZPR ¸om˝a, 91, k. 107,
Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR z 1 III 1983 r.
118 AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/VI/8, t. 4, k. 61, Dokumenty Wojewódzkiej Komisji
Wspó∏dzia∏ania Partii i stronnictw politycznych w Bia∏ymstoku, b.d.
119 Ibidem, KM PZPR Bia∏ystok, 56/II, t. 8, k. 109, Informacja o dzia∏alnoÊci KM PZPR za okres
od 12 XI 1981 r. do 12 I 1982 r., b.d.



aktywu partyjnego bia∏ostockiego SD. Na przyk∏ad wyjaÊnianiem i inter-
pretacjà przepisów stanu wojennego mia∏a si´ zajàç prokurator i radna
Wojewódzkiej Rady Narodowej z ramienia SD Danuta Pietsch, która
oskar˝a∏a przed bia∏ostockimi sàdami dzia∏aczy opozycji120. W mniejszych
miejscowoÊciach zdarza∏y si´ przypadki nieoficjalnej wspó∏pracy cz∏onków
partii sojuszniczych z opozycjà. Na przyk∏ad w Kolnie przewodniczàcy
miejscowej organizacji SD przekazywa∏ czasem cz∏onkom „SolidarnoÊci”
informacje o planach PZPR121. Natomiast przewodniczàcy miejscowego
ZSL da∏ zwiàzkowcom papier na powielanie prasy i ulotek122.

Zarzàdzanie regionem w warunkach stanu wojennego odbywa∏o si´ do-
syç sprawnie, a przedstawiciele poszczególnych oÊrodków w∏adzy ÊciÊle ze
sobà wspó∏dzia∏ali. Wynika∏o to nie tyle z dobrej organizacji, ile raczej
z faktu, ˝e dzia∏ania opozycji mia∏y ograniczony charakter, a do zachowaƒ
spo∏ecznych groênych z punktu widzenia w∏adzy dochodzi∏o rzadko. Wymia-
na niepewnych kadr w aparacie partyjnym, administracji i sektorze przed-
si´biorstw zapewni∏a w∏adzom spokój wewn´trzny. Nie oznacza∏o to jed-
nak, ˝e w pe∏ni kontrolowa∏y spo∏ecznoÊç lokalnà.

3. Opór spo∏eczny

W porównaniu z wieloma innymi regionami kraju struktury podziemnej
„SolidarnoÊci” w pó∏nocno-wschodniej Polsce przez ca∏y stan wojenny by∏y
s∏abo rozwini´te123. By∏o to spowodowane niskim uprzemys∏owieniem regio-
nu, jego zró˝nicowaniem narodowoÊciowym i religijnym oraz niewielkà
aktywnoÊcià miejscowej inteligencji. W Êrodowisku robotniczym, z∏o˝onym
z ludzi przyby∏ych ze wsi do miast dopiero po wojnie, nie by∏o tradycji maso-
wych protestów. Dlatego opór starano si´ wyra˝aç raczej w mniej otwarty
sposób124. Tylko w najwi´kszym mieÊcie regionu – Bia∏ymstoku – protestowa-
no jak w innych du˝ych miastach w kraju. Tylko tu organizowano kilkuty-
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120 Ibidem, KW PZPR Bia∏ystok, 55/VI/8, t. 4, k. 5, Koncepcja wspó∏dzia∏ania WK SD z KW PZPR
w okresie stanu wojennego, b.d.
121 Relacja Jana Kozikowskiego.
122 Relacja Ireneusza Mieczkowskiego, maj 2001 (w zbiorach OBEP IPN Bia∏ystok).
123 Region Bia∏ystok NSZZ „SolidarnoÊç” w 1981 r. by∏ na 23. miejscu w kraju pod wzgl´dem
liczby cz∏onków, Region Pojezierze – na 32. miejscu. Województwo ∏om˝yƒskie wchodzi∏o
w sk∏ad Regionu Mazowsze (M. Kietliƒski, Kalendarium..., s. 69–70).
124 Por. przyp. 302.



si´czne manifestacje i równoczesne strajki w kilku zak∏adach pracy, przez
wiele miesi´cy regularnie wydawano sporo opozycyjnych tytu∏ów prasowych.
Poza Bia∏ymstokiem dzia∏alnoÊç opozycyjna by∏a w znacznym stopniu roz-
proszona i incydentalna. By∏a ona szczególnie utrudniona w ma∏ych spo∏ecz-
noÊciach miejskich, ∏atwych do spenetrowania przez SB. Na po∏udniowym
wschodzie regionu, zamieszkanym g∏ównie przez mniejszoÊç wyznania pra-
wos∏awnego, ruch „SolidarnoÊci” by∏ przyjmowany nieprzychylnie125.

W samym Bia∏ymstoku ju˝ od pierwszych dni stanu wojennego odezwy
do cz∏onków zwiàzku wydawa∏o Tymczasowe Prezydium Regionalnego
Komitetu Strajkowego. 30 grudnia 1981 r. podj´∏o ono uchwa∏´ w sprawie
tymczasowej organizacji podziemnych struktur zwiàzku. Odtàd formalnie
regionem kierowa∏ zakonspirowany RKS. Powo∏ano pi´ç niezale˝nie dzia∏a-
jàcych, tak˝e zakonspirowanych „agend”, zajmujàcych si´ propagandà i in-
formacjà, kolporta˝em, poligrafià, samopomocà zwiàzkowà i akcjà bie˝àcà.
„Agendami” kierowaç mieli wyznaczeni przez prezydium „przywódcy”126.

20 marca 1982 r. RKS przekszta∏ci∏ si´ w Tymczasowà Komisj´ Regio-
nalnà127, w której sk∏ad wchodzili: przewodniczàcy Zarzàdu Regionu Bia∏y-
stok NSZZ „SolidarnoÊç” Stanis∏aw Marczuk, wiceprzewodniczàcy Jerzy
Rybnik oraz Roman Wilk, Dariusz Boguski i Krzysztof Burek128. Nieco
wczeÊniej powsta∏a struktura pomocnicza – Tymczasowa Komisja Wyko-
nawcza129. W jej sk∏ad wchodzi∏y osoby, które si´ nie ukrywa∏y. Komisjà
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125 Relacja Sokrata Janowicza, sierpieƒ 2001 (w zbiorach OBEP IPN Bia∏ystok). Por. E. Miro-
nowicz, Polityka narodowoÊciowa w PRL, Bia∏ystok 2000, s. 262–263. Zarazem Bia∏orusini
byli jedynà mniejszoÊcià narodowà w Polsce, która mia∏a w stanie wojennym i póêniej w∏asne
drugoobiegowe wydawnictwo o antykomunistycznym profilu. Nie by∏o ono jednak wprost
powiàzane z nurtem „SolidarnoÊci”. Por. te˝ W. Choru˝y, Bia∏oruski drugi obieg w Polsce
1981–1990, Bia∏ystok 1994.
126 Tymczasowa organizacja podziemnych regionalnych w∏adz NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Bia-
∏ystok, [30 XII 1981] (orygina∏ w zbiorach OBEP IPN Bia∏ystok). Nie uda∏o si´ jednoznacz-
nie ustaliç, kto opracowa∏ ww. dokument; M. Kietliƒski (Kalendarium..., s. 97) podaje, ˝e
w sk∏ad prezydium wchodzili: Dariusz Boguski, Krzysztof Burek, Edward ¸uczycki, Stanis∏aw
Marczuk, Stanis∏aw Przestrzelski, Waldemar Rakowicz, Jerzy Rybnik, Roman Wilk.
127 „Biuletyn Informacyjny”, nr 14 (66), 22 IV 1982.
128 Relacja Stanis∏awa Marczuka; M. Kietliƒski (Kalendarium..., s. 111) podaje w sk∏adzie
TKR tak˝e Leopolda Staweckiego. Jednak 20 marca nie móg∏ on braç udzia∏u w pracach ko-
misji, poniewa˝ do 30 III 1982 r. by∏ internowany, a po zwolnieniu nie ukrywa∏ si´. Od lata
1982 r., z polecenia Stanis∏awa Marczuka, mia∏ on odpowiadaç za samopomoc, jednak nie by∏
formalnym cz∏onkiem TKR (informacja ustna uzyskana od Stanis∏awa Marczuka). 
129 Relacja Stanis∏awa Marczuka. Podobnie powstanie TKW datuje M. Kietliƒski, Kalenda-
rium..., s. 108.



kierowa∏ Henryk Zdzienicki, a nale˝eli do niej Ewa Boƒczak-Kucharczyk,
Janusz Borzuchowski, Jerzy Ickiewicz oraz Marian Leszczyƒski. Grupa zaj-
mowa∏a si´ organizowaniem pomocy ukrywajàcym si´ dzia∏aczom: wynaj-
dywaniem konspiracyjnych mieszkaƒ, u∏atwianiem kontaktów, zbieraniem
pieni´dzy oraz wcielaniem w ˝ycie poleceƒ i uchwa∏ TKR. Ponadto pro-
wadzi∏a ksi´gowoÊç, organizowa∏a pomoc charytatywnà i prawnà areszto-
wanym, sàdzonym i ich rodzinom. Zdobywa∏a te˝ materia∏y i sprz´t poli-
graficzny oraz tworzy∏a sieç kolporta˝u. WÊród jej cz∏onków nie by∏o
sztywnego podzia∏u kompetencji130.

W pozosta∏ych dwóch województwach regionu struktury podziemne by-
∏y du˝o mniej sformalizowane i rozwija∏y si´ wokó∏ miast wojewódzkich lub
niewielkich oÊrodków przemys∏owych. W ¸om˝yƒskiem by∏y to: Grajewo,
Kolno, Zambrów, w Suwalskiem – E∏k, Gi˝ycko, Pisz. Regionalne oÊrodki
oporu rolników to Braƒsk, ¸apy, Szepietowo, okolice Wysokiego Mazo-
wieckiego, gminy Wi˝ajny, Sejny, Puƒsk i Go∏dap.

Najistotniejszym osiàgni´ciem bia∏ostockiej opozycji okaza∏o si´ wyda-
wanie prasy. 1 stycznia 1982 r. ukaza∏ si´ pierwszy podziemny numer wyda-
wanego od 1980 r. „Biuletynu Informacyjnego Zarzàdu Regionu Bia∏ystok
NSZZ »SolidarnoÊç«”131. Jego przygotowaniem technicznym zajà∏ si´ pra-
cownik Bia∏ostockich Zak∏adów Graficznych Wojciech Bia∏ous132. Numer
zredagowali Krzysztof Burek i Dariusz Boguski, który zorganizowa∏ te˝ druk
u Czes∏awa Zimnocha w Hryniewiczach133. Sk∏ad redakcji nie zosta∏ ujaw-
niony. W ciàgu ca∏ego stanu wojennego ukaza∏o si´ ∏àcznie 66 numerów tego
pisma134. By∏ to tygodnik wydawany doÊç regularnie do sierpnia 1982 r., kie-
dy to SB aresztowa∏a Boguskiego. Potem ukazywa∏ si´ nieregularnie. Nak∏ad
pisma si´ga∏ 3,5 tys. egzemplarzy135. Obok odezw i uchwa∏ w∏adz zwiàzko-
wych redakcja zamieszcza∏a liczne materia∏y w∏asne, mi´dzy innymi relacje
z demonstracji, instrukta˝e, opisy represji, a tak˝e przedruki z innych pism
podziemnych. Swoje ∏amy „Biuletyn Informacyjny” udost´pnia∏ te˝ NSZZ
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130 Relacja Henryka Zdzienickiego, sierpieƒ 2001 (w zbiorach OBEP IPN Bia∏ystok).
131 „Biuletyn Informacyjny”, nr 53, 1 I 1982.
132 Przygotowa∏ on do druku równie˝ dwa kolejne numery „Biuletynu Informacyjnego” (Rela-
cja Wojciecha ¸owca).
133 Relacja Dariusza Boguskiego.
134 K. Litwiejko, Bibliografia druków niezale˝nych Bia∏ostocczyzny 1980–1990, Bia∏ystok 2001,
s. 11–14.
135 Relacja Dariusza Boguskiego.



RI „SolidarnoÊç” oraz suwalskiemu Regionowi Pojezierze NSZZ „Solidar-
noÊç”136. Druk i kolporta˝ opiera∏ si´ w du˝ej mierze na pracy dzia∏aczy NZS,
którzy niemal ca∏kowicie zarzucili swoje inicjatywy i pe∏nili „dzia∏alnoÊç us∏u-
gowà” na rzecz „SolidarnoÊci”137. Dopiero kiedy struktury podziemne nieco
okrzep∏y, zaj´li si´ równie˝ redagowaniem, drukiem i kolporta˝em w∏asnych
pism. Swojà pras´ wówczas zacz´li wydawaç mi´dzy innymi cz∏onkowie NZS
Politechniki Bia∏ostockiej138 oraz dzia∏acze powsta∏ego wiosnà 1982 r. Akade-
mickiego Ruchu Oporu139. Uczniowie bia∏ostockich szkó∏ Êrednich powo∏ali
27 marca M∏odzie˝owy Komitet Oporu Spo∏ecznego140, który oprócz wyda-
wania pisma „Nasz G∏os” propagowa∏ tak˝e samokszta∏cenie, wzywa∏ do two-
rzenia kó∏ oporu spo∏ecznego oraz prowadzenia akcji w szko∏ach141. „Nasz
G∏os” by∏ jednym z najd∏u˝ej wydawanych w Bia∏ymstoku pism opozycyj-
nych142. W Czarnej Bia∏ostockiej regularnie ukazywa∏o si´ pismo „Cieƒ”143.
Od sierpnia 1982 r. swojà gazet´ „Goniec Wojenny” wydawa∏ bia∏ostocki
NSZZ RI „SolidarnoÊç”144. ¸àcznie w stanie wojennym ukazywa∏o si´ w wo-
jewództwie bia∏ostockim z ró˝nà cz´stotliwoÊcià co najmniej pi´tnaÊcie tytu-
∏ów, w nak∏adach od kilkudziesi´ciu egzemplarzy do kilku tysi´cy145.

Wydawana w ¸om˝y gazetka „Sens” by∏a kontynuacjà periodyku uka-
zujàcego si´ legalnie przed 13 grudnia 1981 r. Jej nak∏ad by∏ bardzo ma∏y,
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136 „Biuletyn Informacyjny”, nr 53 (105), 29 I 1983 oraz nr 55 (107), 17 II 1983.
137 Ze studentami aktywnie wspó∏pracowa∏ w tym zakresie jeden ze wspó∏za∏o˝ycieli bia∏ostoc-
kiej „SolidarnoÊci” Stanis∏aw Przestrzelski.
138 „Studencki Biuletyn Wojenny”, nr 1, 17 IV 1982; K. Litwiejko, Bibliografia..., s. 31.
139 Pierwszy numer pisma Akademickiego Ruchu Oporu „Opornik” ukaza∏ si´ 27 IV 1982 r.
M. Kietliƒski (Kalendarium..., s. 121) b∏´dnie podaje dat´ czerwcowà. Ukaza∏o si´ pi´ç nume-
rów tego pisma. Organizatorami ARO byli Jerzy Ku∏ak i W∏adys∏aw Harkiewicz (K. Litwiej-
ko, Bibliografia..., s. 29).
140 M. Kietliƒski, Bia∏ostocka opozycja m∏odzie˝owa w latach 1982–1989, „Bia∏ostocczyzna” 2000,
nr 2, s. 93. Twórcà i animatorem dzia∏aƒ grupy „Naszego G∏osu” by∏ uczeƒ Liceum Ogólno-
kszta∏càcego dla Pracujàcych Robert Tyszkiewicz. Por. AIPN Bia∏ystok, DUOP, 07/98, Akta kon-
trolne Êledztwa w sprawie wytwarzania i kolporta˝u nielegalnego biuletynu „Nasz G∏os”, b.d.
141 Apel do uczniów szkó∏ Êrednich Bia∏egostoku, „Nasz G∏os”, 18 V 1982.
142 „Nasz G∏os” ukazywa∏ si´ do 1989 r.
143 „Cieƒ. Biuletyn Informacyjny TKK NSZZ »S[olidarnoÊç]« w Czarnej Bia∏ostockiej”.
W stanie wojennym ukaza∏o si´ kilkanaÊcie numerów tego pisma (por. K. Litwiejko, Biblio-
grafia..., s. 24). Redakcja informowa∏a w nim równie˝ o sytuacji w okolicznych miasteczkach,
np. w Sokó∏ce.
144 W stanie wojennym ukaza∏o si´ 15 numerów pisma (por. K. Litwiejko, Bibliografia..., s. 26).
By∏o ono drukowane na tych samych maszynach co bia∏ostocki „Biuletyn Informacyjny”
(informacja uzyskana od Jana Beszty-Borowskiego – w zbiorach OBEP IPN Bia∏ystok).
145 K. Litwiejko, Bibliografia...; por. „Biuletyn Informacyjny”, nr 100 (20), 20 V 1987.



drukowano po kilkadziesiàt egzemplarzy, które rozchodzi∏y si´ w ¸om˝y,
Kolnie i w najbli˝szych okolicach146. Zawiera∏a wiadomoÊci z regionu
i przedruki artyku∏ów z prasy ogólnokrajowej. Jej druk odbywa∏ si´ w ró˝-
nych wsiach w okolicy ¸om˝y, mi´dzy innymi w Dzi´gielach147 i Choj-
nach148. Od jesieni 1982 do wiosny 1983 r. pojawi∏y si´ cztery numery ga-
zetki „KOS”. Pierwszy – z 11 listopada 1982 r. – zawiera∏ deklaracj´
programowà redakcji. Oprócz tekstów programowych i analiz sytuacji
w kraju, na ∏amach pisma znajdowa∏y si´ doniesienia z województwa, mi´-
dzy innymi relacje z toczàcych si´ procesów politycznych149. 19 kwietnia
1982 r. MO odnotowa∏a pojawienie si´ w ¸om˝y pierwszego numeru gazet-
ki „Iskra”150. Informacje pochodzàce z „Biuletynu Informacyjnego” bia∏o-
stockiej „SolidarnoÊci” by∏y regularnie publikowane na ∏amach „Tygo-
dnika Mazowsze”. Biuletyn dociera∏ te˝ w Suwalskie151, a w ¸om˝yƒskiem
– do Grajewa i Zambrowa152. Poniewa˝ w tych województwach wydawano
niewiele gazet, stosunkowo du˝o prasy sprowadzano spoza regionu. Do wo-
jewództwa ∏om˝yƒskiego dociera∏a ona g∏ównie z Warszawy, sporadycznie
z Gdaƒska153. Podobnie by∏o w województwie suwalskim. Wyjàtkiem by∏
E∏k, który kolportowa∏ pras´ krakowskà. Gi˝ycko mia∏o dost´p do prasy
z Olsztyna154.

Dzia∏alnoÊç zainicjowanà jesienià 1981 r. przez Romana Wilka kontynu-
owa∏a te˝ Bia∏ostocka Oficyna Wydawnicza, która w stanie wojennym wyda-
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146 Ukaza∏o si´ kilka numerów tego pisma. Redagujàcy je m.in. Marian Chojnowski, Stanis∏aw
Konopka, Zofia i Lech Kozio∏owie, Jerzy Kuciel z powodu problemów technicznych zaprzesta-
li druku (Relacja Mariana Chojnowskiego z czerwca 2001 – w zbiorach OBEP IPN Bia∏ystok).
147 Druk odbywa∏ si´ u rodziny Stanis∏awa Konopki (Relacja Mariana Chojnowskiego).
148 Ibidem.
149 S. Zgrzywa, KOS, „Sens” 1989, nr 6, wydanie specjalne. Wydawcy (te same osoby, które wy-
dawa∏y „Sens”), chcàc zakpiç z inwigilujàcych ich funkcjonariuszy SB, w numeracji ciàg∏ej
„przeskoczyli” o jeden numer. SB przes∏ucha∏a w zwiàzku z tym wiele osób, próbujàc odna-
leêç nieistniejàcy numer pisma (Relacja Mariana Chojnowskiego).
150 AP Bia∏ystok, WKO ¸om˝a, I/56, k. 110, Protokó∏ z posiedzenia WKO z 19 IV 1982 r.
151 AP Suwa∏ki, KW PZPR Suwa∏ki, b.p., Sprawozdania z sytuacji spo∏eczno-gospodarczej w wo-
jewództwie sporzàdzane przez UW, 10 IX 1982.
152 W Grajewie z inspiracji Regionu Mazowsze NSZZ „SolidarnoÊç” oraz innych centralnych
oÊrodków oporu drukowano du˝e nak∏ady (5–10 tys. egz.) wydawnictw centralnych, m.in.
„Tygodnika Mazowsze” (informacja ustna uzyskana od anonimowego dzia∏acza „SolidarnoÊci”).
153 Do Kolna pras´ z Gdaƒska przywozi∏a studiujàca tam nauczycielka (Relacja Ireneusza
Mieczkowskiego).
154 Z Krakowa pras´ Êciàga∏ ks. Adamus (Relacja Ewy Bohdanowicz, listopad 2001 – w zbio-
rach OBEP IPN Bia∏ystok).



∏a szeÊç ksià˝ek. Najbardziej imponujàcym osiàgni´ciem by∏a liczàca niemal
180 stron pozycja Mariana Kukiela Genera∏ W∏adys∏aw Sikorski. ˚o∏nierz
i mà˝ stanu Polski walczàcej, wydrukowana w wyjàtkowo du˝ym nak∏adzie155.

Jednym z najcz´Êciej spotykanych na co dzieƒ objawów spo∏ecznego
sprzeciwu by∏a – jak to okreÊla∏a SB – „wroga propaganda pisana”, czyli
ulotki, plakaty i napisy na murach. Komenda Wojewódzka MO w ¸om˝y
uzna∏a kolporta˝ „wrogich” ulotek i plakatów za najwi´ksze zagro˝enie dla
porzàdku i bezpieczeƒstwa publicznego156. Âciàgano je spoza regionu tymi
samymi kana∏ami co pras´ lub – w miar´ mo˝liwoÊci – drukowano, a przy-
najmniej powielano na miejscu. Na murach cz´sto pojawia∏ si´ znak Polski
Walczàcej, ulotki rozrzucano na klatkach schodowych lub w zak∏adach pra-
cy, a w ¸om˝y 9 sierpnia 1982 r. oko∏o dwustu sztuk wyrzucono z autobu-
su komunikacji miejskiej i z samochodów157. Dzia∏alnoÊcià tà zajmowa∏y si´
te˝ osoby spoza regionu, odwiedzajàce na przyk∏ad oÊrodek internowania
w Go∏dapi158. Niejednokrotnie rozpowszechniano je w czasie zorganizowa-
nych akcji. Najwi´ksze odby∏y si´ na prze∏omie 1981 i 1982 r., a nast´pnie
kwietnia i maja, sierpnia i wrzeÊnia oraz w pierwszej po∏owie listopada
1982 r. Podczas du˝ej akcji prewencyjnej przed 1 maja 1982 r. SB w czasie
rewizji odnalaz∏a w Bia∏ymstoku 2253 ulotki nawo∏ujàce do zak∏ócenia
„Êwi´ta robotniczego”159. 11 listopada 1982 r. na 6677 ulotek znalezionych
w ca∏ym kraju a˝ 2322 przypada∏o na województwo bia∏ostockie160.

Sporadycznie próbowano w Bia∏ymstoku nadawaç audycje radiowe,
przygotowywane przez dzia∏aczy opozycji. Jednak skutek tych dzia∏aƒ by∏
niewielki161. Podj´to równie˝ prób´ emisji napisów podczas programu
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155 Ksià˝ka niemal w ca∏oÊci by∏a wydrukowana tu˝ przed stanem wojennym w nak∏adzie
5 tys. egzemplarzy. Przed 13 grudnia du˝a cz´Êç nak∏adu zosta∏a wywieziona z siedziby
Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” (K. Litwiejko, Bibliografia..., s. 41. Por. te˝ Relacja
Romana Wilka).
156 AP ¸om˝a, KW PZPR ¸om˝a, 130, k. 111, Protokó∏ z posiedzenia sekretariatu KW PZPR
z 15 XI 1982 r.
157 AIPN, MSW II, 185n/50, s. 46, Za∏àcznik do informacji dziennej, 13 VIII 1982.
158 Z kolei w nocy z 16 na 17 IX 1982 r. w okolicy Jeleniewa i Suwa∏k wykryto wrogie napisy,
wymalowane przez cz∏onków ekipy filmu Soból i panna kr´conego w okolicy (ibidem, 185n/62,
k. 115, Za∏àcznik do informacji dziennej, 17 XII 1982).
159 Ibidem, 185n/40, k. 131–132, Informacja dzienna nr 117/219, 29 IV 1982.
160 Ibidem, 185n/59, k. 30, Za∏àcznik do informacji dziennej, 12 XI 1982.
161 Relacja Romana Wilka. Podczas „spacerów” ul. Lipowà w porze Dziennika Telewizyjnego
z zawieszanych np. na drzewach magnetofonów s∏uchano informacji, nagrywanych na taÊmy
przez dzia∏aczy opozycji.



telewizyjnego162. Nielegalny nadajnik radiowy dzia∏a∏ krótko w Kolnie163.
W W´gorzewie 13 paêdziernika 1982 r. nadano audycj´ Radia „Solidar-
noÊç”164. Nieudana próba uruchomienia nadajnika radiowego odby∏a si´
w Zambrowie165. Jednak oficjalnà propagand´ zast´powa∏y z du˝ym powo-
dzeniem powszechnie s∏uchane audycje Radia Wolna Europa. Zupe∏nie
niesformalizowanà, choç jednoczeÊnie bardzo skutecznà formà wymiany
informacji by∏a propaganda szeptana166.

Du˝o rzadszà formà oporu by∏y demonstracje: cz´sto (w Bia∏ymstoku
i ¸om˝y) lub sporadycznie (na przyk∏ad w Piszu i Czarnej Bia∏ostockiej)
uczestniczono w „spacerach” g∏ównymi ulicami miast w porze nadawania
Dziennika Telewizyjnego167. Bia∏ostockie „spacery” by∏y du˝ym sukcesem
opozycji. Mieszkaƒcy miasta spacerowali w spokoju w ma∏ych grupkach
albo jeêdzili samochodami ul. Lipowà. Organizatorzy przestrzegali, by si´
nie gromadziç i nie dawaç w ten sposób milicji pretekstu do interwencji.
Starano si´ nie wznosiç ˝adnych okrzyków, przestrzegano zasad ruchu dro-
gowego. Najg∏oÊniejszym incydentem sta∏o si´ wywieszenie 6 maja 1982 r.
flagi „SolidarnoÊci” na sklepie „Mody M´skiej” przy ul. Lipowej przez
Ryszarda Szcz´snego z „Fast”. Podczas jej zdejmowania w kierunku mili-
cjantów polecia∏y kamienie i o ma∏o nie dosz∏o do starcia168. „Spacery” by∏y
pierwszymi publicznymi manifestacjami w Bia∏ymstoku od wprowadzenia
stanu wojennego. W jednym z nich, 4 maja 1982 r., wzi´∏o udzia∏ oko∏o
tysiàca mieszkaƒców. Poczàtkowo liczba uczestników tych demonstracji
gwa∏townie ros∏a i dochodzi∏a nawet do oko∏o 4 tys. Po 22 maja zaprzesta-
no tej formy protestu169, poniewa˝ z inspiracji SB zacz´to represjonowaç
uczestników „spacerów” w zak∏adach pracy. Od tej pory „spacery” odbywa∏y
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162 Ibidem. Sygna∏ zosta∏ odebrany w kilku wie˝owcach osiedla Bia∏ostoczek.
163 Nadajnik skonstruowa∏ uczeƒ na bazie krótkofalówki (Relacja Ireneusza Mieczkowskiego;
Relacja Jana Kozikowskiego).
164 Stan wojenny w Polsce..., s. 185.
165 Relacja Ireneusza Mieczkowskiego.
166 AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/VI, t. 23, k. 105, Informacja o sytuacji spo∏eczno-po-
litycznej w BZPB Fasty za okres od 1 I 1982 r., [paêdziernik–listopad 1982].
167 Pierwsze wezwanie do udzia∏u w „spacerach” pojawi∏o si´ w „Biuletynie Informacyjnym”,
nr 8 (60), 4 III 1982.
168 Szcz´sny zosta∏ za to skazany na 3 miesiàce pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu (AIPN
Bia∏ystok, Sàd Wojewódzki w Bia∏ymstoku, 23/2, Akta sprawy przeciwko R[yszardowi] Szcz´-
snemu. Por. M. Kietliƒski, Kalendarium..., s. 116).
169 Relacja Stanis∏awa Marczuka; M. Kietliƒski (Kalendarium..., s. 123) podaje, ˝e decyzj´
w tej sprawie podj´to 25 VI 1982 r. na posiedzeniu TKR.



si´ rzadziej, z okazji przypadajàcych rocznic, na przyk∏ad 13 i 31 sierpnia
czy 11 listopada 1982 r. Ostatnie „spacery” w stanie wojennym zorganizo-
wano w czasie Êwiàt majowych w 1983 r. oraz 13 czerwca 1983 r. z okazji
18 miesi´cy trwania „wojny”170. W Bia∏ymstoku kilkakrotnie przeradza∏y
si´ one w demonstracje koƒczàce si´ sk∏adaniem kwiatów pod siedzibà
Zarzàdu Regionu przy ul. Nowotki lub w innych miejscach.

Najwi´cej demonstracji w stanie wojennym w Bia∏ymstoku odby∏o si´
w maju 1982 r., kiedy to oprócz odbywanych regularnie dwa razy w tygodniu
„spacerów”, tak˝e w dniu „Êwi´ta robotniczego”, po nabo˝eƒstwie w koÊcie-
le farnym, oko∏o tysiàca osób przesz∏o pod obstawiony przez milicj´ budynek
Zarzàdu Regionu Bia∏ystok NSZZ „SolidarnoÊç”. Kilka osób, które z∏o˝y∏y
tam kwiaty, zatrzymano171. 3 maja oko∏o trzystu osób zebra∏o si´ na cmenta-
rzu wojskowym przy ul. Zwierzynieckiej. Z∏o˝ono kwiaty, odÊpiewano Rot´172.
21 czerwca, w rocznic´ wyÊwi´cenia sztandaru bia∏ostockiej „SolidarnoÊci”,
w koÊciele pw. Êw. Kazimierza odprawiono nabo˝eƒstwo, po którym oko∏o
1,5 tys. osób przesz∏o pod krzy˝e stojàce nieopodal, przy ul. Leszczynowej.
Âpiewano pieÊni patriotyczne, wznoszono palce w geÊcie zwyci´stwa. Z∏o-
˝ono kwiaty, obok krzy˝y wywieszono flag´ „SolidarnoÊci”173.

Do najgwa∏towniejszej demonstracji w ciàgu ca∏ego stanu wojennego
dosz∏o w Bia∏ymstoku 31 sierpnia 1982 r., w drugà rocznic´ podpisania
porozumieƒ sierpniowych. Po wieczornej mszy Êw. w koÊciele farnym t∏um
oko∏o 2,5 tys. ludzi przeszed∏ ul. Lipowà pod koÊció∏ pw. Êw. Rocha, a na-
st´pnie zawróci∏, próbujàc dostaç si´ pod siedzib´ Zarzàdu Regionu. Nie
dopuÊci∏y do tego oddzia∏y ZOMO, które natar∏y na pochód ponownie for-
mujàcy si´ u zbiegu al. 1 Maja i ul. Lenina. U˝yto pa∏ek i gazów ∏zawiàcych.
Otoczeni demonstranci przedzierali si´ przez rzeczk´ Bia∏k´. Po godz. 21
interwencja si´ zakoƒczy∏a. Milicja zatrzyma∏a co najmniej 50 osób, w tym
16 robotników, 5 uczniów i 7 studentów, 14 kobiet oraz kleryka Jerzego
Sidorowicza174. Do manifestacji z udzia∏em oko∏o trzydziestu osób, podczas
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170 Ibidem, s. 151.
171 AIPN, MSW II, 185n/41, k. 36, Za∏àcznik do informacji dziennej, 2 V 1982.
172 „Biuletyn Informacyjny”, nr 16 (68), 6 V 1982.
173 AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/IV, t. 27, k. 228, Informacja o bie˝àcej sytuacji spo-
∏eczno-politycznej, b.d.
174 Ibidem, 55/IV, t. 28, k. 204, Informacja o bie˝àcej sytuacji spo∏eczno-politycznej w wojewódz-
twie bia∏ostockim na posiedzenie Egzekutywy w dniu 3 IX 1982 r. Zatrzymanym urzàdzono
„Êcie˝k´ zdrowia” (por. Relacja Jerzego Sidorowicza, maj 2001 – w zbiorach OBEP IPN Bia-
∏ystok; Relacja Jana Radziwona).



której zdetonowano kilka petard, dosz∏o te˝ tego dnia w Czarnej Bia∏ostoc-
kiej, a tak˝e w Uhowie175.

W ¸om˝y najwi´kszy „spacer” zorganizowano 13 czerwca 1982 r. Wzi´∏o
w nim udzia∏ oko∏o stu osób176. Podobna akcja odby∏a si´ tego dnia w Piszu,
gdzie obecnych by∏o 69 dzia∏aczy „SolidarnoÊci”177. Do zorganizowania
najwi´kszej poza Bia∏ymstokiem demonstracji wykorzystano procesj´
Bo˝ego Cia∏a w ¸om˝y 10 czerwca 1982 r. Wielu uczestników procesji
mia∏o wpi´te w klapy znaczki „SolidarnoÊci” i oporniki, inni byli przepasani
bia∏o-czerwonymi wst´gami z kirem. Dla niektórych skoƒczy∏o si´ to roz-
mowami ostrzegawczymi w Komendzie Wojewódzkiej MO178.

Zwiàzkowcy próbowali niekiedy dzia∏aç na p∏aszczyênie legalnej. 25 mar-
ca 1982 r. w Wytwórni Podk∏adów Strunobetonowych „Kolbet” w Suwa∏-
kach kilku dzia∏aczy „SolidarnoÊci” zorganizowa∏o spotkanie i dyskusj´
nad przysz∏oÊcià zwiàzków zawodowych z udzia∏em dyrekcji i sekretarza
Komitetu Miejskiego PZPR Ryszarda O∏owia. Wed∏ug oceny tego˝ se-
kretarza zwiàzkowcy „siali wrogà propagand´”, wyra˝ali myÊli i ˝àdania
o treÊciach antysocjalistycznych, ostro atakowali parti´ i rzàd. Gdy przed-
stawiciele partii i dyrekcji chcieli zabraç g∏os, cz∏onkowie zwiàzku demon-
stracyjnie opuÊcili sal´179. Otwarcie chcia∏ równie˝ dzia∏aç Marian Choj-
nowski, który 21 grudnia 1981 r., wraz z mecenasem Lechem Kozio∏em,
wystosowa∏ pismo do wojewódzkiego komisarza wojskowego p∏k. Filipa
Majewskiego w sprawie internowanych. Kopie pisma wys∏a∏ do prokurato-
ra wojewódzkiego i komendanta wojewódzkiego MO w ¸om˝y180, sygnujàc
je jako przewodniczàcy „SolidarnoÊci”. Prokuratura uzna∏a, ˝e by∏a to
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175 Ibidem. Por. te˝ AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/VII/3, t. 11, k. 237, Informacja
o sytuacji w województwie, [31 sierpnia lub 1 wrzeÊnia 1982].
176 Stan wojenny w Polsce..., s. 128. ¸om˝yƒscy zwiàzkowcy twierdzà, ˝e w „spacerach” w ¸om-
˝y rzadko uczestniczy∏o wi´cej ni˝ 20–30 osób.
177 Interweniowa∏o ZOMO. Zatrzymano dziewi´ç osób, spoÊród których cztery internowano:
Franciszka Kozikowskiego, jego syna Henryka, Bronis∏awa Raszczyk-¸awskiego i Kazimie-
rza Grusznisa. Z pozosta∏ymi przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze (AIPN, MSW II,
17/IX/231, t. 46, k. 263, Analizy sytuacji polityczno-operacyjnej województwa suwalskiego dla
Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewn´trznych, b.d.).
178 Relacja Danuty Wroniszewskiej.
179 AP Suwa∏ki, KW PZPR Suwa∏ki, Teleksy do KC PZPR, b.p., Teleks z 30 III 1982 r. Organi-
zatorów spotkania: Miros∏awa Krafta, Marka Woronko i Henryka Zdaniuka, internowano
(AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 46, k. 140, Analizy sytuacji polityczno-operacyjnej województwa
suwalskiego dla Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewn´trznych, b.d.).
180 Kopia pisma w zbiorach OBEP IPN Bia∏ystok.



„wroga dzia∏alnoÊç”. Sprawca omal nie przyp∏aci∏ tego aresztowaniem
i procesem181. W kwietniu 1982 r. cz∏onkowie „SolidarnoÊci” w ¸om˝y napi-
sali list do pe∏nomocnika KOK p∏k. Lucjana Zapa∏y z proÊbà o zezwolenie
na przeniesienie sztandaru zwiàzku do koÊcio∏a katedralnego w ¸om˝y182.
Zgody nie udzielono, a z podpisanymi na liÊcie przeprowadzono rozmowy
ostrzegawcze183.

Sporadycznie organizowano w regionie strajki. Najwi´cej zak∏adów
przerwa∏o prac´ 13 maja 1982 r. Opozycja w kraju wezwa∏a tego dnia do
pi´tnastominutowego strajku, wywieszenia flag, w∏àczenia klaksonów samo-
chodowych, syren fabrycznych, zatrzymywania samochodów i innych form
protestu. Przerwy w pracy nastàpi∏y tego dnia w Bia∏ymstoku w „Uchwy-
tach”, „Spomaszu”, Bia∏ostockich Zak∏adach Graficznych, „Agromie”
w Czarnej Bia∏ostockiej, a tak˝e w Spó∏dzielni Mleczarskiej w ¸apach184.
Prac´ przerwa∏o dziesi´ciu pracowników ∏om˝yƒskiego oddzia∏u Bia∏ostoc-
kiej Fabryki Mebli185. W podgi˝yckich Wilkasach nie pracowa∏a dziewi´cio-
osobowa brygada Zak∏adów Sprz´tu OÊwietleniowego „Polam”, w Piszu
strajkowa∏o dwadzieÊcia osób w „Budopolu”, ponadto ca∏a administracja
OÊrodka Sportu i Rekreacji, po kilka osób w WSS „Spo∏em” i w PBR186.
Protestowali równie˝ studenci drugiego i trzeciego roku filologii polskiej
bia∏ostockiej Filii Uniwersytetu Warszawskiego oraz ich wyk∏adowcy, stojàc
w po∏udnie przez kwadrans w milczeniu w holu Wydzia∏u Humanistycznego.
Wszyscy mieli przypi´te do ubraƒ czarne lub bia∏o-czerwone kokardki187.
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181 Relacja Mariana Chojnowskiego; Relacja Lecha Kozio∏a.
182 Kopia pisma w zbiorach IPN Bia∏ystok.
183 AP Bia∏ystok, WKO ¸om˝a, I/56, k. 297, Protokó∏ z posiedzenia WKO z 13 IV 1982 r. 
184 Ibidem, KW PZPR Bia∏ystok, 55/IV, t. 27, k. 205, Informacja o pracy egzekutywy i sekre-
tariatu KW PZPR oraz g∏ównych dzia∏aniach instancji podstawowych w okresie 9 IV–23 VI
1982 r. (Materia∏ na plenarne posiedzenie KW PZPR w dniu 23 VI 1982 r.). „Biuletyn Informa-
cyjny” (nr 18 (70), 20 V 1982) informowa∏, ˝e „strajkowa∏o 80 proc. za∏ogi FPiU, a reszta uda-
wa∏a, ˝e pracuje”.
185 Organizatorzy strajku: Grzegorz Wàdo∏kowski i Ryszard Baliszewski, zostali na krótko inter-
nowani (AIPN, MSW II, 185n/42, k. 198–199, Za∏àcznik do informacji dziennej, 17 V 1982).
186 AP Suwa∏ki, KW PZPR Suwa∏ki, Sektor Informacji i Analiz KW, Tygodniowe informacje
o aktualnej sytuacji w kraju i województwie, Informacja z 13 V 1982 r. Przygotowywane by∏y
tak˝e strajki w PGR w Olecku i PPL „Las” w Rynie, jednak SB profilaktycznie internowa∏a
organizatorów (AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 46, k. 174, Analizy sytuacji polityczno-operacyj-
nej województwa suwalskiego dla Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewn´trznych, b.d.).
187 E. Pankiewicz, Z rozwagà lecz bez strachu. Z dziejów Wydzia∏u Humanistycznego Filii Uniwer-
sytetu Warszawskiego w Bia∏ymstoku [w:] Miasto, region, spo∏eczeƒstwo. Studia ofiarowane Pro-
fesorowi Andrzejowi Wyrobiszowi w szeÊçdziesiàtà rocznic´ Jego urodzin, Bia∏ystok 1992, s. 357.



Strajk odby∏ si´ jeszcze 13 paêdziernika w „Fastach”188. Zapowiadany przez
TKK na 10 listopada strajk generalny nie doszed∏ do skutku w regionie.
Tylko w jednostce wojskowej w Czerwonym Borze (¸om˝yƒskie), do której
wcielono karnie mi´dzy innymi cz∏onków „SolidarnoÊci”, czterech ˝o∏nierzy
odmówi∏o spo˝ycia obiadu i do∏àczy∏o do proklamowanej akcji strajko-
wej189. W bia∏ostockim „spacerze” ul. Lipowà wzi´∏o tego dnia udzia∏ zale-
dwie 200–300 osób, g∏ównie uczniów i studentów190.

W ca∏ym okresie stanu wojennego bardzo aktywni byli dzia∏acze bia∏o-
stockiego NSZZ RI „SolidarnoÊci”, zw∏aszcza z okolic Braƒska, Juchnow-
ca, Korycina, ̧ ap i PoÊwi´tnego. Poczàtkowo by∏o to oko∏o 150 osób191. Jed-
nym z g∏ównych animatorów oporu bia∏ostockich rolników sta∏ si´ Jan
Beszta-Borowski z Uhowa ko∏o ¸ap, zwolniony w Wigili´ 1981 r. z interno-
wania. Rolnicy podejmowali te˝ akcje czynne: malowali napisy na murach,
drukowali ulotki192, brali udzia∏ w „spacerach” ul. Lipowà193. Jan Beszta-
-Borowski organizowa∏ w terenie komórki Ogólnopolskiego Komitetu
Oporu Rolników194, objazdowà bibliotek´ z literaturà opozycyjnà dla rolni-
ków, a tak˝e wydrukowa∏ cegie∏ki o wartoÊci 500 z∏ z napisem „Na pomoc
Wolnej Polsce”195. 4 wrzeÊnia 1982 r. delegacja rolników wzi´∏a udzia∏ w do-
˝ynkach na Jasnej Górze, niosàc wieniec z szarfà NSZZ RI „SolidarnoÊç”
oraz transparent z napisem „Nie rzucim ziemi skàd nasz ród. »SolidarnoÊç«
RI Bia∏ystok”196. Z kolei 13 maja 1983 r. rolnicy uczestniczyli w warszaw-
skich obchodach drugiej rocznicy rejestracji zwiàzku197.
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188 M. Kietliƒski, Kalendarium..., s. 133.
189 Kopia aktu oskar˝enia w zbiorach OÊrodka KARTA.
190 AIPN, MSW II, 185n/59, s. 38, Za∏àcznik do informacji dziennej, 12 XI 1982.
191 Póêniej ta liczba by∏a znacznie mniejsza (informacja uzyskana od Jana Beszty-Borowskie-
go, w zbiorach OBEP IPN Bia∏ystok).
192 W drugà rocznic´ porozumieƒ sierpniowych w 1982 r. Beszta-Borowski wraz z Jerzym
Soko∏owskim zawiesili na wysokoÊci 20 metrów na przewodach wysokiego napi´cia nad tora-
mi kolejowymi flag´ „SolidarnoÊci” oraz transparent z napisem „Wron za Don” (J. Beszta-
-Borowski, Pó∏ wieku zarazy 1944–2000, brak miejsca i roku wydania, s. 78).
193 AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/VII/3, t. 11, k. 197, Informacja o sytuacji w dniu
13 VIII 1982 r.
194 J. Beszta-Borowski, op. cit., s. 90.
195 Z odbitych ok. 230 cegie∏ek cz´Êç skonfiskowa∏a SB, ok. 80 rozprowadzono wÊród rolników
(informacja uzyskana od Jana Beszty-Borowskiego, w zbiorach OBEP IPN Bia∏ystok).
196 W delegacji byli równie˝: Walenty Horodeƒski, Tadeusz ¸upiƒski, Józef Piekut, Tadeusz
Roszkowski, Wojciech Sikorski i Jerzy Soko∏owski (J. Beszta-Borowski, op. cit., s. 79).
197 Ibidem, s. 89.



Jednà z form rolniczego sprzeciwu by∏ bojkot skupu zbo˝a i mleka.
W marcu 1982 r. bia∏ostocka „SolidarnoÊç” RI wzywa∏a do protestu prze-
ciw rzàdowej po˝yczce198. Skup mleka bojkotowano w wielu wsiach Bia∏o-
stocczyzny przed 11 listopada 1982 r.199

Skrajnym nurtem oporu spo∏ecznego by∏y dzia∏ania o charakterze
zbrojnym lub sabota˝owym. W lutym 1982 r. w Bia∏ymstoku kilkuosobowe
grupy powiàzane z Kierownictwem Akcji Bie˝àcej KPN, pod wodzà jedne-
go z dzia∏aczy „SolidarnoÊci”, podpali∏y butelkami z ∏atwo palnym p∏ynem
III komisariat MO przy ul. Antoniukowskiej, a tak˝e sklep Wojskowej
Centrali Handlowej, mieszczàcy si´ w budynku, w którym mieszkali ofice-
rowie wojska i milicji, a wÊród nich komendant wojewódzki MO. Usi∏owa-
∏y te˝ podpaliç komisariat MO przy ul. Mickiewicza i komisariat dworcowy
oraz planowa∏y wysadzenie w powietrze gmachu Komitetu Wojewódzkiego
PZPR w Bia∏ymstoku200. Ze Êrodowiskiem tym zwiàzana by∏a redakcja
pisma „Demokratyczny Ruch Oporu”, które manifestowa∏o wrogoÊç wo-
bec systemu komunistycznego i zapowiada∏o zbrojnà odpowiedê na stan
wojenny201. Bia∏ostocka „SolidarnoÊç” przyj´∏a t´ odezw´ z rezerwà, uzna-
jàc redakcj´ za nieodpowiedzialnà202. Nieznani sprawcy usi∏owali dwukrot-
nie (10 listopada 1982 r. i nocà z 15 na 16 lutego 1983 r.) podpaliç Komi-
tet Miejski PZPR w Bielsku Podlaskim203. W zak∏adach pracy zdarza∏y si´
te˝ przypadki sabota˝u. 23 stycznia 1982 r. zamierzano podpaliç kilka ci´-
˝arówek bia∏ostockiego PKS, wk∏adajàc do baków szmaty nasàczone pali-
wem204. Próbowano utrudniaç przeprowadzenie obchodów Êwiàt paƒstwo-
wych. Przed wiecem pierwszomajowym w 1982 r. w Gi˝ycku przeci´to
przewody do nag∏oÊnienia, a w Zambrowie podpalono elementy dekoracji
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198 „Biuletyn Informacyjny”, nr 8 (60), 4 III 1982.
199 Na przyk∏ad w Rzepnikach k. Zab∏udowa 9 i 10 XI 1982 r. ˝aden rolnik nie odda∏ mleka
do skupu. Podobnych przypadków by∏o wi´cej (AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/VII/3,
t. 11, k. 90, Informacja o sytuacji w województwie w dniu 10 XI 1982 r.).
200 AIPN Bia∏ystok, Sàd Wojewódzki w Bia∏ymstoku, 19/3, Akta sprawy przeciwko Waldemarowi
Czechakowi i innym, b.d. Por. te˝ ibidem, DUOP, 012/485, Sprawa operacyjna „Podpalacze”, b.d.
201 „Demokratyczny Ruch Oporu”, nr 2, kwiecieƒ 1982.
202 „Biuletyn Informacyjny”, nr 17 (69), 20 V 1982.
203 AIPN, MSW II 185n/59, b.p., Za∏àcznik do informacji dziennej, 11 XI 1982. Por. te˝
AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/VII/3, t. 11, k. 92, Informacje nadane do KC PZPR,
Teleks 454, [11 XI 1982]. Wydarzenia w Bielsku prawdopodobnie nie mia∏y podtekstu poli-
tycznego (informacja ustna uzyskana od Kazimierza Leszczyƒskiego).
204 AIPN, MSW II, 185n/33, s. 191, Informacja dzienna nr 25/127, 25 I 1982.



pierwszomajowej205. 9 maja 1982 r. w E∏ku zniszczono elementy dekoracji
z okazji Dnia Zwyci´stwa206, wczeÊniej próbowano tam zniszczyç dekora-
cje pierwszomajowe. Atakowano równie˝ siedziby milicji. Pod siedzibà
Komendy Miejskiej MO w Suwa∏kach rozsypano szpilki do przebijania
opon. Podobnie by∏o w Gi˝ycku207 i Bia∏ymstoku208. 16 paêdziernika 1982 r.
pod budynek MO w Prostkach pod∏o˝ono miny przeciwpiechotne bez za-
palników209. W lutym 1982 r. milicja stwierdzi∏a, ˝e w Zespole Szkó∏ Zawo-
dowych w Olecku m∏odzie˝ szkolna produkowa∏a broƒ210.

4 stycznia 1982 r. Komenda Wojewódzka MO w Suwa∏kach otrzyma∏a
anonimy sugerujàce, ˝e w przypadku niezwolnienia internowanych zosta-
nie zatruta woda w wodociàgach211. Pogró˝ki kierowano zazwyczaj do funk-
cjonariuszy SB, dzia∏aczy partyjnych, spo∏ecznych i administracyjnych,
aktywistów nowych zwiàzków zawodowych lub do ludzi uwa˝anych za
sprzyjajàcych w∏adzy212. W Bia∏ymstoku i okolicach we wrzeÊniu 1982 r.
listy tego rodzaju otrzyma∏o kilkunastu dyrektorów przedsi´biorstw213.

Skala oporu spo∏ecznego w regionie pó∏nocno-wschodnim zmienia∏a
si´ w sposób podobny jak w pozosta∏ej cz´Êci kraju. Po protestach z pierw-
szych dni stanu wojennego nastàpi∏y demonstracje i strajki. Przesilenie od-
notowano 31 sierpnia, a w listopadzie 1982 r. ju˝ bezskutecznie wzywano
do protestów. Nie bez znaczenia by∏o oczywiÊcie stopniowe rozpracowywa-
nie przez SB Êrodowisk opozycji i zm´czenie dzia∏aczy, spowodowane wie-
lomiesi´cznym ukrywaniem si´. W sierpniu ujawni∏ si´ wiceprzewodniczà-
cy bia∏ostockiej „SolidarnoÊci” Jerzy Rybnik, aresztowano te˝ Dariusza
Boguskiego, w grudniu – Romana Wilka, a w styczniu 1983 r. – Krzysztofa
Burka. Ukrywajàcy si´ dzia∏acze mieli coraz wi´ksze k∏opoty ze znalezie-
niem konspiracyjnych lokali214. W og∏oszonej 15 stycznia 1983 r. Deklaracji
Programowej TKR NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Bia∏ystok og∏osi∏a zmia-
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205 Stan wojenny w Polsce..., s. 390.
206 Ibidem, s. 421.
207 AIPN, MSW II, 185n/52, k. 12, Za∏àcznik do informacji dziennej, 1 IX 1982.
208 By∏o to 6 marca 1982 r. (Stan wojenny w Polsce..., s. 346).
209 AIPN, MSW II, 185n/63, k. 112, Za∏àcznik do informacji dziennej, 29 XII 1982. Nastoletni
sprawcy grozili te˝ pod∏o˝eniem ∏adunków uzbrojonych.
210 AP Suwa∏ki, KW PZPR Suwa∏ki, Teleksy do KC PZPR, Teleks z 27 II 1982 r.
211 Ibidem, WKO Suwa∏ki, I/15, k. 2, Protokó∏ z posiedzenia WKO z 4 I 1982 r.
212 Por. Stan wojenny w Polsce..., s. 421.
213 Ibidem, s. 347.
214 Relacja Stanis∏awa Marczuka.



n´ form dzia∏alnoÊci, polegajàcà na odejÊciu od pokazowych akcji protesta-
cyjnych, nara˝ajàcych ich uczestników na represje, na rzecz integracji
cz∏onków ruchu, samokszta∏cenia, pomocy potrzebujàcym, rozpowszech-
niania publikacji i wydawnictw niezale˝nych, gromadzenia funduszy zwiàz-
kowych i zbierania informacji o represjach, a tak˝e bojkotu oficjalnych
organizacji215. 7 lutego 1983 r. TKR podzi´kowa∏a wszystkim ukrywajàcym
si´ dzia∏aczom za ich postaw´, zwalniajàc ich z obowiàzku dalszego ukry-
wania si´216. 13 lutego z ukrycia wyszed∏ ostatni cz∏onek TKR – przewodni-
czàcy Stanis∏aw Marczuk217. Mimo to komisja nadal wydawa∏a odezwy,
a dzia∏alnoÊç opozycyjnà prowadzi∏a do 1989 r.

4. Represje

W stanie wojennym w województwie bia∏ostockim internowano 58 osób218,
z czego cztery w 1982 r.219 Jedynà internowanà kobietà by∏a aktywna dzia-
∏aczka „SolidarnoÊci” Krystyna Strubel. Przed 13 grudnia SB planowa∏a
internowanie 67 osób220. Ostatnià z nich by∏ Jan Beszta-Borowski, który
trafi∏ do oÊrodka odosobnienia po raz drugi 11 wrzeÊnia 1982 r. Najd∏u˝ej
– do 30 lipca 1982 r. – internowany by∏ Longin Kiercul, wiceprzewodniczàcy
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215 M. Kietliƒski, Kalendarium..., s. 141–144.
216 Ibidem, s. 147.
217 Relacja Stanis∏awa Marczuka.
218 AIPN Bia∏ystok, DUOP, Materia∏y grupy operacyjnej, 0044/223, b.p., Informacja dot[yczà-
ca] realizacji zadaƒ w stosunku do NSZZ „SolidarnoÊç”, [1981]; por. ibidem, Areszt Âledczy
w Bia∏ymstoku, 6/1, Skorowidz imienno-rzeczowy. Internowani; ibidem, DUOP, Dokumenty
dotyczàce ZR NSZZ „SolidarnoÊç”, 0037/179, k. 8–25, Alfabetyczny spis internowanych, b.d.
219 Jan Beszta-Borowski, Andrzej Zmys∏owski i Cezary Nowakowski byli internowani dwu-
krotnie.
220 AIPN Bia∏ystok, DUOP, Materia∏y grupy operacyjnej, 0044/223, b.p., Informacja dot[yczà-
ca] realizacji zadaƒ w stosunku do NSZZ „SolidarnoÊç”, [1981]; ibidem, Dokumenty dotyczà-
ce ZR NSZZ „SolidarnoÊç”, 0037/179, k. 3–4, Analiza miejsc zamieszkania osób internowa-
nych wed∏ug osiedli na terenie Bia∏egostoku, b.d. Por. te˝ ibidem, 0037/179, k. 5–6, Analiza
miejsc zatrudnienia osób internowanych, b.d. [dokument bez pierwszej strony]. Na liÊcie inter-
nowanych 13 grudnia nie by∏o Krystyny Strubel, Stanis∏awa Prutisa i Jana Gryki. Decyzje o ich
internowaniu podj´to w nast´pnych dniach. ¸àcznie wydano prawdopodobnie 72 decyzje
o internowaniu – numer 71 nosi∏a decyzja powtórnego internowania Cezarego Nowakow-
skiego z 12 V 1982 r. Potem internowano ju˝ tylko Jana Beszt´-Borowskiego (AIPN Bia∏y-
stok, DUOP, Dokumenty dotyczàce ZR NSZZ „SolidarnoÊç”, 0037/179, k. 18, Alfabetyczny
spis internowanych, b.d.). Internowania unikn´∏o z ró˝nych powodów jedenaÊcie osób (AIPN
Bia∏ystok, DUOP, Materia∏y grupy operacyjnej, 0044/223, b.p., Informacja dot[yczàca] realiza-
cji zadaƒ w stosunku do NSZZ „SolidarnoÊç”, [1981]).



Bia∏ostockiego Komitetu Obrony Wi´zionych za Przekonania221. Lista
internowaƒ ∏om˝yƒskiej SB liczy∏a 13 grudnia przynajmniej 36 osób, jed-
nak tego dnia zdo∏ano zatrzymaç 26 osób222. ¸àcznie w województwie
internowano 34 zwiàzkowców, w tym trzy kobiety223. Wi´kszoÊç stanowili
mieszkaƒcy ¸om˝y (19 osób), Kolna i Zambrowa (po pi´ç osób). Pozo-
sta∏ych pi´ç osób pochodzi∏o z ró˝nych miejscowoÊci. Prawie wszyscy byli
dzia∏aczami „SolidarnoÊci”, tylko jeden dzia∏a∏ w NSZZ RI „Solidar-
noÊç”224. Mariana Moczulskiego z Ciechanowca internowano za dzia∏al-
noÊç w poakowskim podziemiu w latach czterdziestych!225 Dwie osoby
internowano 14 maja 1982 r. za zorganizowanie strajku w Bia∏ostockich
Fabrykach Mebli w ¸om˝y. Wszystkich internowanych zwolniono do koƒca
maja 1982 r.226

Najwi´cej osób w regionie – a˝ 93, w tym 12 kobiet – internowano
w Suwalskiem227, co byç mo˝e wynika∏o z rozdrobnienia struktur „Solidar-
noÊci” na tym terenie. Internowano po∏ow´ cz∏onków Zarzàdu Regionu
Pojezierze NSZZ „SolidarnoÊç”. 31 osób pochodzi∏o z Suwa∏k, 13 z E∏ku,
11 z Gi˝ycka, po 8 z Olecka i Pisza. A˝ 19 dzia∏aczy internowano w 1982 r.
Zatrzymani nie wiedzieli, dokàd i po co byli zabierani. O miejscu ich od-
osobnienia nie informowano te˝ rodzin. WieÊci o ich losie dociera∏y do ro-
dzin dopiero wraz z pierwszà falà zwolnieƒ228.
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221 Od 11 VI 1982 r. Kiercul przebywa∏ na dwumiesi´cznej przepustce zdrowotnej, prawdopo-
dobnie w zwiàzku z przeprowadzonà przez niego czterdziestodniowà g∏odówkà (AIPN Bia∏y-
stok, DUOP, Dokumenty dotyczàce ZR NSZZ „SolidarnoÊç”, 0037/179, k. 15, Alfabetyczny
spis internowanych, b.d. Por. M. Kietliƒski, Kalendarium..., s. 93–94).
222 Z pozosta∏ymi przeprowadzono tylko rozmowy wyjaÊniajàce (Relacja Danuty Wroniszew-
skiej; Anonimowy fragment dziennika obejmujàcy dwa pierwsze dni stanu wojennego
– w zbiorach OBEP IPN Bia∏ystok).
223 AP ¸om˝a, KW PZPR ¸om˝a, 130, k. 109, Ocena sytuacji spo∏eczno-politycznej z 15 XI 1982 r.
sporzàdzona przez Wydzia∏ Ogólny KW MO w ¸om˝y. Personaliów dwóch internowanych nie
uda∏o si´ ustaliç.
224 By∏ to Marian Wyszyƒski z Szepietowa.
225 Takie uzasadnienie zawarto w decyzji o jego internowaniu (AIPN Bia∏ystok, Areszt Âled-
czy w Bia∏ymstoku, DE 70, AB 31, M[arian] Moczulski, b.d.).
226 Najd∏u˝ej internowany by∏ Wies∏aw Grudziƒski z ¸om˝y – od 13 XII 1981 do 16 IV
1982 r.
227 Oddzia∏ IPN w Bia∏ymstoku dysponuje listà 95 internowanych, wiadomo jednak, ˝e by∏o
ich w tym województwie tylko 93 (AP Suwa∏ki, KW PZPR Suwa∏ki, Konferencja sprawozdaw-
czo-wyborcza KW PZPR, 14 II 1983).
228 Por. Relacja Krystyny Strubel.



W regionie istnia∏y trzy oÊrodki internowania: Areszt Âledczy w Bia∏ym-
stoku, wi´zienie w Suwa∏kach229 i oÊrodek odosobnienia dla kobiet z ca∏e-
go kraju w Go∏dapi230. Niektórzy dzia∏acze przebywali tak˝e w oÊrodkach
w Dar∏ówku, I∏awie, Kwidzynie i Miel´cinie. Areszt w Bia∏ymstoku by∏
oÊrodkiem przejÊciowym. Funkcjonowa∏ do 9 stycznia 1982 r.

Najwi´kszà grup´ zwolniono z internowania przed Bo˝ym Narodze-
niem 1981 r. i w marcu 1982 r. Wyjàtkowo d∏ugo w oÊrodkach odosobnie-
nia przebywali dzia∏acze z Suwalszczyzny. Jeszcze we wrzeÊniu 1982 r. sied-
miu z nich by∏o internowanych231.

Prowadzona na szerokà skal´ inwigilacja spo∏eczeƒstwa zaowocowa∏a
ju˝ w grudniu 1981 r. aresztowaniami, czystkami w Êrodowiskach nauczy-
cieli szkolnych i akademickich, dziennikarzy oraz lekarzy. W szczególny
sposób postàpiono z bia∏ostockimi s´dziami. Przed 15 stycznia 1982 r.,
w dniu wolnym od pracy, wszystkich zgromadzono w otoczonym przez
ZOMO gmachu sàdów przy ul. M. Curie-Sk∏odowskiej. Za˝àdano od nich
wystàpienia z „SolidarnoÊci”, gro˝àc odwo∏aniem ze stanowisk i natych-
miastowym internowaniem. Wszyscy wystàpili z „SolidarnoÊci”232. W zwiàzku
z wprowadzeniem godziny milicyjnej wiele osób by∏o skazywanych przez
kolegia do spraw wykroczeƒ za jej nieprzestrzeganie233.

Decyzjà z 23 grudnia 1981 r. gen. Bogus∏aw Stachura powo∏a∏ specjalnà
grup´ SB do zwalczania podziemnych struktur „SolidarnoÊci” oraz nakaza∏
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229 J. Broc, Internowanie w Suwa∏kach. Pierwszy tydzieƒ stanu wojennego, „Tygodnik Suwalski”
1992, nr 50–52. OÊrodek w Suwa∏kach funkcjonowa∏ do 5 IV 1982 r. Potem internowanych
przeniesiono do Kwidzyna („Biuletyn Informacyjny”, nr 55 (107), 17 II 1983).
230 Przebywa∏o tam ponad 400 kobiet (od stycznia do lipca 1982 r.). Por. M. Rehorowska,
Internowanie w Go∏dapi, styczeƒ–lipiec 1982 r., Stalowa Wola–Go∏dap 1998; P. Bryszkowski,
Getto w Go∏dapi, Bydgoszcz 1999.
231 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 46, k. 216, Analizy sytuacji polityczno-operacyjnej województwa
suwalskiego dla Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewn´trznych, b.d.
232 Prawa cz∏owieka i obywatela w PRL..., s. 63.
233 Od 13 do 30 XII 1981 r. w Suwa∏kach zatrzymano 45 osób w czasie godziny milicyjnej.
Kolegium do spraw wykroczeƒ kara∏o je w trybie przyspieszonym („WiadomoÊci Wojewódz-
kiego Sztabu Informacji w Suwa∏kach”, 6 I 1982). Z kolei w Bia∏ymstoku od 14 do 23 XII
1981 r. kolegium ukara∏o za to 126 osób grzywnami w wysokoÊci 3,5–5 tys. z∏ („Gazeta Wspó∏-
czesna”, 24–27 XII 1981). W 1982 r. do kolegiów w woj. bia∏ostockim wp∏yn´∏o 16 921 wnio-
sków o ukaranie. Tryb przyspieszony zastosowano wobec 5639 osób (AP Bia∏ystok, KW PZPR
Bia∏ystok, 55/IV, t. 32, k. 254, Wykaz dzia∏aƒ podj´tych w wyniku realizacji harmonogramu z za-
kresu stabilizacji dyscypliny spo∏ecznej oraz porzàdku i bezpieczeƒstwa publicznego w roku 1982
na terenie województwa bia∏ostockiego).



utworzenie podobnych grup w województwach234. W Bia∏ymstoku powsta-
∏a ona w koƒcu grudnia i sk∏ada∏a si´ z jedenastu wy˝szych stopniem funk-
cjonariuszy z poszczególnych wydzia∏ów SB. Grupa prowadzi∏a sta∏à inwi-
gilacj´ i rozpracowywa∏a wszystkie Êrodowiska opozycji, w szczególnoÊci
w zak∏adach pracy, szuka∏a te˝ ukrywajàcych si´ dzia∏aczy235. W pierwszym
pó∏roczu 1982 r. bia∏ostocka SB za „dzia∏alnoÊç przeciwko bezpieczeƒstwu
paƒstwa” zatrzyma∏a 93 osoby, z których 57 aresztowa∏a. Wszcz´to 37 po-
st´powaƒ przygotowawczych, z tego 20 w trybie doraênym. Funkcjonariusze
MO i SB przeprowadzili 1078 rozmów ostrzegawczych, a od 374 osób uzy-
skali oÊwiadczenia lojalnoÊci. W ciàgu 1982 r. SB ujawni∏a i zlikwidowa∏a
dziesi´ç punktów poligraficznych, kwestionujàc kilkanaÊcie maszyn do pisa-
nia, drukarenek dzieci´cych i powielaczy oraz znaczne iloÊci papieru i farby
drukarskiej. Nie dopuszczono do dalszego rozpowszechnienia 5144 ulotek
„o wrogiej treÊci” i 1074 wydawnictw. Ogó∏em na terenie województwa
w 1982 r. ujawniono 544 przypadki kolporta˝u „wrogich materia∏ów propa-
gandowych”, w tym 4008 ulotek sygnowanych przez „SolidarnoÊç”, KPN,
ARO, Demokratyczny Ruch Oporu. Za dzia∏alnoÊç przeciwko bezpieczeƒ-
stwu paƒstwa zatrzymano 184 osoby, spoÊród których, w wyniku Êledztw,
78 osób zosta∏o aresztowanych. Poza tym z 1588 osobami podejrzanymi
o wrogà dzia∏alnoÊç politycznà przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze236.

W województwie suwalskim do koƒca 1982 r. w ramach akcji „Klon”
przeprowadzono 164 rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, a w ramach
akcji „Jod∏a” – 170 rozmów. W tym czasie za „tworzenie nielegalnych
struktur, kolportowanie ulotek, literatury i hase∏ majàcych na celu sianie
zam´tu i niepokoju” ukarano 36 osób237. Tylko do koƒca 1981 r. SB uzyska-
∏a ponad szeÊçdziesiàt „lojalek”238. W sierpniu i we wrzeÊniu 1982 r. milicja
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234 AIPN Bia∏ystok, DUOP, Materia∏y grupy operacyjnej, 0044/223, k. 1, Decyzja nr 0026 z dnia
23 XII 1981 roku w sprawie powo∏ania grupy operacyjnej.
235 Ibidem, 0044/223, k. 4, Decyzja nr 015/81 z dnia 28 XII 1981 roku w sprawie powo∏ania gru-
py operacyjnej.
236 AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/IV, t. 32, k. 247, Ocena realizacji harmonogramu dzia-
∏aƒ w zakresie stabilizacji i poprawy dyscypliny spo∏ecznej i bezpieczeƒstwa publicznego w woje-
wództwie w 1982 r. Por. te˝ AP Bia∏ystok, WKO Bia∏ystok, Protokó∏ nr 7/83, k. 15, [za∏àcznik],
Informacja o stanie ∏adu, porzàdku i bezpieczeƒstwa na terenie województwa bia∏ostockiego
w 1982 r.
237 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 263, k. 174, Analizy sytuacji polityczno-operacyjnej wojewódz-
twa suwalskiego dla Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewn´trznych, b.d.
238 Ibidem, k. 110.



przeprowadzi∏a 25 przeszukaƒ u dzia∏aczy „SolidarnoÊci”. U siedmiu z nich
znaleziono czternaÊcie wydawnictw „SolidarnoÊci” z okresu stanu wojenne-
go. Wed∏ug oceny Komendy Wojewódzkiej MO w Suwa∏kach, w tym okresie
„rozpoznano opozycj´ spo∏ecznà w stopniu umo˝liwiajàcym jej kontrol´”
oraz wyizolowano jej przywódców239. W ¸om˝yƒskiem milicja „aktywnà
kontrolà” obj´∏a 93 cz∏onków „SolidarnoÊci” i „SolidarnoÊci” RI240.

Jednym z pierwszych aresztowanych w Bia∏ostockiem by∏ Lech Kra-
szewski z Knyszyna, który 27 grudnia 1981 r., wracajàc z bo˝onarodzenio-
wego przyj´cia, napisa∏ o∏ówkiem ulotk´ „˚àdamy zwolnienia wi´êniów
politycznych” i usi∏owa∏ nakleiç jà na p∏ocie. Zosta∏ za to skazany na 3 lata
pozbawienia wolnoÊci241. Do wi´zienia trafi∏ równie˝ Stanis∏aw Zalewski
z Ciechanowca, który 17 grudnia – w rocznic´ wydarzeƒ 1970 r. – w zak∏a-
dzie pracy nosi∏ opask´ „SolidarnoÊci” z kirem, a tak˝e dwóch kolegów,
którzy domagali si´ jego zwolnienia242. Na 2 lata pozbawienia wolnoÊci ska-
zano Bogus∏awa D´bskiego za organizacj´ 14 grudnia strajku w bia∏ostoc-
kim „Biazecie”. Jego kolega Ryszard Borucki zosta∏ skazany na rok i 6 mie-
si´cy pozbawienia wolnoÊci243. Najwy˝szy wyrok w regionie – 4,5 roku
pozbawienia wolnoÊci – orzek∏ Sàd Warszawskiego Okr´gu Wojskowego na
sesji w Suwa∏kach wobec Juliana Grochowskiego, studenta czwartego roku
Akademii Ekonomicznej we Wroc∏awiu, oskar˝onego o druk i kolporta˝
„bibu∏y” w Augustowie w styczniu 1982 r. W sprawie tej skazano równie˝
Wies∏awa i Ew´ Szwedów na kary po 3 lata pozbawienia wolnoÊci244. W naj-
wi´kszym procesie w regionie na ∏awie oskar˝onych Wojskowego Sàdu
Garnizonowego w Bia∏ymstoku zasiad∏o 21 osób – g∏ównie studentów i wy-
k∏adowców bia∏ostockich uczelni – oskar˝onych o sporzàdzanie i kolporta˝
„bibu∏y”. Pierwsze osoby w tej sprawie zatrzymano 30 stycznia 1982 r.
Na rozprawie 14 marca 1983 r. sàd uniewinni∏ siedem osób, wobec pi´ciu
post´powanie umorzy∏, siedem kolejnych skaza∏ na kary od 6 miesi´cy do
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239 AP Suwa∏ki, WKO Suwa∏ki, I/11, k. 218, Raport KW MO o sytuacji w województwie, b.d.
240 AP ¸om˝a, KW PZPR ¸om˝a, 130, k. 109, Protoko∏y posiedzeƒ Sekretariatu; b.d.
241 AIPN Bia∏ystok, Sàd Wojewódzki w Bia∏ymstoku, 2/9, Akta sprawy przeciwko L[echowi]
Kraszewskiemu, b.d.
242 Stanis∏aw Zalewski dosta∏ wyrok 3 lat pozbawienia wolnoÊci, Jan MoÊcicki – 1 roku, Zdzi-
s∏aw ¸ukasiuk – grzywn´ (AIPN Bia∏ystok, Sàd Wojewódzki w ¸om˝y, II K. 6/82, Akta spra-
wy przeciwko S[tanis∏awowi] Zalewskiemu i innym, b.d.)
243 AIPN Bia∏ystok, Sàd Okr´gowy w Bia∏ymstoku, 2/11, Akta sprawy przeciwko B[ogus∏awo-
wi] D´bskiemu i innym, b.d.
244 AIPN, MSW II, 185n/36, k. 317, Za∏àcznik do informacji dziennej, 14 III 1982.



roku pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu na 3 lata245. Nieoczekiwanie
zakoƒczy∏a si´ sprawa prowadzona 21 grudnia 1981 r. przed Sàdem
Rejonowym w ¸om˝y przeciwko Bogdanowi Baranowskiemu. Oskar˝o-
ny o obraz´ funkcjonariusza ORMO, zosta∏ uniewinniony, ale prowa-
dzàcego skutecznà obron´ adwokata Lecha Kozio∏a tego samego dnia
internowano246.

SB stosowa∏a ostre represje tak˝e wobec nieletnich. 1 maja 1982 r.
funkcjonariusze zabrali wprost z ulicy na przes∏uchanie do Komendy
Wojewódzkiej MO dwunastoletnià Agnieszk´ Strubel, córk´ Krystyny
Strubel247. Z kolei w lipcu 1982 r. Sàd dla Nieletnich w Bia∏ymstoku rozpa-
trzy∏ spraw´ przeciwko szeÊciu uczniom podstawówek (dwaj mieli po 14 lat!)
oskar˝onym o sporzàdzanie i kolporta˝ ulotek, orzekajàc wobec wszystkich
dozór kuratora248. Trzech uczniów Zasadniczej Szko∏y Zawodowej przy
Zak∏adzie Energetycznym w Bia∏ymstoku (wÊród nich czternastolatek) tra-
fi∏o do aresztu za kolporta˝ ulotek w szkole 10 listopada 1982 r. Ich spra-
w´ równie˝ rozpatrywa∏ sàd dla nieletnich249. Szesnastoletniego ch∏opca,
który we wrzeÊniu 1982 r. w budynku Sàdu Wojewódzkiego w Bia∏ymstoku
zdetonowa∏ petard´, umieszczono w schronisku dla nieletnich250. Trzech
siedemnastoletnich uczniów gi˝yckich szkó∏ Êrednich odpowiada∏o przed
Sàdem WOW jak doroÊli. Za produkcj´ i kolporta˝ ulotek dostali kary od
1 do 1,5 roku pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu na 5 lat. Dodatkowo
orzeczono wobec nich dozór kuratora251.

Wobec osadzonych w wi´zieniach stosowano terror psychiczny, zdarza-
∏y si´ równie˝ pobicia. Bia∏ostocki dzia∏acz podziemia Dariusz Boguski,
który przebywajàc w Areszcie Âledczym przy ul. Kopernika odmówi∏ zgo-
lenia brody, zosta∏ brutalnie pobity przez S∏u˝b´ Wi´ziennà, podobnie jak
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245 Spraw´ dwóch osób wy∏àczono do odr´bnego post´powania. Po rewizji od wyroku z∏o˝o-
nej przez Prokuratur´ Wojskowà spraw´ umorzono w lipcu 1983 r. (K. Bondaryk, Niezale˝ne
Zrzeszenie Studentów w Bia∏ymstoku w latach 1980–1981, Bia∏ystok 1999, s. 80–84).
246 Mecenas Kozio∏ powo∏a∏ si´ podczas obrony Baranowskiego na bezprawnoÊç dekretu Rady
Paƒstwa o wprowadzeniu stanu wojennego (Relacja Lecha Kozio∏a, sierpieƒ 2001 – w zbio-
rach OBEP IPN Bia∏ystok; Relacja Danuty Wroniszewskiej).
247 „Tygodnik Mazowsze”, nr 14, 19 V 1982. Por. te˝ Relacja Krystyny Strubel.
248 APN, MSW II, 185n/47, k. 69, Za∏àcznik do informacji dziennej, 4 VII 1982.
249 Ibidem, 185n/59, k. 69, Za∏àcznik do informacji dziennej, 13 XI 1982. Por. te˝ ibidem,
185n/59, s. 32, Za∏àcznik do informacji dziennej, 12 XI 1982.
250 Ibidem, 185n/52, k. 187, Za∏àcznik do informacji dziennej, 10 IX 1982.
251 Ibidem, 185n/40, k. 41, Za∏àcznik do informacji dziennej, 25 IV 1982.



aresztowany w czerwcu 1982 r. Waldemar Czechak252. Odsiadujàcy w wi´-
zieniu na ul. Kopernika wyrok 1,5 roku dzia∏acz „SolidarnoÊci” Zbigniew
Simoniuk w styczniu 1983 r. pope∏ni∏ w celi samobójstwo w niewyjaÊnio-
nych okolicznoÊciach253.

Ogó∏em w stanie wojennym w województwie bia∏ostockim aresztowano
bàdê skazano na kary pozbawienia wolnoÊci co najmniej 185 osób, w suwal-
skim – 45, a w ∏om˝yƒskim – 17254. Wiele osób by∏o zatrzymywanych przez
SB z b∏ahych powodów. Wynika∏o to zapewne z ch´ci zastraszenia spo∏e-
czeƒstwa i swoistego „wykazania si´” przed prze∏o˝onymi. W efekcie
przedstawiane przez prokuratorów akty oskar˝enia sàdy niekiedy odsy∏a∏y
do uzupe∏nienia255, oskar˝eni byli uniewinniani bàdê sprawy umarzano.
Niejednokrotnie sàdy wojskowe unika∏y orzekania, uznajàc si´ za niew∏a-
Êciwe do rozpatrywania spraw dotyczàcych cywilów. Zdarza∏y si´ te˝ przy-
padki, gdy orzekajàcy sàd wyraênie nie zgadza∏ si´ z aktem oskar˝enia, cze-
mu dawa∏ wyraz w sposobie procedowania lub w orzekanych wyrokach.
Sàd WOW, w obecnoÊci pi´çdziesi´ciu obserwatorów, przedstawiajàc uza-
sadnienie uniewinnienia Jaros∏awa S∏abiƒskiego z Suwa∏k, oskar˝onego
o przekazywanie z tamtejszego oÊrodka odosobnienia wiadomoÊci szkalu-
jàcych organa SB i S∏u˝by Wi´ziennej, odczyta∏ fragmenty listów zawiera-
jàcych te informacje, co wywo∏a∏o radoÊç i rozbawienie obecnych na sali.
Po og∏oszeniu wyroku krzyczeli: „Nasze zwyci´stwo”, „Victoria”. Proku-
rator, który ˝àda∏ dla S∏abiƒskiego 4 lat pozbawienia wolnoÊci i 2 lat po-
zbawienia praw publicznych, zapowiedzia∏ rewizj´256. Z kolei w procesie
21 bia∏ostockich studentów najwy˝sze wyroki otrzyma∏y osoby, które zde-
cydowa∏y si´ na wspó∏prac´ z SB i prokuraturà257.

Z ostro˝nych szacunków, opartych na znanych dziÊ wyrokach sàdów cy-
wilnych i wojskowych ró˝nych instancji orzeczonych w regionie pó∏nocno-
-wschodnim w sprawach politycznych, wynika, ˝e kary bezwzgl´dnego
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252 Relacja Dariusza Boguskiego.
253 AIPN Bia∏ystok, Prokuratura Okr´gowa w Bia∏ymstoku, 3/159, Akta sprawy przeciwko Z[bi-
gniewowi] Simoniukowi, b.d. 
254 Dane na podstawie informacji dziennych MSW oraz akt spraw znajdujàcych si´ w AIPN
Bia∏ystok.
255 W tzw. „sprawie 21” Wojskowy Sàd Garnizonowy w Bia∏ymstoku dwukrotnie odsy∏a∏ akt
oskar˝enia prokuraturze do uzupe∏nienia. Rozpatrzenie tej sprawy nakaza∏a w koƒcu Izba
Wojskowa Sàdu Najwy˝szego w Warszawie (Proces studentów bia∏ostockich...).
256 AIPN, MSW II, 185n/38, k. 122–123, Za∏àcznik do informacji dziennej, 21 III 1982.
257 Proces studentów bia∏ostockich...; por. te˝ Relacja Alicji Chwalibóg.



pozbawienia wolnoÊci stanowi∏y oko∏o po∏owy wszystkich orzeczonych.
Uniewinnienia i umorzenia obj´∏y prawie 20 proc.258 Jednak nawet jeÊli do-
chodzi∏o do takich rozstrzygni´ç, wi´kszoÊç oskar˝onych, czekajàc na wy-
rok, sp´dza∏a d∏ugie miesiàce w aresztach Êledczych259. W proteÊcie prze-
ciwko wielomiesi´cznemu przetrzymywaniu trzydziestu osadzonych
w bia∏ostockim Areszcie Âledczym cz∏onków „SolidarnoÊci” i NZS rozpo-
cz´∏o w lipcu 1982 r. g∏odówk´260.

Wiele osób bioràcych udzia∏ w strajkach i demonstracjach spotyka∏y
ostre kary dyscyplinarne. Na przyk∏ad strajkujàcych 13 maja 1982 r. w Bia-
∏ymstoku natychmiast zwalniano z pracy, przenoszono na ni˝sze stanowi-
ska, studentów zawieszano w ich prawach lub relegowano261. Po demon-
stracjach z 31 sierpnia w Bia∏ymstoku zatrzymano co najmniej pi´çdziesiàt
osób. Milicja odebra∏a kierowcom szesnaÊcie praw jazdy za zak∏ócanie
ruchu ulicznego i osiem dowodów rejestracyjnych. Wylegitymowano oko∏o
stu osób, w tym dziewi´ciu nieletnich. Wszyscy zatrzymani stan´li przed
kolegiami, które w trybie przyspieszonym orzek∏y grzywny na ∏àcznà kwot´
660 tys. z∏262.

Osoby, którym nie mo˝na by∏o postawiç konkretnych zarzutów kar-
nych, zwalniano z pracy w wyniku weryfikacji, uznajàc je za „niepewne”.
Ju˝ od pierwszych dni stanu wojennego w∏adze Bia∏egostoku zastanawia∏y
si´ nad przeprowadzeniem czystek w Êrodowisku akademickim. Za wrogów
partii uznano wówczas prorektora Filii Uniwersytetu Warszawskiego prof.
Witolda Marciszewskiego, rektora Akademii Medycznej w Bia∏ymstoku
prof. Jerzego ¸ebkowskiego oraz profesora tej uczelni Emanuela Tremba-
czowskiego. Podj´to decyzj´ o zwróceniu si´ do ministra szkolnictwa wy˝-
szego i techniki z wnioskiem o odwo∏anie prorektora Marciszewskiego
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258 Przeanalizowano pod tym kàtem 120 wyroków orzeczonych w stanie wojennym w regionie.
259 W póêniejszych miesiàcach stanu wojennego sàdy zmienia∏y nieraz tryb post´powania z do-
raênego na zwyk∏y. Du˝à rol´ w procesach politycznych odgrywali adwokaci, np. broniàc
oskar˝onych za darmo i przeciàgajàc sprawy do czasu spodziewanych amnestii. W Bia∏ymsto-
ku w obron´ wi´êniów politycznych anga˝owali si´ m.in.: Janusz Andrzejewski, Jan Chojnow-
ski, Stanis∏aw Kostka, Jerzy Korsak, Lech Lebensztajn. Z Warszawy przyje˝d˝ali Piotr Andrze-
jewski, W∏adys∏aw Si∏a-Nowicki.
260 „Tygodnik Mazowsze”, nr 23, 1 VIII 1982.
261 AP Bia∏ystok, WKO Bia∏ystok, I/23, k. 210, Protokó∏ posiedzenia z 13 V 1982 r. Por. te˝
ibidem, k. 222–223.
262 Ibidem, KW PZPR Bia∏ystok, 55/I, t. 28, k. 203, Informacja o sytuacji bie˝àcej w wojewódz-
twie, [sierpieƒ 1982].



i mianowanie na jego miejsce prof. Jerzego Niemca263. 5 stycznia 1982 r.
rozpocz´∏y si´ czystki w „Gazecie Wspó∏czesnej”, organie PZPR. Redak-
cja dziennika w 1981 r. wyraênie opowiedzia∏a si´ za „SolidarnoÊcià”. Wie-
lu dziennikarzy dzia∏a∏o w partyjnych strukturach poziomych. Sekretariat
Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Bia∏ymstoku podjà∏ wi´c decyzj´ o po-
wo∏aniu Mieczys∏awa Chai na stanowisko redaktora naczelnego. Zmie-
niono te˝ dwóch zast´pców redaktora naczelnego i sekretarza redakcji.
Na stanowisko komentatora politycznego powo∏ano wyjàtkowo agresywnego
Dionizego Sidorskiego. Podj´to decyzj´ o wyrzuceniu z pracy oÊmiu dzien-
nikarzy. Z trzema postanowiono przeprowadziç rozmowy wyjaÊniajàce264.
Zwolniono te˝ wszystkich dziennikarzy „Kontrastów”, a wydawanie same-
go pisma zawieszono265. Podobnie by∏o w Polskim Radiu Bia∏ystok, gdzie
prac´ stracili mi´dzy innymi internowany Tomasz Piotrowski oraz Gabrie-
la Walczak266. Redaktora naczelnego Janusza Weroniczaka zastàpi∏ Marian
WiÊniewski267.

Dzia∏alnoÊç ∏om˝yƒskich „Kontaktów” zawieszono na 4 miesiàce. Jeden
z dziennikarzy zosta∏ internowany. Przed wznowieniem dzia∏alnoÊci pisma
Wojewódzki Sztab Informacji i Propagandy Komitetu Wojewódzkiego
PZPR przeprowadzi∏ weryfikacj´ zespo∏u redakcyjnego. Ju˝ 13 stycznia
1982 r., po rozmowach indywidualnych i szczegó∏owej analizie, oceni∏ on
gazet´ pozytywnie i wystàpi∏ do Wydzia∏u Prasy Radia i Telewizji Komi-
tetu Centralnego PZPR o wznowienie dzia∏alnoÊci268. Pomimo pozytywnej
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263 Ibidem, WKO Bia∏ystok, I/22, k. 25, Protokó∏ posiedzenia z 20 XII 1981 r.
264 Cz´Êç dziennikarzy zwróci∏a si´ do Komisji Odwo∏awczej do spraw Pracy. Wyst´pujàcy
przed nià w marcu 1982 r. przedstawiciele pracodawcy – RSW Prasa – skompromitowali si´,
gdy˝ nie potrafili przedstawiç rzeczowych uzasadnieƒ dla tych zwolnieƒ (AIPN, MSW II,
185n/38, k. 140, Informacja dzienna nr 82/184, 23 III 1982).
265 AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/VI/3, t. 22, k. 1–2, Protokó∏ posiedzenia Sekretaria-
tu KW PZPR z 5 I 1982 r.
266 Informacja ustna uzyskana od Gabrieli Walczak.
267 AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/VI/3, t. 22, k. 79, Protokó∏ posiedzenia KW PZPR
z 26 I 1982 r.
268 Rozmowy indywidualne przeprowadzi∏a 8 I 1982 r. komisja w sk∏adzie: kierownik Wydzia∏u
Propagandy i Agitacji Komitetu Wojewódzkiego PZPR jako przewodniczàcy, oficer WSzW,
zast´pca komendanta Komendy Wojewódzkiej MO do spraw politycznych, redaktor naczel-
ny „Gazety Wspó∏czesnej”, dyrektor Wydzia∏u Prasowego RSW w Bia∏ymstoku i komisarz
wojskowy tego˝ wydzia∏u. Pierwszy weryfikacj´ przeszed∏ redaktor naczelny, którego natych-
miast do∏àczono do komisji. Pytajàcy oczekiwali jednoznacznego okreÊlenia stosunku do
„SolidarnoÊci”, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, KOR, KPN i innych organizacji.
Dziennikarze, wychodzàc, dostawali prac´ domowà w postaci wypracowania, np. na temat:



weryfikacji nastàpi∏o to dopiero 12 marca 1982 r.269 Podobnie rzecz si´ mia-
∏a z suwalskimi „Krajobrazami”. Po przeprowadzonej w styczniu 1982 r.
weryfikacji dwóch redaktorów zosta∏o skierowanych do innej pracy, pozo-
stali przystàpili do redagowania gazety w poczàtkach marca270.

Planowane na okres letni czystki w bia∏ostockich uczelniach zosta∏y
przyspieszone przez protesty studentów z 13 maja 1982 r.271 Komisja
weryfikacyjna Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Bia∏ymstoku podj´∏a
18 czerwca 1982 r. decyzj´ o zwolnieniu z dniem 30 wrzeÊnia 1982 r. dzie-
wi´tnastu wyk∏adowców w∏asnych i pi´ciu b´dàcych na etatach UW. Jed-
nak wszystkie wnioski bia∏ostockiej komisji weryfikacyjnej odrzuci∏a komi-
sja weryfikacyjna UW272.

W czasie weryfikacji trwajàcej na Akademii Medycznej od 7 do 15 czerw-
ca oceniono 463 osoby, w tym negatywnie: czterech cz∏onków kadry kie-
rowniczej i 26 nauczycieli akademickich. Warunkowo na rok przed∏u˝ono
umow´ o prac´ czternastu osobom, zwolnienie z trzymiesi´cznym wypo-
wiedzeniem dosta∏o dwanaÊcie osób. Nie przed∏u˝ono mianowania na sta-
nowisko dyrektora Instytutu Chorób Wewn´trznych prof. dr. hab. Andrze-
jowi Kaliciƒskiemu, a doc. Emanuelowi Trembaczowskiemu na kierownika
Zak∏adu Biofizyki273.
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Ocena wp∏ywu KPN i KOR na „SolidarnoÊç”. Prace te napisali od r´ki w holu. 13 I 1982 r.
na uroczystym spotkaniu w Komitecie Wojewódzkim PZPR sekretarze Michaluk i Jan-
kowski og∏osili pozytywne wyniki rozmów weryfikacyjnych. Warsztat „Kontaktów” ocenio-
no na 4+, ideologi´ zaÊ na 3–. Redakcji dano pó∏ roku na „przewartoÊciowania” (Relacja
Danuty Wroniszewskiej; AP ¸om˝a, KW PZPR ¸om˝a, 92, k. 86–96, Informacja o sytuacji
w województwie, b.d.; ibidem, 524, k. 99, Informacje dotyczàce Êrodków masowego przeka-
zu, b.d.
269 Ibidem.
270 AP Suwa∏ki, KW PZPR Suwa∏ki, Sektor Informacji i Analiz KW, Tygodniowe informacje
o aktualnej sytuacji w kraju i województwie, Informacja z 2 V 1982 r. Dwóch usuni´tych dzien-
nikarzy to: J. Bacewicz i internowany póêniej Zygmunt Halicki.
271 O ma∏o nie zakoƒczy∏o si´ to zawieszeniem drugiego i trzeciego roku studentów filologii
polskiej oraz zwolnieniem z pracy dziekana Wydzia∏u Humanistycznego prof. Andrzeja Wyro-
bisza, prodziekanów dr. Jerzego Kopani i dr. Lecha Mroza oraz prof. Heleny Karwackiej.
Ostatecznie prof. Wyrobisz 20 maja zrezygnowa∏ sam. Pozosta∏ych dwóch prodziekanów zdj´to
z funkcji (AP Bia∏ystok, WKO Bia∏ystok, I/23, k. 210–211, Protokó∏ z posiedzenia w dniu 13 maja
1982 r. Por. E. Pankiewicz, op. cit., s. 357; AP Bia∏ystok, WKO Bia∏ystok, I/24, k. 28, Ustalenia
komisji uczelnianej UW ds. przeglàdu i oceny kadr w dniu 18 VI 1982 r).
272 E. Pankiewicz, op. cit., s. 358.
273 AP Bia∏ystok, WKO Bia∏ystok, I/24, k. 29 i n., Ustalenia komisji uczelnianej UW ds. przeglà-
du i oceny kadr w dniu 18 VI 1982 r.



W wyniku weryfikacji kadry Politechniki Bia∏ostockiej zwolniono z trzy-
miesi´cznym wypowiedzeniem dr. Tadeusza WaÊniewskiego, dr. in˝. Jerze-
go Gryk´ i dr. in˝. Jerzego Zieniuka274.

Do marca 1982 r. w województwie bia∏ostockim odwo∏ano te˝ czterech
dyrektorów liceów ogólnokszta∏càcych, dwóch dyrektorów szkó∏ zawodo-
wych, jednego dyrektora szko∏y gminnej oraz pi´ciu dyrektorów szkó∏
podstawowych. Zwolniono trzech metodyków w OÊrodku Doskonalenia
Nauczycieli w Bia∏ymstoku, a dalszych oÊmiu planowano zwolniç do koƒca
roku szkolnego. 22 cz∏onków kierownictwa szkó∏ zmuszono do wystàpienia
z „SolidarnoÊci”275. Prac´ straci∏a nauczycielka historii z Uhowa Teresa
Mojsa, która 31 sierpnia 1982 r. podczas uroczystoÊci przy grobie ˝o∏nierzy
wojny 1920 r. wyg∏osi∏a przemówienie „w krzywym zwierciadle przedsta-
wiajàc stosunki polsko-radzieckie”276.

W województwie ∏om˝yƒskim jeszcze w lutym 1982 r. nie potrafiono po-
radziç sobie z weryfikacjà kadry s∏u˝by zdrowia. Ocena polityczna nauczycie-
li wypad∏a natomiast bardzo pozytywnie. W szko∏ach województwa ∏om˝yƒ-
skiego partia nie stwierdzi∏a przypadków prowadzenia zaj´ç wed∏ug
„programu »SolidarnoÊci«”. W ocenie Sekretariatu Komitetu Wojewódzkie-
go PZPR, „nauczyciele pozytywnie ocenili stan wojenny i pracujà zgodnie
z wytycznymi”277. Nauczycieli nie internowano, ale odwo∏ano dyrektorów
szkó∏ w Zbójnej i Soko∏ach oraz dyrektora Zespo∏u Szkó∏ Ogólnokszta∏cà-
cych i Zawodowych w Ciechanowcu. Odsuni´to te˝ od prowadzenia zaj´ç
z wychowania obywatelskiego nauczyciela szko∏y podstawowej w Grabowie.

Wi´ksze problemy z nauczycielami mia∏y w∏adze województwa suwal-
skiego278. Internowano tu co najmniej dziesi´ciu nauczycieli, wielu innych
dzia∏a∏o w opozycji. Partia wcià˝ podejrzewa∏a, ˝e sà oni autorami ulotek.
Weryfikacja zakoƒczy∏a si´ wyrzuceniem niektórych z pracy i zakazem wy-
konywania zawodu lub przeniesieniem do innych zaj´ç279. W maju 1982 r.

457

274 Ibidem, k. 42–46.
275 Ibidem, I/22, k. 49–50, Informacja o realizacji wniosków w zakresie oÊwiaty i wychowania,
[2 III 1982].
276 AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/VII/, t. 11, k. 237, Informacja o sytuacji w wojewódz-
twie, [31 VIII lub 1 IX 1982].
277 AP ¸om˝a, KW PZPR ¸om˝a, 87, k. 116, Protokó∏ z posiedzenia egzekutywy z 16 XII 1981 r.
278 W∏adze narzeka∏y równie˝ na k∏opoty z weryfikacjà lekarzy, np. w ZOZ Go∏dap (AP Suwa∏-
ki, KW PZPR Suwa∏ki, NIK, protoko∏y, skargi).
279 Dotkn´∏o to m.in. Romualda ¸anczkowskiego i Aleksandra Seredyƒskiego z Suwa∏k.



˝àdano powtórnej weryfikacji nauczycieli, którzy „nie zdajà egzaminu,
albo nie znajà, albo nie umiejà przekazaç materia∏u”280.

Jednà z metod represji stosowanych wobec dzia∏aczy „SolidarnoÊci” by∏y
próby dyskredytowania ich w oczach spo∏eczeƒstwa. Na przyk∏ad w grud-
niu 1981 r. Wydzia∏ Propagandy i Informacji Komitetu Wojewódzkiego
PZPR w Bia∏ymstoku otrzyma∏ polecenie „dyskontowania w pracy propa-
gandowej sylwetek tych dzia∏aczy »SolidarnoÊci«, z powodu których po-
wstawa∏y w województwie sytuacje incydentalne”. Mia∏ ukazywaç równie˝
nieprawid∏owoÊci w dzia∏alnoÊci finansowej „SolidarnoÊci”281. Do realizacji
tego celu u˝ywano mediów282.

5. KoÊció∏ katolicki

W czasie stanu wojennego KoÊció∏ katolicki by∏ instytucjà, która
w sposób otwarty ujmowa∏a si´ za internowanymi i aresztowanymi, po-
maga∏a im i ich rodzinom. Wprawdzie wi´kszoÊç duchownych nie anga-
˝owa∏a si´ bezpoÊrednio w dzia∏alnoÊç opozycyjnà, jednak istnia∏a w re-
gionie sta∏a, aktywna grupa ksi´˝y, a duchowni popierajàcy stan wojenny
sporadycznie ujawniali swe poglàdy283. Ksi´˝a regularnie odprawiali
msze Êw. w intencji „SolidarnoÊci”, ofiar stanu wojennego, internowa-
nych, aresztowanych, o zniesienie stanu wojennego, o pokój w ojczyênie
oraz z okazji rocznic: uchwalenia Konstytucji 3 maja, odzyskania nie-
podleg∏oÊci, a tak˝e na pamiàtk´ wydarzeƒ zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià
„SolidarnoÊci”.
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280 Dotyczy∏o to nauczycieli historii, wychowania obywatelskiego, j´zyka polskiego i geografii
w Augustowie (AP Suwa∏ki, KM PZPR Augustów, Posiedzenie plenarne z 17 V 1982 r.).
281 AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/VI/3, t. 21, k. 204, Protokó∏ posiedzenia Sekretaria-
tu KW PZPR z 31 XII 1981 r.
282 W ramach przygotowaƒ do obchodów Dnia Zwyci´stwa w województwie bia∏ostockim
Wydzia∏ Propagandy i Agitacji Komitetu Wojewódzkiego PZPR mia∏ „zadbaç, by Êrodki maso-
wego przekazu powróci∏y do publikowania materia∏ów traktujàcych o nadu˝yciach finanso-
wych w »SolidarnoÊci«” (AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/VI/3, t. 22, k. 172, Protokó∏
posiedzenia Sekretariatu KW PZPR w Bia∏ymstoku z 7 V 1982 r.).
283 „[...] w zasadzie na terenie województwa [suwalskiego] wrogà dzia∏alnoÊç politycznà
prowadzi∏o 11 ksi´˝y. Pozostali zajmowali postaw´ wyczekujàcà i umiarkowanà. Niektórzy
z nich z pe∏nym zrozumieniem i powagà dawali swój wyraz podporzàdkowania si´ decyzjom
w∏adz i rygorom stanu wojennego, nie podejmujàc wrogiej dzia∏alnoÊci” (AIPN, MSW II,
17/IX/231, t. 46, k. 265, Analizy sytuacji polityczno-operacyjnej województwa suwalskiego dla
Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewn´trznych, b.d.).



O wprowadzeniu stanu wojennego bp Edward Kisiel, administrator ar-
chidiecezji w Bia∏ymstoku, zosta∏ powiadomiony wczesnym rankiem 13 grud-
nia przez trzech oficerów wojska i milicji, którzy pojawili si´ w siedzibie
kurii arcybiskupiej. Za˝àdali, by podporzàdkowa∏ si´ prawom stanu wojen-
nego i sprzyja∏ ∏agodzeniu napi´ç284. W odpowiedzi na te ˝àdania bp Kisiel
kilka godzin póêniej odprawi∏ nabo˝eƒstwo w koÊciele farnym, podczas któ-
rego poÊwi´ci∏ sztandar jednej z komisji zak∏adowych „SolidarnoÊci”. Jed-
noczeÊnie we wszystkich koÊcio∏ach archidiecezji zosta∏y odprawione zapla-
nowane wczeÊniej nabo˝eƒstwa o jednoÊç narodu i pokój w kraju285. Msz´
Êw. w intencji ofiar Grudnia 1970 odprawi∏ te˝ w pierwszym dniu stanu wo-
jennego w koÊciele w Zambrowie ks. Szczepan Mitros286. Nast´pnego dnia
w kurii arcybiskupiej dosz∏o do spotkania bp. Kisiela i kanclerza kurii ks.
Cezarego Potockiego z dzia∏aczami „SolidarnoÊci”, mi´dzy innymi z Krysty-
nà Strubel, Zofià Lewickà-Pezowicz i Eugeniuszem Bil-Jaruzelskim. Po-
prosili oni biskupa, by jak najszybciej nawiàza∏ kontakt z internowanymi.
Biskup obieca∏ zrobiç wszystko, by uzyskaç informacje o ich losie287. 15 lub
16 grudnia 1981 r. zwróci∏ si´ do wojewody Kazimierza Dunaja o umo˝li-
wienie mu spotkania z pe∏nomocnikiem KOK288. zorganizowano je 17 grud-
nia, ale jego przebieg nie jest znany289. Kilka dni póêniej odby∏a si´ nast´pna
rozmowa z wojewodà Dunajem. Bp Kisiel wyrazi∏ wówczas zaniepokojenie
losem internowanych i uwi´zionych. Wymieni∏ przy tym nazwisko doradcy
„SolidarnoÊci” dr. Stanis∏awa Prutisa. Prosi∏ te˝ o umo˝liwienie pomocy in-
ternowanym. Wojewoda odrzek∏, ˝e „majà [oni] dobre warunki, w miej-
scach odosobnienia zapewniono im wy˝ywienie, opiek´ lekarskà, dost´p do
prasy i radia”. Stwierdzi∏, ˝e w miar´ stabilizowania si´ sytuacji osoby te b´-
dà zwalniane. Przyczyn´ internowania dr. Prutisa wyjaÊni∏ faktem, ˝e „za-
pewne odmówi∏ on podpisania deklaracji lojalnoÊci”290.
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284 A. Szot, Pomoc KoÊcio∏a katolickiego osobom represjonowanym i ich rodzinom w okresie sta-
nu wojennego na terenie Archidiecezji w Bia∏ymstoku [w]: Stan wojenny, spojrzenie po dwudzie-
stu latach. Sesja naukowa, Bia∏ystok 2001, materia∏ do u˝ytku wewn´trznego, s. 15.
285 AAB, nr 1224/81, Zarzàdzenie Kanclerza Kurii ks. Cezarego Potockiego z 10 XII 1981 r.
286 Relacja Lecha Feszlera.
287 A. Szot, op. cit., s. 15.
288 AP Bia∏ystok, WKO Bia∏ystok, I/22, k. 22, Protokó∏ posiedzenia z 16 XII 1981 r.
289 A. Szot, op. cit., s. 16.
290 AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/XI/11, t. 1, k. 120–121, Notatka s∏u˝bowa ze spotka-
nia ks. biskupa E[dwarda] Kisiela z wojewodà K[azimierzem] Dunajem z 22 XII 1981 r. Por. te˝
M. Kietliƒski, Stan wojenny..., s. 129–141.



O internowanych upomina∏ si´ te˝ 23 stycznia 1982 r. w rozmowie z bia∏o-
stockim wojewodà biskup ∏om˝yƒski Miko∏aj Sasinowski. Stwierdzi∏, ˝e spo-
∏eczeƒstwo utraci∏o zaufanie do w∏adzy, a stan wojenny mo˝e „wywo∏aç
w spo∏eczeƒstwie reakcje skrajne”, oraz ˝e „zaufanie da∏oby si´ pr´dzej odzy-
skaç, gdyby zwolniono osoby internowane. Niektóre z tych osób wydajà si´
byç niewinne. Na przyk∏ad adwokat z ¸om˝y291, który nie by∏ cz∏onkiem »So-
lidarnoÊci«, jest internowany za to, ˝e udziela∏ porad zg∏aszajàcym si´ do nie-
go ludziom. [...] ˚àda si´ od internowanych sk∏adania deklaracji lojalnoÊci,
co nale˝y oceniç jako prób´ ∏amania przekonaƒ i sumienia. Ludzie odwa˝ni,
z charakterem, nie podpiszà takiej deklaracji [...]”292. Bp Sasinowski interwe-
niowa∏ w sprawie zwolnienia internowanych równie˝ u wojewódzkich pe∏no-
mocników KOK 13 stycznia 1982 r. w ¸om˝y293 i 27 stycznia w Suwa∏kach294.

Do oficjalnych spotkaƒ hierarchów KoÊcio∏a z wojewodami dochodzi∏o
przez ca∏y stan wojenny, zwykle przed spodziewanymi demonstracjami czy
uroczystoÊciami koÊcielnymi. Celem tych rozmów mia∏o byç przekazanie za
poÊrednictwem biskupów ostrze˝eƒ przed konsekwencjami gro˝àcymi
uczestnikom tych demonstracji bàdê uzyskanie zapewnieƒ o spokojnym ich
przebiegu. Na przyk∏ad 28 sierpnia 1982 r., przed spodziewanymi nabo˝eƒ-
stwami w bia∏ostockich koÊcio∏ach z okazji drugiej rocznicy podpisania poro-
zumieƒ sierpniowych, wojewoda Dunaj zagrozi∏ bp. Kisielowi, ˝e w razie za-
istnienia wystàpieƒ w∏adze „dadzà opozycji stanowczà odpraw´”. Za˝àda∏
te˝ mi´dzy innymi rezygnacji z odprawiania od 30 sierpnia do 5 wrzeÊnia
w ca∏ym województwie mszy Êw. intencyjnych, a w Bia∏ymstoku, Sokó∏ce
i Czarnej Bia∏ostockiej – z nabo˝eƒstw popo∏udniowych. Bp Kisiel stwierdzi∏,
˝e niemo˝liwa jest rezygnacja z nabo˝eƒstw popo∏udniowych i intencyjnych,
bo mog∏oby to wywo∏aç niepokoje. Zapewni∏, ˝e duchowieƒstwo otrzyma∏o
instrukcje, by podczas nabo˝eƒstw apelowaç o spokój. Stwierdzi∏, ˝e „KoÊció∏
chce spokoju, ale sà prowokacje ze strony w∏adzy, bo SB wesz∏a do »S[olidar-
noÊci]«, by jà rozbijaç, i prowokuje. Dla utrzymania pokoju spo∏ecznego
przyda∏by si´ gest ze strony w∏adzy, na przyk∏ad zwolnienie Wa∏´sy”295.
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291 Chodzi tu o Lecha Kozio∏a.
292 AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/XI/1, t. 1, k. 48, Notatka s∏u˝bowa z 23 I 1982 r.
293 AIPN, MSW II, 185n/33, k. 277, Za∏àcznik do informacji dziennej, 15 I 1982.
294 Ibidem, 17/IX/231, t. 46, k. 118, Analizy sytuacji polityczno-operacyjnej województwa suwal-
skiego dla Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewn´trznych, b.d.
295 AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/XI/11, t. 1, k. 127, Notatka s∏u˝bowa ze spotkania
ks. bp. E[dwarda] Kisiela z wojewodà K[azimierzem] Dunajem z 8 VIII 1982 r.



Schemat wszystkich spotkaƒ by∏ podobny, za ka˝de ust´pstwo w∏adza
˝àda∏a czegoÊ w zamian, w podobny sposób ka˝de ust´pstwo traktowali bi-
skupi. Na przyk∏ad 6 paêdziernika 1982 r., podczas spotkania bp. Kisiela
z wojewodà Dunajem, rozmawiano o organizacji uroczystoÊci nawiedzenia
Bia∏egostoku od 18 do 24 listopada przez kopi´ cudownego obrazu Matki
Boskiej Cz´stochowskiej. Biskup prosi∏ o zapewnienie bezpiecznego prze-
jazdu kolumnie autokarów i ustalenie dy˝urów s∏u˝by zdrowia. Wojewoda
nie stwarza∏ ˝adnych problemów. Ale zapowiedzia∏, ˝e Sejm podejmie
w najbli˝szych dniach „donios∏e decyzje, dotyczàce ruchu zwiàzkowego”,
co mo˝e si´ spotkaç z niezadowoleniem cz´Êci spo∏eczeƒstwa, i poprosi∏, by
KoÊció∏ zachowa∏ rozwag´ w tej sprawie. Bp Kisiel odpar∏, ˝e jego zdaniem
spokój w województwie b´dzie, ale doda∏ natychmiast, ˝e kazania ksi´˝y
nie sà obj´te ˝adnà cenzurà, a poza tym „wykazujà oni powÊciàgliwoÊç
i rozwag´ w sprawach politycznych i nie anga˝ujà si´ po ˝adnej stronie”.
Stwierdzi∏ te˝, ˝e „SolidarnoÊç” uznawa∏a KoÊció∏ i spotka∏a si´ z jego ˝ycz-
liwoÊcià. Obecny na spotkaniu ks. kanclerz Cezary Potocki doda∏ jeszcze,
˝e „KoÊció∏ nie mo˝e byç oboj´tny wobec krzywdy robotnika, nawet tego,
który nale˝a∏ do »S[olidarnoÊci]«, bowiem ideà KoÊcio∏a jest mi´dzy inny-
mi stawaç po stronie pokrzywdzonego”296.

Kontakty w∏adzy z duchowieƒstwem nie ogranicza∏y si´ tylko do rozmów
z hierarchami. Sta∏ych wizyt urz´dników Wydzia∏u do spraw Wyznaƒ Urz´-
du Wojewódzkiego i funkcjonariuszy SB mogli spodziewaç si´ wszyscy ksi´-
˝a, którzy w jakikolwiek sposób wykraczali poza okreÊlony przez w∏adz´ po-
rzàdek. Przeprowadzali oni z ksi´˝mi rozmowy ostrzegawcze297. Na przyk∏ad
26 marca 1982 r. odby∏a si´ taka rozmowa z wikariuszem parafii Dàbrowa
Bia∏ostocka ks. Wojciechem Pe∏kowskim po jego wypowiedziach na temat
gen. Jaruzelskiego i walki „SolidarnoÊci” z komunistami. Z kolei 5 marca
1982 r. w obecnoÊci biskupa drohiczyƒskiego W∏adys∏awa J´druszuka roz-
mawiano z ks. Józefem Horodeƒskim, proboszczem z Siemiatycz, który od-
prawi∏ nabo˝eƒstwo w intencji aresztowanej dzia∏aczki „SolidarnoÊci”298.
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296 Ibidem, 55/XI/11, t. 1, k. 131, Notatka ze spotkania ks. biskupa E[dwarda] Kisiela z wojewodà
K[azimierzem] Dunajem z 6 X 1982 r.
297 W województwie suwalskim w 1982 r. przeprowadzono 83 rozmowy ostrzegawcze z 42 ksi´˝-
mi (AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 46, k. 265, Analizy sytuacji polityczno-operacyjnej wojewódz-
twa suwalskiego dla Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewn´trznych, b.d.).
298 AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/XI/11, t. 1, k. 144, Notatka dot. negatywnych wystà-
pieƒ kleru w 1982 r., b.d.



Podobnie by∏o z wieloma innymi ksi´˝mi, na przyk∏ad z ks. Ryszardem
Korzeniewskim, proboszczem z Czeremchy, czy ks. Aleksandrem Mierz-
wiƒskim z Kleszczel299. Ksi´˝a byli te˝ inwigilowani przez SB, która mia∏a
wÊród nich swoich tajnych wspó∏pracowników300.

Oceniajàc w 1983 r. stosunki w∏adzy z KoÊcio∏em, Wydzia∏ do spraw
Wyznaƒ Urz´du Wojewódzkiego w Bia∏ymstoku stwierdza∏: „Na p∏aszczyê-
nie kontaktów w∏adze paƒstwowe–KoÊció∏ biskupi starali si´ utrzymywaç
dobre stosunki zarówno w sferze zobowiàzaƒ, jak te˝ wzajemnych ustaleƒ.
O ile jednak ks. biskup E[dward] Kisiel i ks. biskup J[uliusz] Paetz utrzy-
mywali bie˝àce kontakty z w∏adzami wojewódzkimi, czego wyrazem by∏y
spotkania z ich inicjatywy, o tyle ks. bp W[∏adys∏aw] J´druszuk nie by∏ tym
zainteresowany, nawet w sprawach istotnych dla dzia∏alnoÊci KoÊcio∏a na
terenie diecezji drohiczyƒskiej”301.

Dla wielu zwyk∏ych ludzi uroczystoÊci religijne by∏y jedynà okazjà wyra˝e-
nia swojego poparcia dla opozycji302. G∏oszone przez duchownych kazania,
nawet jeÊli wprost nie mówi∏y o bie˝àcej sytuacji politycznej, niejednokrotnie
przepe∏nione by∏y patriotyzmem, sprzeciwem wobec otaczajàcej rzeczywisto-
Êci303. Nabo˝eƒstwa zwykle koƒczy∏y si´ powszechnym odÊpiewaniem pieÊni
Bo˝e, coÊ Polsk´ z zakoƒczeniem „Ojczyzn´ wolnà racz nam wróciç Panie”.
Towarzyszy∏a im czasami symboliczna oprawa wizualna304. 3 stycznia 1982 r.
w koÊciele pw. Êw. Rocha modlono si´ za internowanych i wystawiono puszk´ 
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299 Ibidem.
300 O tym, jak daleko si´ga∏a ta inwigilacja, mo˝e Êwiadczyç fakt, ˝e po wizycie prymasa Józefa
Glempa w Bia∏ymstoku 23 V 1982 r. Urzàd do spraw Wyznaƒ zna∏ treÊç opinii ksi´dza pry-
masa wypowiadanych „w doÊç Êcis∏ym, wewn´trznym gronie” (AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia-
∏ystok, 55/XI/11, t. 1, k. 138, Informacja na temat dzia∏alnoÊci kleru do dnia 4 VI 1982 r.).
301 Ibidem, 55/XI/11, t. 1, k. 151, Sprawozdanie o sytuacji wyznaniowej i dzia∏alnoÊci Wydzia∏u
ds. Wyznaƒ w Bia∏ymstoku w 1983 r.
302 W wywiadzie udzielonym w grudniu 1982 r. „Tygodnikowi Mazowsze” przewodniczàcy bia-
∏ostockiej TKR Stanis∏aw Marczuk stwierdzi∏: „Ludzie chcà czytaç pras´, ch´tnie p∏acà sk∏ad-
ki, pójdà do koÊcio∏a na msz´ zwiàzkowà i wielu to wystarcza” (SolidarnoÊç Regionu Bia∏ystok.
Rozmowa z przewodniczàcym TKR, „Tygodnik Mazowsze”, nr 37, 16 XII 1982).
303 Jednym z g∏ównych zarzutów, stawianych pod koniec 1982 r. bp. Kisielowi przez wojewod´
Dunaja, by∏o odprawianie przez ksi´˝y nabo˝eƒstw w intencji „SolidarnoÊci” oraz wi´zionych
w stanie wojennym (AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/XI/11, t. 1, k. 133, Notatka ze spo-
tkania ks. biskupa E[dwarda] Kisiela z wojewodà K[azimierzem] Dunajem z 12 XI 1982 r.).
304 Np. w ¸om˝y podczas jednej z takich mszy Êw. o∏tarz udekorowany by∏ krzy˝em pi´ciome-
trowej wysokoÊci, opi´tym bia∏o-czerwonà flagà, na którym zainstalowano drut kolczasty
w kszta∏cie konturu Polski (Relacja ks. Stanis∏awa Szymborskiego, wrzesieƒ 2001 – w zbiorach
OBEP IPN Bia∏ystok). 



na datki dla ich rodzin305. 18 stycznia ks. Zygmunt Lewicki, proboszcz parafii
Êw. Wojciecha, modli∏ si´ za uwi´zionych i internowanych. Msze Êw. w tej in-
tencji odprawiono te˝ 28 lutego w Augustowie, E∏ku, Gi˝ycku i Suwa∏kach306.
Komitet Wojewódzki PZPR w Suwa∏kach informowa∏ wówczas Komitet Cen-
tralny, ˝e „od poczàtku roku co niedziel´ odnotowywane sà mod∏y za interno-
wanych”307. Takie msze Êw. odbywa∏y si´ regularnie przez ca∏y stan wojenny.

W Bia∏ymstoku najwi´ksza liczba wiernych uczestniczy∏a w dwóch na-
bo˝eƒstwach o charakterze patriotycznym – 1 maja 1982 r. (ponad tysiàc
osób) i 31 sierpnia (oko∏o 3 tys. osób). Podczas odprawionego 2 lutego
1982 r. w katedrze ∏om˝yƒskiej nabo˝eƒstwa, w którym wzi´∏o udzia∏ oko-
∏o 1,5 tys. wiernych, bp Sasinowski skrytykowa∏ stan wojenny, twierdzàc, ˝e
z powodu jego wprowadzenia „wielu ludzi zosta∏o oderwanych od dzieci
i najbli˝szych”308. Nabo˝eƒstwa w intencji uwolnienia Lecha Wa∏´sy oraz
internowanych i wi´zionych za przekonania odprawiali przez ca∏à niedzie-
l´ 5 wrzeÊnia 1982 r. ksi´˝a w Wasilkowie309.

Najcz´Êciej „polityczne” kazania wyg∏aszali w województwie bia∏ostoc-
kim ks. Wac∏aw Lewkowicz, notariusz kurii w Bia∏ymstoku i kapelan „Soli-
darnoÊci”, ks. Stanis∏aw Piotrowski – profesor Wy˝szego Archidiecezjalnego
Seminarium Duchownego w Bia∏ymstoku, ks. Eugeniusz Rogowski – pro-
boszcz parafii rzymskokatolickiej w Narwi, oraz ks. Tadeusz Szerszeƒ – wika-
riusz w Hajnówce310. W województwie ∏om˝yƒskim byli to: w ¸om˝y – ks. Sta-
nis∏aw Szymborski, ks. Stanis∏aw Wysocki i ks. Piotr Zabielski, w Jedwabnem
– ks. Janusz Kubrak. Z kolei w województwie suwalskim rozg∏os zyska∏y
kazania ks. Aleksandra Sm´dzika z Go∏dapi, ks. Jana Kipiela z Olszewa,
ks. Stanis∏awa Rogowskiego z Sejn i ks. Jerzego Zawadzkiego z Suwa∏k311.
3 maja 1982 r. ks. Eugeniusz Rogowski z Narwi podczas kazania stwierdzi∏
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305 AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/XI/11, t. 1, k. 140, Notatka dotyczàca negatywnych
wystàpieƒ kleru w 1982 r.
306 AP Suwa∏ki, KW PZPR Suwa∏ki, Teleksy do KC PZPR, Teleks z 28 II 1982 r.
307 Ibidem, Teleks z 11 III 1982 r.
308 AIPN, MSW II, 185n/35, k. 74, Za∏àcznik do informacji dziennej, 3 II 1982.
309 AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/VII/3, t. 11, k. 176, Informacja o sytuacji w woje-
wództwie, [wrzesieƒ 1982].
310 Ibidem, 55/XI/11, t. 1, k. 151, Sprawozdanie o sytuacji wyznaniowej i dzia∏alnoÊci Wydzia∏u
ds. Wyznaƒ w Bia∏ymstoku w 1983 r.
311 AP Suwa∏ki, KW PZPR Suwa∏ki, NIK, protoko∏y, skargi, Informacja z sierpnia 1982 r.;
AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 46, k. 111, Analizy sytuacji polityczno-operacyjnej województwa
suwalskiego dla Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewn´trznych, b.d.



mi´dzy innymi: „JesteÊmy zastraszani, obl´˝eni przez nieprzyjació∏ od we-
wnàtrz i z zewnàtrz. W 1980 r. zab∏ys∏a iskierka odnowy i promyk wolnoÊci,
ale ten promyk zosta∏ przyçmiony przez obl´˝enie stanu wojennego”312.
26 sierpnia w Sokó∏ce, podczas uroczystoÊci zwiàzanych z jubileuszem
szeÊçsetlecia obrazu Matki Boskiej Cz´stochowskiej, ksiàdz wyg∏aszajàcy
kazanie do oko∏o 3,5 tys. wiernych opowiedzia∏ si´ za utrzymaniem „Soli-
darnoÊci” w dawnym kszta∏cie i domaga∏ si´ zwolnienia internowanych313.
10 paêdziernika odprawiajàcy nabo˝eƒstwo w Go∏dapi ks. Sm´dzik stwier-
dzi∏: „Polska utraci∏a wolnoÊç [...] niektórzy tego si´ tak wstydzà, ˝e bojà si´
zza ciemnych okularów spojrzeç narodowi w oczy”314.

Bp Kisiel unika∏ otwartego wypowiadania si´ na tematy polityczne. Jed-
nak 5 kwietnia 1982 r. podczas rekolekcji wielkopostnych wezwa∏ do zacho-
wania spokoju i stwierdzi∏: „Lata 1980–1981 by∏y okresem, kiedy o b∏´dach
i wypaczeniach mówiono wprost i nazywano je po imieniu. Uczyniono
du˝o dobrego, ale nastàpi∏ równie˝ chaos, nie panowano nad wszystkimi
zjawiskami spo∏ecznymi. Nale˝y dà˝yç do ugody. [...] W∏adze majà za-
pewniç spo∏eczeƒstwu swobody obywatelskie i demokratyzacj´ ˝ycia”315.
17 marca 1982 r. kanclerz kurii ks. Potocki na rekolekcjach dla kobiet
prowadzi∏ modlitw´ za cierpiàcych dzia∏aczy „SolidarnoÊci”, aby „b´dàc
w obozach internowanych, zawsze pozostawali Polakami, aby nowo naro-
dzona córka Lecha Wa∏´sy nie by∏a sierotà”316.

Podczas nabo˝eƒstw nieraz zabierali g∏os dzia∏acze zwiàzkowi. Na przy-
k∏ad w Drohiczynie 2 lipca 1982 r. przemówienie wyg∏osi∏ z ambony prze-
wodniczàcy TKK NSZZ „SolidarnoÊç” w Hajnówce. Domaga∏ si´ w nim
powrotu zwiàzków zawodowych i zniesienia stanu wojennego317. Przewod-
niczàcy ∏om˝yƒskiego oddzia∏u „SolidarnoÊci” Marian Chojnowski wita∏
bp. Edwarda Samsela podczas jego ingresu318. Bia∏ostoccy rolnicy z wieƒ-
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312 AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/XI/11, t. 1, k. 144, Notatka dot[yczàca] negatywnych
wystàpieƒ kleru w 1982 r.
313 Ibidem, 55/VII/3, t. 11, k. 232, Informacja o sytuacji w województwie, [30 VIII 1982].
314 AP Suwa∏ki, KW PZPR Suwa∏ki, Sprawozdania z sytuacji spo∏eczno-gospodarczej w woje-
wództwie sporzàdzane przez UW w Suwa∏kach, Informacja z 11 X 1982.
315 AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/XI/11, t. 1, k. 142, Notatka dot[yczàca] negatywnych
wystàpieƒ kleru w 1982 r.
316 Ibidem, k. 141.
317 Ibidem, 55/VII/3, t. 11, k. 200, Informacja o sytuacji w województwie z 2 VII 1982 r.
318 Jego przemówienie mia∏o wiele akcentów politycznych. Odtàd Chojnowski przed wi´kszymi
uroczystoÊciami by∏ profilaktycznie zatrzymywany przez SB (Relacja Mariana Chojnowskiego).



cami i szarfami „SolidarnoÊci” RI wyje˝d˝ali na ogólnopolskie do˝ynki na
Jasnej Górze w sierpniu 1982 r. oraz na msze Êw. odprawiane w Warszawie
przez ks. Jerzego Popie∏uszk´319.

Duchowni zwykle jako pierwsi dostawali pozwolenia na wizyty w oÊrod-
kach internowaƒ. W Wigili´ 1981 r. z internowanymi spotka∏ si´ w bia∏o-
stockim Areszcie Âledczym przy ul. Kopernika kapelan wi´zienny ks. Micha∏
Ozdowski. Cz´Êç przystàpi∏a do spowiedzi i komunii Êw. oraz podzieli∏a si´
op∏atkami przekazanymi przez bp. Kisiela320. WczeÊniej, 17 grudnia, biskup
wystosowa∏ pismo, w którym poleca∏ duchowieƒstwu diecezji, by wspiera∏o
dzia∏ania na rzecz uwolnienia internowanych i z∏agodzenia trudnych wa-
runków, w których przebywajà, oraz udziela∏o ich rodzinom pomocy moral-
nej i materialnej. Ksi´˝a mieli odwiedzaç internowanych w okresie Bo˝ego
Narodzenia i zapewniç im pos∏ug´ religijnà321. W oÊrodku dla internowa-
nych w Suwa∏kach w grudniu 1981 r. z internowanymi spotka∏ si´ ks. Kazi-
mierz Hamerszmit z koÊcio∏a pw. Êw. Aleksandra w Suwa∏kach322. Bp Sasi-
nowski odwiedzi∏ internowanych: zarówno m´˝czyzn w Suwa∏kach, jak
i kobiety w Go∏dapi. OÊrodek ten by∏ cz´sto wizytowany przez duchownych
z ca∏ego kraju. Pojawili si´ tam mi´dzy innymi biskupi: Jan W∏adys∏aw
Ob∏àk z diecezji warmiƒskiej i Lech Kaczmarek z Gdaƒska323. Regularne
msze Êw. niedzielne odprawia∏ internowanym z Go∏dapi proboszcz parafii
Êw. Leona – ks. Sm´dzik324.

Za poÊrednictwem KoÊcio∏a rozdzielana by∏a te˝ pomoc charytatywna,
przysy∏ana z zagranicy. W 1982 r. w Bia∏ymstoku aktywnie dzia∏a∏ oddzia∏
Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. Dzi´ki pomocy KoÊcio∏a b∏yska-
wicznie uda∏o si´ zorganizowaç pomoc dla internowanych i ich rodzin325.
Pierwsza ci´˝arówka z darami dotar∏a do Bia∏egostoku ju˝ 16 grudnia,
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319 Relacja Ireneusza Mieczkowskiego; Relacja Mariana Chojnowskiego.
320 A. Szot, op. cit., s. 16.
321 Ibidem, s. 17.
322 „Ludowiec”, op. cit., s. 127.
323 M. Rehorowska, op. cit., s. 56, 65.
324 Ks. Sm´dzik z Go∏dapi stara∏ si´ utwierdziç internowanych w ich przekonaniach sprzed
13 grudnia. Podczas jednego z kazaƒ do kobiet internowanych w Go∏dapi oÊwiadczy∏: „[...]
czas odosobnienia nale˝y wykorzystaç na pog∏´bienie wiary i utrwalenie swego dotychczaso-
wego post´powania [...]” (Informacja KW MO w Suwa∏kach z wrzeÊnia 1982 r. – w zbiorach
prywatnych).
325 W ¸om˝y ju˝ 15 XII 1981 r. opieka spo∏eczna, pod kierownictwem El˝biety MiÊko, przy-
gotowa∏a paczki dla rodzin internowanych (Relacja Danuty Wroniszewskiej).



a paczki ˝ywnoÊciowe internowani otrzymali jeszcze przed Bo˝ym Naro-
dzeniem326. Pomoc ˝ywnoÊciowà zorganizowali rodzinom internowanych
rolnicy327. 23 grudnia komendant Komendy Wojewódzkiej MO w ¸om˝y
p∏k Soko∏owski zgodzi∏ si´ na zebranie paczek dla internowanych i zobo-
wiàza∏ si´ je dostarczyç. Pracownice dzia∏u socjalnego Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR jeêdzi∏y z milicjantami po domach rodzin internowa-
nych i zbiera∏y to, co rodziny chcia∏y im przekazaç. Do paczek do∏àczy∏y
otrzymane z KoÊcio∏a produkty ˝ywnoÊciowe328. 20 stycznia 1982 r. bia∏o-
stocka kuria przekaza∏a pierwszy transport darów internowanym w Suwa∏-
kach. Dary by∏y równie˝ wysy∏ane do oÊrodka w Kwidzynie329. ¸àcznie
w 1982 r. we wszystkich parafiach archidiecezji w Bia∏ymstoku ksi´˝a roz-
dzielili 1 712 947 kg artyku∏ów ˝ywnoÊciowych, 254 291 kg odzie˝y i obu-
wia oraz 55 250 kg Êrodków higieny. Wi´kszoÊç transportów ˝ywnoÊci
rozdzielono w parafiach miejskich, z kolei na wsi i w ma∏ych miastecz-
kach wr´czano wi´cej ubraƒ i Êrodków higieny. We wspomnianym okre-
sie pomoc otrzyma∏o oko∏o 80 tys. osób z ca∏ej archidiecezji330. Za pomoc
internowanym i ich rodzinom odpowiada∏ w kurii bia∏ostockiej ks. Wac∏aw
Lewkowicz. Rozdzia∏em, pakowaniem i rozwo˝eniem darów zajmowa∏y
si´ siostry zakonne (przede wszystkim s. Teresa Mitros) oraz osoby Êwiec-
kie, mi´dzy innymi Irena i Eugeniusz Bil-Jaruzelscy, Alicja Chwalibóg,
Marek Maliszewski, Halina Smaczna, Krystyna Strubel, Halina Wilk.
Wszyscy represjonowani mieli za∏o˝one specjalne karty osobowe, zawie-
rajàce dane o sytuacji rodzinnej i zdrowotnej, na których dokumentowa-
no przekazywanà im pomoc331. Dary trafia∏y te˝ do ukrywajàcych si´
zwiàzkowców332. W bia∏ostockiej parafii farnej za rozdzia∏ darów odpo-
wiada∏ ks. Kazimierz Klej, któremu pomagali wolontariusze: Barbara
Bia∏a, Alicja Chwalibóg, Gabriela Walczak. Rozdzia∏em leków zajmo-
wali si´ lekarze: Agnieszka Borzuchowska, Edward ¸uczycki, Krzysztof
Rutkowski333.
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326 Relacja Alicji Chwalibóg; Relacja Wojciecha ¸owca.
327 J. Beszta-Borowski, op. cit., s. 76.
328 Paczki dotar∏y do adresatów (Relacja Danuty Wroniszewskiej).
329 A. Szot, op. cit., s. 23.
330 Ibidem, s. 36.
331 Ibidem, s. 26.
332 Por. Relacja Alicji Chwalibóg.
333 Ibidem.



W ¸om˝y pomoc internowanym organizowa∏ dyrektor ∏om˝yƒskiego
oddzia∏u Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski ks. Jan Lucjan Grajew-
ski oraz ks. Franciszek Woronowski z Wy˝szego Seminarium Duchowne-
go334. W parafiach ksi´˝a wspó∏pracowali ze zwiàzkowcami, na przyk∏ad
w Kolnie – ks. Szymborski z Janem Kozikowskim335.

Za poÊrednictwem KoÊcio∏a przekazywano te˝ pieniàdze, zbierane w za-
k∏adach pracy czy parafiach, przeznaczone na obron´ prawnà aresztowanych
czy na op∏acanie grzywien orzeczonych przez kolegia. Do 21 maja 1982 r.
w archidiecezji bia∏ostockiej rodzinom internowanych, aresztowanych, skaza-
nych i zwolnionych z pracy przekazano 520 532 z∏336. Z kurii bia∏ostockiej,
gdzie opiek´ prawnà nad represjonowanymi sprawowa∏ mecenas Witold
Wenclik, Krystyna Strubel otrzyma∏a listy adwokatów gotowych do obrony
oskar˝onych ze wzgl´dów politycznych337. Z kolei dziekan go∏dapski ks. Sm´-
dzik poinformowa∏ 7 marca 1982 r. z ambony wiernych, ˝e od 8 marca w kan-
celarii parafialnej w Olsztynie przy ul. Jagielloƒskiej b´dà udzielane porady
prawne dotyczàce stanu wojennego, podstaw zwalniania z pracy, dzia∏alnoÊci
zwiàzkowej oraz podpisywania zobowiàzaƒ lojalnoÊci338.

Od pierwszych dni stanu wojennego ukrywajàcy si´ dzia∏acze mogli te˝
liczyç na schronienie w koÊcio∏ach i na plebaniach. Przez ca∏y stan wojen-
ny ksi´˝a pomagali w wyszukiwaniu konspiracyjnych lokali, przewozili
ukrywajàcych si´ swoimi samochodami, przechowywali w koÊcio∏ach sztan-
dary i mienie zwiàzkowe.

Odmiennà postaw´ wobec stanu wojennego przyj´∏o duchowieƒstwo
prawos∏awne, które w swej wi´kszoÊci – podobnie jak i wierni – odnios∏o si´
do ruchu „SolidarnoÊci” z rezerwà. Podczas dorocznej konferencji ducho-
wieƒstwa i pracowników Prawos∏awnej Diecezji Bia∏ostocko-Gdaƒskiej
24 i 25 maja 1982 r. w Bia∏ymstoku uchwalono rezolucj´ czytanà w cerkwiach
i opublikowanà w „Gazecie Wspó∏czesnej”, wzywajàcà do pos∏uszeƒstwa wo-
bec w∏adzy i nieanga˝owania si´ w dzia∏alnoÊç opozycyjnà. „Szacunek i wza-
jemne zaufanie pomi´dzy zwierzchnoÊcià i przewodzonymi sà niezb´dne.
[...] Pragniemy szczerze uchroniç naszà m∏odzie˝ przed zgubnym wp∏ywem
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334 C. Brodzicki, op. cit.
335 Relacja Jana Kozikowskiego.
336 A. Szot, op. cit., s. 33.
337 Ibidem, s. 35.
338 AP Suwa∏ki, KW PZPR Suwa∏ki, Teleksy do KC PZPR, Teleks z 7 III 1982 r.



ludzi nieodpowiedzialnych i napominamy jà w duchu ∏agodnoÊci, sprowadza-
jàc na w∏aÊciwà drog´. Nade wszystko pragniemy, aby nigdy Êwiàtynie prawo-
s∏awne ani jakichkolwiek innych wyznaƒ nie by∏y êród∏em ani poÊrednic-
twem, ani Êrodkiem dla siania zam´tu [...]” – stwierdzono w rezolucji339.
Z kolei 18 sierpnia w czasie uroczystoÊci w prawos∏awnym sanktuarium na
Âwi´tej Górze Grabarce w obecnoÊci 50 tys. wiernych jeden z hierarchów
wyg∏osi∏ kazanie, w którym wzywa∏ do „pracy dwiema, a nie jednà r´kà”340.
Takie stanowisko prowadzi∏o czasem do sytuacji paradoksalnych. 8 lutego
1982 r. w koÊciele katolickim w Siemiatyczach odprawiono msz´ Êw. w inten-
cji prawos∏awnej dzia∏aczki „SolidarnoÊci” Raisy Soko∏owskiej, aresztowanej
27 stycznia. Matka Soko∏owskiej uda∏a si´ wczeÊniej z proÊbà o odprawienie
nabo˝eƒstwa do proboszcza prawos∏awnego, ten jednak odmówi∏341. By∏y
jednak i inne przypadki. Latem 1982 r. Stanis∏aw Marczuk, przewodniczàcy
Zarzàdu Regionu Bia∏ystok NSZZ „SolidarnoÊç”, ukrywa∏ si´ przez dwa ty-
godnie u prawos∏awnego dziekana parafii w ˚erczyczach, który zwykle s∏u-
cha∏ nocà G∏osu Ameryki342. Duchowieƒstwo innych nierzymskokatolickich
wyznaƒ przyj´∏o lojalnà postaw´ wobec decyzji w∏adz343.

Od 1983 r. równie˝ ksi´˝a katoliccy raczej zaczynali akceptowaç istnie-
jàcà sytuacj´. Znacznie spad∏a liczba ich „szkodliwych wystàpieƒ”. Przed
1 maja 1983 r. niektórzy ksi´˝a wywiesili przy koÊcio∏ach flagi narodowe,
a nawet wzywali do uczestnictwa w pochodach344.

6. Nastroje spo∏eczne

Dla przeci´tnego mieszkaƒca regionu pó∏nocno-wschodniego wprowa-
dzenie stanu wojennego oznacza∏o strach i niepewnoÊç, zwiàzanà z sytua-
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339 „Gazeta Wspó∏czesna”, 3 VI 1982.
340 Stwierdzi∏: „Nasza solidarnoÊç to Matka Boska i Cerkiew, a obowiàzkiem ka˝dego wierne-
go jest praca nie jednà r´kà, a dwiema, albowiem niektórzy w Polsce dà˝à i chcà jeÊç dwiema
r´kami, a pracowaç jednà” (AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/VII/3, t. 11, k. 228, Infor-
macja o sytuacji w województwie, 20 VIII 1982).
341 Ibidem, 55/XI/11, t. 1, k. 136, Informacja kierownika Wydzia∏u Administracyjnego KW PZPR
P. Dobrzyƒskiego z 18 II 1982 r.
342 Relacja Stanis∏awa Marczuka.
343 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 46, k. 265, Analizy sytuacji polityczno-operacyjnej województwa
suwalskiego dla Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewn´trznych, b.d.
344 Por. AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/VII/3, t. 12, k. 15, Informacja o sytuacji w woje-
wództwie, [maj 1983]; ibidem, k. 20, Informacja o przebiegu obchodów 1 maja, [maj 1983].



cjà, której skutków nikt nie umia∏ przewidzieç. Stan wojenny identyfikowa-
no z wojnà domowà, która mo˝e przynieÊç ofiary Êmiertelne345. Obawiano
si´ interwencji z zewnàtrz, aresztowaƒ i wywózek na Wschód. 13 grudnia
1981 r. Dariusz Boguski wystawi∏ na bia∏ostockim dworcu kolejowym har-
cerzy, ˝eby obserwowali, czy ludzie nie sà wywo˝eni na Wschód346. Ca∏à
spo∏ecznoÊç dotyka∏y ograniczenia swobody poruszania si´, kontaktów
i korespondencji, wynikajàce z przepisów o stanie wojennym. Nie dzia∏a∏a
te˝ ∏àcznoÊç telefoniczna347. Wprowadzenie od godz. 22 do 6 rano godziny
milicyjnej zak∏óci∏o prac´ zak∏adów przemys∏owych. Robotnicy pracujàcy
na drugà i trzecià zmian´ mieli k∏opoty z dojazdami do pracy i powrotami
do domów. W pierwszych dniach stanu wojennego w Bia∏ymstoku i ¸om˝y
– z braku paliwa – nie jeêdzi∏y taksówki. Ograniczono te˝ kursy komunika-
cji mi´dzymiastowej. Wiele osób przygotowywa∏o si´ jak do wojny, robiàc
zapasy ˝ywnoÊci i artyku∏ów pierwszej potrzeby. W poniedzia∏ek 14 grud-
nia w bia∏ostockich sklepach ju˝ od rana ludzie ustawiali si´ w kolejkach po
chleb. W jednym ze sklepów ton´ pieczywa sprzedano w ciàgu dwóch go-
dzin, w innym – ca∏odzienne zapasy mleka i pieczywa wykupiono do godz.
10 rano. Wprowadzono wi´c ograniczenie sprzeda˝y pieczywa do kilogra-
ma dla jednej osoby. Personel z trudem panowa∏ nad sytuacjà348. Podobnie
by∏o w sklepach w ¸om˝y349, Augustowie, Piszu i W´gorzewie350. Rolnicy,
obawiajàc si´ rekwizycji ˝ywnoÊci351, woleli sprzedawaç jà po ni˝szych ce-
nach bàdê nawet rozdawaç za darmo rodzinie czy znajomym, ni˝ oddaç
paƒstwu352. Spowodowa∏o to za∏amanie skupu. Na przyk∏ad 15 grudnia
1981 r. skup ˝ywca w Suwalskiem wyniós∏ zaledwie 10 proc. wielkoÊci
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345 Fragment anonimowego dziennika.
346 Relacja Dariusza Boguskiego.
347 AP Bia∏ystok, WKO Bia∏ystok, I/22, k. 23, Protokó∏ z posiedzenia z 16 XII 1982 r. 16 grud-
nia wicewojewoda bia∏ostocki Leopold Rybakiewicz domaga∏ si´ uruchomienia telefonów
w wa˝niejszych przedsi´biorstwach. Z powodu braku ∏àcznoÊci telefonicznej nie mo˝na by∏o
wezwaç pogotowia do ofiary wypadku, który mia∏ miejsce w „Spomaszu”.
348 Bia∏ostocki poniedzia∏ek, „Gazeta Wspó∏czesna”, 15 XII 1981.
349 AP ¸om˝a, KW PZPR ¸om˝a, 126, k. 82, Protokó∏ posiedzenia Sekretariatu z 14 XII 1982 r.
350 To, co najwa˝niejsze, „Gazeta Wspó∏czesna”, 17 XII 1981.
351 Przewodniczàcy ∏om˝yƒskiej „SolidarnoÊci” RI Franciszek Legacki martwi∏ si´, ˝e „rzàd
wprowadzi obowiàzkowe dostawy i rozbije rolnictwo” (Relacja Danuty Wroniszewskiej).
Rekwizycji ˝ywnoÊci nie wyklucza∏ 14 XII 1981 r. zast´pca komisarza wojewódzkiego KOK
w Bia∏ymstoku pp∏k Janusz Mi∏osz (AP Bia∏ystok, WKO Bia∏ystok, I/22, k. 16, Protokó∏ posie-
dzenia z 14 XII 1981 r.).
352 Relacja Danuty Wroniszewskiej.



sprzed stanu wojennego353. Pod koniec roku nieznacznie si´ poprawi∏, ale
skup zbo˝a by∏ nadal znikomy354.

Z powodu braku podstawowych produktów rozwija∏a si´ spekulacja
i „czarny rynek”. Zakupy na bazarze równie˝ stwarza∏y problemy. Miesz-
kanka ¸om˝y wspomina, ˝e 22 grudnia 1981 r. jej kole˝anka „kupi∏a na
rynku jedynie s∏oiczek Êmietany za 60 z∏, ale ˝adnego jajka, choç sta∏a
w dwóch kolejkach”355. W tym czasie (21 grudnia) w ¸om˝y klient sklepu
warzywnego, po odstaniu w d∏ugiej kolejce, móg∏ kupiç dwa d˝emy, 2 kg
jab∏ek i cebuli, 5 kg ziemniaków, 0,5 kg pieczarek i 4 opakowania s∏onych
paluszków. Taka przedÊwiàteczna dostawa by∏a niesamowità okazjà i wieÊç
o niej rozesz∏a si´ po mieÊcie b∏yskawicznie356.

Na stan nastrojów spo∏ecznych wp∏ywa∏a równie˝ obecnoÊç na ulicach
miast wspólnych patroli wojska, milicji i batalionów samoobrony. Przez
pierwsze dni nikt nie wiedzia∏, co w praktyce oznaczajà przepisy wprowa-
dzone dekretem o stanie wojennym. „Gazeta Wspó∏czesna” przez wiele
tygodni niemal w ka˝dym numerze wyjaÊnia∏a znaczenie poszczególnych
ograniczeƒ, wynikajàcych z dekretu z 12 grudnia 1981 r. Niektórzy o rygo-
rach musieli si´ przekonaç sami. Na przyk∏ad 20 grudnia, w niedziel´,
rolnicy z Szumowa pojechali w odwiedziny do szpitala w Zambrowie.
Zostali za to ukarani grzywnami po 500 z∏. WyjaÊniono im, ˝e powinni
mieç przepustki357.

Kulminacyjnym momentem sta∏y si´ wydarzenia w kopalni „Wujek”
16 grudnia, które pokaza∏y, ˝e w∏adza jest zdecydowana na wszystko. Potem
nast´powa∏o ju˝ powolne ∏agodzenie niektórych rygorów stanu wojenne-
go. Od soboty 19 grudnia skrócono w regionie godzin´ milicyjnà, która
obowiàzywa∏a odtàd od godz. 23 do 5 rano358. Ca∏kowicie zniesiono jà
z okazji wigilijnej pasterki i w sylwestra, choç tego dnia zakazano urzà-
dzania zabaw. 10 stycznia 1982 r. w ca∏ym kraju przywrócono ∏àcznoÊç
telefonicznà.

Wprowadzenie stanu wojennego wyzwoli∏o u wielu osób niespotykanà
aktywnoÊç i gotowoÊç do poÊwi´ceƒ. Jednak wi´kszoÊç by∏a zszokowana
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353 AP Suwa∏ki, WKO Suwa∏ki, I/10, k. 255, Protokó∏ z posiedzenia WKO z 15 XII 1981 r.
354 Ibidem, k. 306.
355 Relacja Danuty Wroniszewskiej.
356 Ibidem.
357 Ibidem.
358 „Gazeta Wspó∏czesna”, 21 XII 1981.



i przestraszona, niektórzy do tego stopnia, ˝e natychmiast zerwali wszelkie
kontakty z dzia∏aczami „SolidarnoÊci”. Niejednokrotnie robili to nawet
zwiàzkowcy aktywni przed stanem wojennym359. Zdarza∏y si´ równie˝ przy-
padki pomocy wojsku i milicji360. Kiedy podczas internowania w ¸om˝y
Jerzego åmielewskiego SB wy∏ama∏a drzwi do mieszkania, ˝aden sàsiad
nie chcia∏ pomóc jego siedemnastoletniemu synowi przy ich wstawieniu361.
Rodzaj „ot´pienia” odnotowano tak˝e pod koniec 1982 r., kiedy to spo∏e-
czeƒstwo, zm´czone trwajàcym ju˝ ponad rok stanem wojennym, coraz s∏a-
biej wspomaga∏o opozycj´362.

NiepewnoÊç sytuacji utrzymywa∏a si´ przez ca∏y stan wojenny, co spra-
wia∏o, ˝e nawet niewiarygodne informacje urasta∏y do rangi powszechnie
przyjmowanych faktów. Na przyk∏ad latem 1982 r. w okolicach Sokó∏ki po-
jawi∏a si´ plotka, ˝e 22 lipca „pod kierownictwem ekstremy »SolidarnoÊci«
i na podyktowanych przez nià warunkach dojdzie do drugiego odrodzenia
Polski”. Akcja mia∏a mieç zasi´g ogólnopolski. Efektem tej plotki by∏o
masowe wycofywanie przez rodziców zg∏oszeƒ dzieci na kolonie letnie.
W Kamiennej Starej rodzice wycofali dwie trzecie zg∏oszeƒ363.

Do czynnych dzia∏aƒ przeciwko w∏adzy w∏àczy∏a si´ tylko niewielka
cz´Êç spo∏eczeƒstwa. Pozostali prezentowali postaw´ biernà. Zw∏aszcza
liczàca oko∏o 200 tys.364 mniejszoÊç Bia∏orusinów i prawos∏awnych Pola-
ków przyj´∏a wprowadzenie stanu wojennego z wyraênà ulgà. W 1980
i 1981 r. w Bia∏ymstoku do „SolidarnoÊci” zapisa∏o si´ poczàtkowo wielu

471

359 Przewodniczàcy „SolidarnoÊci” z jednego z najwi´kszych ∏om˝yƒskich zak∏adów 15 XII
1981 r. po powrocie z przes∏uchania przez SB oÊwiadczy∏ Marianowi Chojnowskiemu, ˝e nie
chce mieç ju˝ nic wspólnego z „SolidarnoÊcià” (Relacja Danuty Wroniszewskiej).
360 Podczas posiedzenia bia∏ostockiego WKO 16 XII 1981 r. przewodniczàcy p∏k Siemioƒ-
czyk stwierdzi∏: „Obserwuje si´ pozytywne zjawisko, ˝e ludnoÊç Bia∏egostoku w wielu wy-
padkach przekazuje wojsku dane o wrogach, ich zamiarach i dzia∏aniu. Trzeba to pozytyw-
ne zjawisko umiej´tnie wykorzystaç, a po sprawdzeniu prawdziwoÊci tych danych
odpowiednio natychmiast reagowaç. Nie mo˝na równie˝ zdradzaç tych ludzi, którzy majà
do nas ogromne zaufanie” (AP Bia∏ystok, WKO Bia∏ystok, I/22, k. 20, Protokó∏ posiedzenia
z 16 XII 1981 r.).
361 Relacja Danuty Wroniszewskiej.
362 Tu˝ przed Bo˝ym Narodzeniem 1982 r. przewodniczàcy Zarzàdu Regionu Bia∏ystok NSZZ
„SolidarnoÊç” Stanis∏aw Marczuk mia∏ tak du˝e k∏opoty ze znalezieniem bezpiecznego lo-
kum, ˝e rozwa˝a∏ wyjazd do Warszawy (Relacja Stanis∏awa Marczuka).
363 AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/VII/3, t. 11, k. 198, Informacja o sytuacji w woje-
wództwie, [1982].
364 Wed∏ug szacunków Êrodowisk bia∏oruskich.



przedstawicieli tej mniejszoÊci. Traktowali zwiàzek jako si∏´, która jest
w stanie zlikwidowaç korupcj´, z∏odziejstwo itp. Jednak wkrótce zaczà∏ ich
przera˝aç „katolicko-narodowy” – jak to okreÊlali – charakter „Solidarno-
Êci” i wi´kszoÊç zrezygnowa∏a z dzia∏alnoÊci zwiàzkowej. Z kolei na wsiach
le˝àcych w po∏udniowo-wschodniej cz´Êci regionu od poczàtku odnoszono
si´ do „SolidarnoÊci” nieprzychylnie. Kojarzono zwiàzek z ideologià naro-
dowà i zbrojnym podziemiem z drugiej po∏owy lat czterdziestych. Tu˝
przed stanem wojennym pojawia∏y si´ w regionie plotki o szykowanej przez
dzia∏aczy „SolidarnoÊci” rzezi Bia∏orusinów, „nieznane r´ce” oznacza∏y
krzy˝ykami drzwi ich mieszkaƒ365. Wszystko to napawa∏o mieszkaƒców tych
terenów strachem, poniewa˝ grozi∏o naruszeniem równowagi, w której
˝yli od ponad 30 lat. Równie˝ dzia∏acze „SolidarnoÊci” odnosili si´ do
mniejszoÊci bia∏oruskiej nieufnie, traktujàc jej przedstawicieli nawet jeÊli
nie jak „piàtà kolumn´”, to co najmniej jak „element niepewny”366. Nie bez
znaczenia by∏ panujàcy tu od dziesi´cioleci stereotyp, mówiàcy o udziale
Bia∏orusinów w aparacie w∏adzy. Równie˝ Litwini nie poparli „SolidarnoÊci”.
Uwa˝ali oni zwiàzek za „polski” i „narodowy”. Sama „SolidarnoÊç” tak˝e
nie zainteresowa∏a si´ problemami mniejszoÊci litewskiej367.

Z czasem spo∏eczeƒstwo zacz´∏o si´ przyzwyczajaç do panujàcej sytua-
cji. Ograniczanie rygorów stanu wojennego nie mia∏o ju˝ wi´kszego zna-
czenia. Wywo∏ana jego wprowadzeniem apatia i rezygnacja narasta∏a na-
wet po jego zawieszeniu i póêniejszym zniesieniu. Decydujàcy wp∏yw na za-
chowania spo∏eczne ciàgle mia∏a sytuacja ekonomiczna. Podstawowym
problemem by∏ zakup artyku∏ów ˝ywnoÊciowych i ubraƒ. W∏adze próbowa∏y
ratowaç si´ przed pustymi pó∏kami, wprowadzajàc 1 lutego 1982 r. drastycz-
nà podwy˝k´ cen ˝ywnoÊci (o 241 proc.) oraz opa∏u i energii (o 171 proc.).
W jej rezultacie realne dochody ludnoÊci spad∏y z dnia na dzieƒ o jednà
trzecià368. Permanentny brak podstawowych towarów w sklepach zmusza∏
do szukania miejsc lepiej zaopatrzonych, tote˝ mieszkaƒcy województwa
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365 Relacja Olega ¸atyszonka, wrzesieƒ 2001 (w zbiorach OBEP IPN Bia∏ystok).
366 Przed stanem wojennym na terenach zdominowanych przez wyznawców prawos∏awia po-
wsta∏ tylko jeden komitet NSZZ RI „SolidarnoÊç” – w Dubiczach Cerkiewnych. Powodem
jego utworzenia by∏o narastajàce niezadowolenie z dzia∏aƒ naczelnika gminy i niemo˝noÊç
znalezienia jakiegokolwiek innego sposobu rozwiàzania sytuacji (por. te˝ E. Mironowicz,
Polityka...; Relacja Sokrata Janowicza).
367 K. Tarka, Litwini w Polsce 1944–1997, Opole 1998, s. 137.
368 Stan wojenny w Polsce..., s. 10.



∏om˝yƒskiego jeêdzili na zakupy a˝ do Warszawy369. W województwie
suwalskim sprawa wyglàda∏a jeszcze gorzej. Mieszkaƒcy gminy Pisz zazdro-
Êcili lepszego zaopatrzenia sàsiadujàcej z nimi gminie Kolno, nale˝àcej do
województwa ∏om˝yƒskiego. Powodem zazdroÊci by∏a – jak jà nazywali
– „plaga turystów”370. Próbowano rozwiàzaç problem wykupywania towaru
przez wczasowiczów, otwierajàc na terenie województwa sklepy tylko dla
nich. Pojawi∏ si´ nowy k∏opot. Miejscowi – chcàc skorzystaç z lepszego za-
opatrzenia w nowych sklepach – próbowali si´ cz´sto podawaç za wczaso-
wiczów371. Brak towarów zmusza∏ w∏adze do ich reglamentacji. Czasem
przybiera∏a ona kuriozalne formy. Wiosnà 1982 r. naczelnik gminy Klu-
kowo w ¸om˝yƒskiem wprowadzi∏ na swoim terenie reglamentacj´ przy
sprzeda˝y pieczywa. Chleb bez ograniczeƒ mogli kupowaç tylko ci rolnicy,
którzy wywiàzali si´ ze sprzeda˝y zakontraktowanej iloÊci zbo˝a. LudnoÊç
pozarolnicza mog∏a kupiç jeden bochenek chleba dziennie na rodzin´, nie-
zale˝nie od jej wielkoÊci. Rolnicy, którzy nie wywiàzali si´ z dostaw zbo˝a,
nie dostawali chleba w ogóle. Decyzja naczelnika nie spowodowa∏a wpraw-
dzie spodziewanego wzrostu skupu zbo˝a, wywo∏a∏a natomiast negatywne
komentarze spo∏eczne372. Opór rolników przed oddawaniem towarów do
skupu wynika∏ te˝ z faktu, ˝e paƒstwo ociàga∏o si´ z zap∏atà za nie373. Braki
w zaopatrzeniu mieszkaƒcy opisywali w listach wysy∏anych do zagranicz-
nych organizacji charytatywnych. Na przyk∏ad w po∏owie marca 1982 r.
w województwie suwalskim ujawniono ponad szeÊçset takich – jak nazywa-
∏y je w∏adze – „listów ˝ebraczych” do Niemieckiego Czerwonego Krzy˝a.
Zawiera∏y one proÊby o pomoc i opisywa∏y ˝enujàce warunki egzystencji.
Wszystkie te przesy∏ki skonfiskowano374.
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369 Relacja Mariana Chojnowskiego.
370 Latem 1982 r. Suwalszczyzn´ odwiedzi∏o 1,8 mln turystów (AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 46,
k. 232, Analizy sytuacji polityczno-operacyjnej województwa suwalskiego dla Dyrektora Gabinetu
Ministra Spraw Wewn´trznych, b.d.).
371 AP Suwa∏ki, KW PZPR Suwa∏ki, Sprawozdania z sytuacji spo∏eczno-gospodarczej w woje-
wództwie sporzàdzane przez Urzàd Wojewódzki, b.d.
372 AIPN, MSW II, 185n/38, k. 5, Informacja dzienna nr 75/177, 16 III 1982.
373 „W województwach piotrkowskim, bia∏ostockim i che∏mskim rolnicy sà niezadowoleni
z powodu przelewania na ich konta pieni´dzy za dostarczony ˝ywiec bez mo˝liwoÊci natych-
miastowego ich podj´cia. Niektórzy bardzo krytycznie wypowiadajà si´ o w∏adzach, które
wymyÊli∏y nowy sposób oszukiwania ch∏opów” (ibidem, 185n/39, k. 159, Informacja dzienna
nr 98/200, 8 IV 1982).
374 Ibidem, 185n/38, k. 130, Informacja dzienna nr 81/183, 22 III 1982.



Najlepiej spo∏eczeƒstwo radzi∏o sobie z trudnoÊciami z zaopatrze-
niem w alkohol, uciekajàc si´ do starych tradycji bimbrownictwa. Gdy
przed Bo˝ym Narodzeniem 1981 r. wyczerpano w ¸om˝y ca∏e zapasy
wódki, po mieÊcie zacz´∏y krà˝yç receptury na „wojenny bimber”, prosty
do wykonania w warunkach domowych375. Wiosnà 1982 r. raporty mili-
cyjne z Suwa∏k informowa∏y o dziesi´ciokrotnym wzroÊcie nielegalnej
produkcji alkoholu w stosunku do ubieg∏ego roku376. Z kolei w marcu
1982 r. województwo bia∏ostockie znalaz∏o si´ na czwartym miejscu
w kraju pod wzgl´dem liczby spraw wszcz´tych w zwiàzku z bimbrownic-
twem377.

Niepokoje spo∏eczne wywo∏ywa∏y równie˝ kwestie p∏acowe. Niekiedy
robotnicy po prostu odmawiali odbierania zbyt niskich – ich zdaniem
– pensji. Na przyk∏ad w szeÊciu zak∏adach Spó∏dzielni Pracy Krawieckiej
„Pokój” w Bia∏ymstoku 36 osób na 70 zatrudnionych nie pobra∏o wyp∏aty
w proteÊcie przeciwko obni˝eniu prowizji od wartoÊci us∏ug z 36 do
28 proc.378 Odmowà przyj´cia premii produkcyjnej zagrozi∏o w kwietniu
1982 r. oko∏o stu pracowników Zak∏adu P∏yt Wiórowych w Grajewie.
Powodem by∏y znaczne rozbie˝noÊci co do jej wysokoÊci (od 500 do
6000 z∏) oraz sposobu jej podzia∏u mi´dzy pracowników produkcji i admi-
nistracji379. W styczniu 1983 r. w bia∏ostockim „Instalu” robotnicy wyra˝ali
niezadowolenie z powodu braku odzie˝y ochronnej, z∏ych warunków pra-
cy, nieprzestrzegania przepisów BHP i niew∏aÊciwego podzia∏u premii380.
Z kolei w lutym tego˝ roku wÊród pracowników bia∏ostockiego Paƒstwowe-
go Zak∏adu Ubezpieczeƒ krà˝y∏a plotka, ˝e wstrzymana w∏aÊnie trzynasta
pensja zostanie wyp∏acona w bonach, które b´dzie mo˝na zrealizowaç do-
piero za kilka lat381.

Zawieszenie, a nast´pnie zniesienie stanu wojennego nie spowodowa∏o
szczególnej zmiany nastrojów spo∏ecznych. W grudniu 1982 r. ludzie uwa-
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375 Relacja Danuty Wroniszewskiej.
376 AP Suwa∏ki, WKO Suwa∏ki, I/13, k. 2, Protokó∏ z posiedzenia WKO z 16 III 1982 r.
377 Od poczàtku 1981 do marca 1982 r. w województwie bia∏ostockim wszcz´to 74 sprawy
przeciwko bimbrownikom, podczas gdy w województwie warszawskim – 102 (AIPN, MSW II,
185n/38, k. 63, Za∏àcznik do informacji dziennej, 18 III 1982).
378 Ibidem, 185n/40, k. 27, Informacja dzienna nr 105/207, 17 IV 1982.
379 Ibidem, 185n/40, k. 130, Informacja dzienna nr 109/211, 21 IV 1982.
380 Ibidem, 185n/44, k. 166, Informacja dzienna nr 13/476, 15 I 1983.
381 Ibidem, 185n/66, k. 107, Informacja dzienna nr 37/499, 8 II 1983.



˝ali, ˝e nic to nie zmieni, a „w∏adza b´dzie rzàdziç po swojemu, tylko inny-
mi Êrodkami”382. Spo∏eczeƒstwo by∏o niewàtpliwie zm´czone ca∏à sytuacjà.
Oczekiwano normalizacji ˝ycia. 1 maja 1983 r. w województwie bia∏ostoc-
kim w 23 pochodach i szeÊciu wiecach wzi´∏o udzia∏ wyraênie wi´cej osób
ni˝ przed rokiem. W samym Bia∏ymstoku zamiast spodziewanych oko∏o
35 tys. osób w pochodzie maszerowa∏o 49 tys.383
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382 „Gazeta Wspó∏czesna”, 19 XII 1982.
383 AP Bia∏ystok, KW PZPR Bia∏ystok, 55/VII/3, t. 12, k. 14, Informacja o sytuacji w wojewódz-
twie z 2 V 1983 r.



POMORZE GDA¡SKIE I KUJAWY

1. Operacja wprowadzenia stanu wojennego

„Województwo gdaƒskie – czytamy w jednej z notatek Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR w Gdaƒsku – w o wiele wy˝szym stopniu ni˝ reszta kraju
znalaz∏o si´ w obliczu zdecydowanego ataku si∏ antysocjalistycznych na
konstytucyjny porzàdek prawny, rozszerzajàcej si´ kontrrewolucji i otwar-
tej walki o w∏adz´. Znacznie uaktywni∏ si´ przeciwnik klasowy w negacji
socjalistycznego kszta∏tu naszego paƒstwa i zawartych sojuszy”1. Jak wyni-
ka z przytoczonego cytatu, pacyfikacja wszystkich oÊrodków oporu w Trój-
mieÊcie by∏a w pierwszych dniach stanu wojennego sprawà o znaczeniu za-
sadniczym, do pewnego stopnia decydujàcà o powodzeniu operacji w skali
ca∏ego kraju.

12 grudnia oko∏o godz. 22 uczestniczàcy w obradach Komisji Krajowej
NSZZ „SolidarnoÊc” w Gdaƒsku (w sali BHP w Stoczni Gdaƒskiej) Zbi-
gniew Bujak otrzyma∏ wiadomoÊç telefonicznà z Warszawy o koncentracji
wojska i milicji oraz zerwaniu po∏àczeƒ teleksowych2. WczeÊniej, ju˝ oko∏o
godz. 20, informacj´ o podobnej treÊci przekaza∏ w∏adzom „SolidarnoÊci”
∏àcznik kapitana SB Adama Hodysza, póêniej natomiast kurier z Pogoto-
wia Ratunkowego w Gdaƒsku3. Mimo tak niepokojàcych wieÊci kontynu-
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1 AP Gdaƒsk, KW PZPR, 1890, k. 22, Informacja o zagro˝eniu przest´pczoÊcià województwa
gdaƒskiego oraz zapobieganiu i zwalczaniu przest´pstw w okresie od grudnia 1981 roku do maja
1982 roku, z uwzgl´dnieniem roli i zadaƒ organów Êcigania i wymiaru sprawiedliwoÊci w umac-
nianiu bezpieczeƒstwa, porzàdku i dyscypliny spo∏ecznej, 31 V 1982.
2 M. ̧ opiƒski, M. Moskit, M. Wilk, Konspira. Rzecz o podziemnej „SolidarnoÊci”, Gdaƒsk–War-
szawa 1989, s. 13.
3 Wed∏ug opinii oficerów SB z Wydzia∏u „T” Komendy Wojewódzkiej MO w Gdaƒsku,
pierwsza informacja o stanie wojennym zosta∏a przekazana telefonicznie przez „anonimowe-
go rozmówc´” Aleksandrowi Hallowi 12 XII 1981 r. o godz. 18.36 (AIPN, IPN 0716/217,
t. 1, k. 152, Plan czynnoÊci i przedsi´wzi´ç operacyjnych w sprawie operacyjnego rozpracowania

8
S∏awomir Cenckiewicz



owano obrady „krajówki”, które trwa∏y prawie do pó∏nocy. Oko∏o godz. 24
posiedzenie zosta∏o zamkni´te i jego uczestnicy udali si´ do domów i po-
bliskich hoteli: „Hevelius”, „Monopol”, „Novotel” (niektórzy cz∏onkowie
KK przebywali tak˝e w sopockim „Grand Hotelu”), które zosta∏y otoczo-
ne przez jednostki ZOMO. Inni natomiast ruszyli w stron´ dworca PKP
Gdaƒsk G∏ówny z zamiarem powrotu do domu (Zbigniew Bujak, W∏ady-
s∏aw Frasyniuk, Bronis∏aw Geremek, Zbigniew Janas, Tadeusz Mazowiec-
ki, Jan Olszewski, Zbigniew Romaszewski). Wi´kszoÊç czo∏owych dzia∏aczy
zwiàzku nie spodziewa∏a si´ wprowadzenia stanu wojennego, a ju˝ na pew-
no zakrojonej na szerokà skal´ akcji zatrzymaƒ dzia∏aczy „SolidarnoÊci”4.

W nocy z 12 na 13 grudnia rozpocz´∏o si´ „polowanie” na cz∏onków
Komisji Krajowej i doradców. Nie wiadomo, czy pierwotny plan operacji
„Jod∏a” w Gdaƒsku zak∏ada∏ internowanie cz∏onków Prezydium KK jesz-
cze w czasie trwania obrad w stoczni, kiedy wi´kszoÊç z nich przebywa∏a na
sali, czy raczej mia∏o to nastàpiç w miejscach ich sta∏ego pobytu. Byç mo˝e
zaniechano aresztowaƒ na terenie stoczni, poniewa˝ obawiano si´ starç ze
stoczniowà stra˝à robotniczà. Los delegatów wracajàcych na noc do hote-
lu by∏ przesàdzony. W ten sposób bez przeszkód aresztowano wi´kszoÊç
cz∏onków KK i OÊrodka Prac Spo∏eczno-Zawodowych przy KK5. Po pó∏no-
cy do swego mieszkania w dzielnicy Gdaƒsk Zaspa wróci∏ z zakoƒczonych
obrad KK Lech Wa∏´sa. Oko∏o godz. 1 przybyli do niego dzia∏acze Ruchu
M∏odej Polski z informacjami o aresztowaniach. Mimo to przewodniczàcy
po∏o˝y∏ si´ spaç, ale ju˝ oko∏o godz. 2.45 nad ranem obudzi∏ go dzwonek
do drzwi. Przyjechali do niego I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Gdaƒsku Tadeusz Fiszbach i wojewoda gdaƒski Jerzy Ko∏odziejski, 
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kryptonim „Arka” dotyczàcego Ruchu M∏odej Polski, 10 XI 1982; Pó∏ wieku polityki, czyli rzecz
o obronie czynnej. Z Wies∏awem Chrzanowskim rozmawiali Piotr Mirecki i Bogus∏aw Kiernicki,
Warszawa 1997, s. 377; Kalendarium 1980/1981 [w:] SolidarnoÊç. XX lat historii, Warszawa
2000, s. 115; Prosto w oczy. Z Janem Olszewskim rozmawia Ewa Polak-Pa∏kiewicz, Warszawa
1997, s. 234; B. Borusewicz, Sprawcy stanu wojennego nie mogà byç bohaterami narodowymi
[w:] Stan wojenny. Wspomnienia i oceny, red. J. Kulas, Pelplin 1999, s. 13).
4 Wyjàtkiem byli cz∏onkowie oÊrodka eksperckiego przy przewodniczàcym KK – Antoni
Macierewicz i Jan Olszewski (Gwiazda mia∏eÊ racj´. Z Andrzejem Gwiazdà rozmawia∏a Wie-
s∏awa Kwiatkowska, Gdynia 1990, s. 19; Prosto w oczy..., s. 234–235; M. ¸opiƒski, M. Moskit,
M. Wilk, op. cit., s. 14–15).
5 Por. J. Kuroƒ, Gwiezdny czas. „Wiary i winy” dalszy ciàg, Londyn 1991, s. 251–252; W stanie,
Warszawa 1991, s. 13. Zob. tak˝e Lista internowanych ekstremistów „SolidarnoÊci” i niele-
galnych organizacji, „G∏os Wybrze˝a”, „Dziennik Ba∏tycki”, „Wieczór Wybrze˝a” (wydanie
wspólne), 17 XII 1981.



a wraz z nimi oddzia∏ specjalny milicji z ∏omami i ci´˝kim sprz´tem prze-
znaczonym do wywa˝enia drzwi. Po krótkiej rozmowie Wa∏´s´ wyprowa-
dzono z domu, zawieziono na lotnisko w R´biechowie, stamtàd przerzuco-
no samolotem do Warszawy, póêniej zaÊ do Chylic, Otwocka i Ar∏amowa
w Bieszczadach6. Z pozosta∏ych cz∏onków Prezydium KK internowaƒ unik-
n´li praktycznie tylko Bujak i Frasyniuk. Bogdanowi Borusewiczowi,
Andrzejowi Konarskiemu, Bogdanowi Lisowi i Eugeniuszowi Szumiejce
tak˝e uda∏o si´ uniknàç zatrzymania. W „nocy genera∏ów” Lis opuÊci∏ swo-
je mieszkanie i ukry∏ si´ u znajomych, a Borusewicz przedosta∏ si´ na teren
Stoczni Gdaƒskiej, gdzie przygotowywano si´ do strajku7. Oko∏o godz. 1.15
w nocy oddzia∏y ZOMO w sile oko∏o czterystu funkcjonariuszy przypuÊci-
∏y szturm na siedzib´ Komisji Krajowej i Zarzàdu Regionu Gdaƒskiego
NSZZ „SolidarnoÊç” w Gdaƒsku Wrzeszczu przy ul. Grunwaldzkiej. W bu-
dynku przebywali wtedy mi´dzy innymi Arkadiusz Rybicki z RMP, Zyg-
munt B∏a˝ek i Andrzej Sk∏adkowski. Dla personelu siedziby „SolidarnoÊci”
si∏owa rozprawa ze zwiàzkiem nie by∏a raczej zaskoczeniem, ju˝ bowiem
12 grudnia wieczorem dzi´ki nas∏uchowi radiowemu prowadzonemu przez
B∏a˝ka by∏o jasne, ˝e pacyfikacja „SolidarnoÊci” jest tylko kwestià godzin.
Akcja ZOMO przebiega∏a bardzo sprawnie. Po odci´ciu pràdu i sforsowa-
niu krat milicja bez przeszkód zatrzyma∏a wszystkich dzia∏aczy „Solidar-
noÊci” przebywajàcych w siedzibie KK. Oko∏o godz. 2 przewieziono ich do
Pruszcza Gdaƒskiego, a po przes∏uchaniu przerzucono do obozu inter-
nowania w Strzebielinku ko∏o Wejherowa8. Operacj´ „zabezpieczenia”
siedziby zwiàzku zakoƒczono o godz. 5 rano wywiezieniem ostatnich ma-
teria∏ów i sprz´tów (mi´dzy innymi dokumentacji zwiàzkowej, publikacji
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6 L. Wa∏´sa, Droga nadziei, Kraków 1990, s. 241–245; Z drugiej strony barykady, rozmowa
z J. Ko∏odziejskim [w:] Stan wojenny. Wspomnienia..., s. 41.
7 M. ¸opiƒski, M. Moskit, M. Wilk, op. cit., s. 59–60; 13 grudnia. Zapomnieç o tej dacie,
„Gazeta Morska” (regionalny dodatek do „Gazety Wyborczej”), 13 XII 2000.
8 S. B∏a˝ek, Stan wojenny – spojrzenie po XX latach. Praca konkursowa oparta na wspomnie-
niach ojca Zygmunta B∏a˝ka, s. 3–5 (w zbiorach OBEP IPN Gdaƒsk). Zob. te˝ Ankieta dzia-
∏alnoÊci opozycyjnej wype∏niona przez Arkadiusza Rybickiego (w zbiorach P. Semkowa);
M. Wyrwich, W czepku urodzony, „Ludzie” (dodatek do „˚ycia”), 6 VII 2001; J. Mur [A. Drzy-
cimski, A. Kinaszewski], Dziennik internowanego (grudzieƒ 1981–grudzieƒ 1982), Gdaƒsk–
–Warszawa 1989, s. 11. Cz´Êç z aresztowanych otrzyma∏a decyzj´ o internowaniu bez daty
i bez powo∏ania si´ na odpowiedni artyku∏ kodeksu karnego. Pe∏na lista internowanych na
terenie województwa gdaƒskiego od 13 XII 1981 do 31 XII 1982 r.: AIPN Gdaƒsk, IPN
Gd 0046/365, t. 4 (ca∏a jednostka archiwalna).



ksià˝kowych i sprz´tu drukarskiego) zakwestionowanych przez milicj´
i SB9. Poza B∏a˝kiem, Rybickim i Sk∏adkowskim z w∏adz krajowych i regio-
nalnych „SolidarnoÊci” w Strzebielinku znaleêli si´ mi´dzy innymi Lech
Dymarski, Andrzej Gwiazda, Seweryn Jaworski, Czes∏aw Kijanka, Witold
Król, Jacek Kuroƒ (ekspert KK), Karol Modzelewski, Janusz Onyszkie-
wicz, Grzegorz Palka, Antoni Pietkiewicz, Jan Rulewski, Andrzej Sobieraj,
Antoni Tokarczuk, Henryk Wujec, Andrzej Zar´bski oraz Mieczys∏aw
Wachowski, który z niezrozumia∏ych wzgl´dów jeszcze 13 grudnia opuÊci∏
„internat” i nast´pnego dnia przyby∏ do Stoczni Gdaƒskiej10.

Komisarzem wojskowym w województwie gdaƒskim zosta∏ dowódca
Marynarki Wojennej i cz∏onek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego ad-
mira∏ Ludwik Janczyszyn, dowództwo zaÊ nad Pomorskim Okr´giem Woj-
skowym przejà∏ gen. Myzia∏11. 13 grudnia w regionie gdaƒskim strajkowa∏o
∏àcznie co najmniej 47 zak∏adów pracy, w tym mi´dzy innymi Stocznia
Gdaƒska im. W. Lenina, Gdaƒska Stocznia Remontowa, Port Gdaƒski,
Port Gdyƒski, Stocznia Gdyƒska im. Komuny Paryskiej, Gdaƒskie Zak∏ady
Rafineryjne, Centrum Techniki Okr´towej (zarówno w centrum Gdaƒska,
jak i na Przymorzu), Zak∏ad Urzàdzeƒ Okr´towych „Hydroster”, Przedsi´-
biorstwo Produkcji i Monta˝u Urzàdzeƒ Elektrycznych Budownictwa
„Elektromonta˝”, Zak∏ady Okr´towych Urzàdzeƒ Elektrycznych i Auto-
matyki „Elmor”, Gdaƒskie Zak∏ady Elektryczne „Unimor”, Zak∏ady Prze-
twórcze Gdaƒsk, Zak∏ady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa w Tczewie
oraz Politechnika Gdaƒska i Uniwersytet Gdaƒski12. Jednà z pierwszych
decyzji w∏adz wojewódzkich i partyjnych by∏o zawieszenie niektórych sto-
warzyszeƒ i organizacji dzia∏ajàcych w TrójmieÊcie. W pierwszej kolejnoÊci
wojewoda Ko∏odziejski zawiesi∏ (poza organizacjami ogólnokrajowymi
w rodzaju Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich) Klub Inteligencji Kato-
lickiej w Gdaƒsku, Spo∏eczny Komitet Budowy Pomnika Poleg∏ych Stocz-
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9 AIPN Gdaƒsk, IPN Gd 003/166, t. 17, k. 95, Notatka s∏u˝bowa dot[yczàca] przebiegu dzia-
∏aƒ specjalnych realizowanych w siedzibie Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” w Gdaƒsku,
13 XII 1981.
10 Rzekomym powodem zwolnienia Wachowskiego by∏o – wed∏ug niego – wstawiennictwo
Wa∏´sy (P. Rabiej, I. Rosiƒska, Kim pan jest, panie Wachowski?, Warszawa 1993, s. 68–69;
idem, Droga cienia. Wachowski bez cenzury, ¸ódê 1993, s. 93). 
11 AP Gdaƒsk, KW PZPR, 451, b.p., Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Gdaƒsku
z dnia 16 grudnia 1981 r.
12 Por. Komunikat nr 2 Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego podpisany przez Jana Wasz-
kiewicza, 14 XII 1981, godz. 10.00 (druk ulotny w zbiorach autora).



niowców w 1970 r. w Gdaƒsku oraz Spo∏eczny Komitet Budowy Pomników
Ofiar Grudnia 1970 r. w Gdyni13. W poniedzia∏ek 14 grudnia w∏adze pró-
bowa∏y pozyskaç sobie duchowieƒstwo katolickie Trójmiasta, wzywajàc nie-
których ksi´˝y (mi´dzy innymi Stanis∏awa Bogdanowicza, Zbigniewa Bry-
ka i Stanis∏awa Du∏aka) na rozmowy do siedziby SB przy ul. Okopowej
w Gdaƒsku, gdzie nalegano, by podpisali „lojalki”14.

W pierwszych godzinach stanu wojennego w Gdaƒsku najwa˝niejszà
sprawà dla w∏adz by∏o z∏amanie strajku w Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina,
poniewa˝ wszelki d∏ugotrwa∏y opór symbolicznej „kolebki »SolidarnoÊci«”
móg∏by wydatnie wp∏ynàç na nastroje w TrójmieÊcie i w ca∏ym kraju15.
Z punktu widzenia w∏adz akcja opanowania stoczni przebiega∏a poczàtko-
wo zgodnie z planem. Ju˝ w nocy z 12 na 13 grudnia na teren stoczni we-
sz∏o ZOMO i SB, zatrzymujàc strajkujàcych tam stoczniowców16. Kiedy
w∏adzom wydawa∏o si´, ˝e sytuacja jest pod kontrolà, robotnicy (w tym
przewodniczàcy zak∏adowej „SolidarnoÊci” Alojzy Szablewski) przygoto-
wywali si´ do og∏oszenia 14 grudnia strajku okupacyjnego17. Ju˝ 13 grudnia
pod legendarnà bram´ nr 2 przybywali mieszkaƒcy Gdaƒska, do stoczni
przychodzili te˝ pierwsi pracownicy18. Tego samego dnia w godz. 22–23.00
na teren stoczni przedostali si´ (przyp∏yn´li motorówkami) cz∏onkowie
Krajowego Komitetu Strajkowego (funkcjonowa∏a tak˝e nazwa Ogólno-
polski Komitet Strajkowy), który jeszcze tego samego dnia rano ukonstytu-
owa∏ si´ w Porcie Gdaƒskim, proklamujàc strajk generalny na terenie ca∏e-
go kraju do czasu, dopóki w∏adze nie zwolnià wszystkich internowanych
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13 AP Toruƒ, KW PZPR, 431, b.p., Wykaz stowarzyszeƒ zawieszonych przez wojewodów na pod-
stawie art. 15 dekretu o stanie wojennym (stan na dzieƒ 16 grudnia 1981 roku, godzina 8.00).
14 S. Bogdanowicz, KoÊció∏ gdaƒski pod rzàdami komunizmu 1945–1984, Gdaƒsk 2000, s. 385.
Zdaniem jednego z duszpasterzy „SolidarnoÊci”, ks. Hilarego Jastaka z Gdyni, admira∏ Jan-
czyszyn mia∏ opowiedzieç si´ za aresztowaniem niepokornych kap∏anów. Pog∏oska o zaplano-
wanych aresztowaniach wybranych ksi´˝y dotar∏a tak˝e do internowanych w Strzebielinku
(K. Wójcicki, Rozmowy z ksi´dzem Hilarym Jastakiem, Gdynia 1999, s. 188; J. Mur [A. Drzy-
cimski, A. Kinaszewski], op. cit., s. 109).
15 S. Cenckiewicz, G. Majchrzak, Neutralizacja Stoczni Gdaƒskiej, „Tygodnik SolidarnoÊç”,
nr 1, 3 I 2003.
16 By∏em bardziej przebieg∏y od nich, relacja Bogdana Borusewicza, spisa∏a E. Zarzycka,
„Gazeta Polska”, 29 III 2000.
17 A. Szablewski, Z kraju wyjecha∏o wielu m∏odych i wykszta∏conych ludzi [w:] Stan wojenny.
Wspomnienia..., s. 56.
18 Zob. fotografie z 13 XII 1981 r. w zbiorach Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
noÊç” oraz sta∏a ekspozycja „Drogi do wolnoÊci” w sali BHP Stoczni Gdaƒskiej.



i nie odwo∏ajà stanu wojennego19. W sk∏ad KKS weszli: Miros∏aw Kru-
piƒski (wiceprzewodniczàcy KK NSZZ „SolidarnoÊç”), cz∏onek oÊrodka
eksperckiego Antoni Macierewicz oraz cz∏onkowie KK – Andrzej Konar-
ski, Eugeniusz Szumiejko, Jan Waszkiewicz i Aleksander Przygodziƒski20.
Jednak ju˝ w nocy z 13 na 14 grudnia o godz. 0.25 trzystuosobowy oddzia∏
ZOMO i komandosów przypuÊci∏ szturm na tak zwany Rejon I Portu
Gdaƒskiego. Nie znaczy to wcale, ˝e strajk w porcie zosta∏ z∏amany – cz∏on-
kowie Prezydium KK i portowej „SolidarnoÊci”, których nie uda∏o si´ za-
trzymaç podczas szturmu ZOMO (mi´dzy innymi Antoni Grabarczyk,
Stanis∏aw Jarosz, Andrzej Micha∏owski, Czes∏aw Nowak i Marian Âwi-
tek), postanowili kontynuowaç strajk w innych cz´Êciach (Rejonach) Por-
tu Gdaƒskiego21.

W poniedzia∏ek 14 grudnia w Stoczni Gdaƒskiej powsta∏ Regionalny
Komitet Strajkowy, w którego sk∏ad weszli: Les∏aw Buczkowski, Krzysztof
Dowgia∏∏o, Stanis∏aw Fudakowski (przewodniczàcy), Jerzy Gaw´da, Marian
Miàstkowski, Szymon Pawlicki, Alojzy Szablewski, wspierali ich Bogdan
i Józef Borusewiczowie22. Tak˝e 14 grudnia do stoczni dotar∏a Anna Walen-
tynowicz, która b´dàc w podró˝y, szcz´Êliwie unikn´∏a internowania
w pierwszych godzinach stanu wojennego. Tam natkn´∏a si´ na Mieczys∏a-
wa Wachowskiego, który zebranym wokó∏ niego stoczniowcom oraz Danu-
cie Wa∏´sowej i ks. Henrykowi Jankowskiemu opowiada∏, ˝e widzia∏
w Strzebielinku Walentynowicz23. Wed∏ug relacji Êwiadków, ks. Jankowski
i Danuta Wa∏´sowa nie byli zwolennikami kontynuowania akcji strajkowej
w stoczni. Byli zdania, ˝e Lech Wa∏´sa wynegocjuje w Warszawie jakiÊ
rodzaj „zawieszenia broni”24.
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19 Komunikat nr 1 Krajowego Komitetu Strajkowego, 13 XII 1981, godz. 13.20 (druk ulotny
w zbiorach autora).
20 Portowców gdaƒskich drogi do wolnoÊci, red. J. Jakubowski, Gdaƒsk 2000, s. 178–179 i 192–193.
21 Ibidem, s. 193 i passim.
22 Na terenie stoczni funkcjonowa∏y a˝ trzy komitety strajkowe: zak∏adowy, regionalny
i ogólnopolski, których kompetencje pokrywa∏y si´ ze sobà, co by∏o nawet powodem sporów.
Zob. Dziennik strajkowy Zbigniewa Gacha, 14–16 XII 1981, k. 5 (mps w zbiorach OBEP IPN
Gdaƒsk); AIPN, MSW II, 185n/30, k. 81, Informacje dzienne gabinetu ministra za okres
11–19 XII 1981.
23 Relacja Anny Walentynowicz, maj 2001, notatka z rozmowy w zbiorach autora; P. Rabiej,
I. Rosiƒska, Kim..., s. 69; Dziennik strajkowy Zbigniewa Gacha, 15–16 XII 1981, s. 3; Ankieta
dzia∏alnoÊci opozycyjnej wype∏niona przez Krzysztofa Dowgia∏∏´ (w zbiorach P. Semkowa).
24 K. Masiak, Zszed∏em z pola [w:] Region USA. Dzia∏acze „SolidarnoÊci” o kraju, o emigracji,
o sobie, rozmawia∏ A. Krajewski, Londyn 1989, s. 117–118.



Przez ca∏y poniedzia∏ek do stoczni przybywali stoczniowcy, przedstawi-
ciele ró˝nych zak∏adów pracy i uczelni wy˝szych Trójmiasta. Pod stocznià
zgromadzi∏ si´ t∏um mieszkaƒców Gdaƒska. Mimo kryzysu nastrojów prze-
bywa∏o tam wcià˝ oko∏o 6 tys. ludzi25. WÊród kierownictwa strajku zwyci´-
˝y∏a koncepcja biernego oporu. Dla dowództwa Komendy Wojewódzkiej
MO, które mia∏o rozeznanie w sytuacji panujàcej w stoczniowym Komite-
cie Strajkowym, by∏ to sygna∏, ˝e akcja pacyfikacyjna nie napotka oporu
strajkujàcych26. Dopiero wtedy w∏adze podj´∏y decyzj´ o militaryzacji
stoczni (wczeÊniej takie samo rozwiàzanie zastosowano w Rafinerii Gdaƒ-
skiej, Wojewódzkim Przedsi´biorstwie Komunikacji, wodociàgach i gazow-
ni). Wed∏ug przywódców strajku z decyzjà o militaryzacji zak∏adu zwleka-
no dlatego, by w stoczni zgromadzili si´ ci wszyscy aktywni dzia∏acze
„SolidarnoÊci” przebywajàcy w TrójmieÊcie, którzy opowiadali si´ za kon-
tynuacjà oporu27. Mia∏o to równie˝ usprawniç akcj´ tak zwanego odbloko-
wania zak∏adu, w której mia∏y wziàç udzia∏ oddzia∏y wojska, a kierownic-
two w stoczni mieli objàç komisarze wojskowi28. Kiedy jezuita ks. Bronis∏aw
Sroka odprawia∏ (oko∏o godz. 21) msz´ Êw., stoczniowcy nie mieli ju˝ wàt-
pliwoÊci, ˝e przeprowadzenie kolejnego ataku ZOMO jest kwestià godzin29.
Plan operacji przewidywa∏ opanowanie bramy stoczniowej numer 2 i new-
ralgicznych punktów zak∏adu, wyprowadzenie pracowników, przej´cie
urzàdzeƒ poligraficznych i nag∏aÊniajàcych oraz zatrzymanie wszystkich
cz∏onków Komitetu Strajkowego. Akcj´ odblokowania Stoczni im. Lenina
rozpocz´to w nocy z 14 na 15 grudnia o godz. 0.15. Wzi´∏o w niej udzia∏
814 milicjantów – w wi´kszoÊci Êciàgni´tych ze Szczytna – oraz jeden pu∏k
czo∏gów30. W ciàgu pi´ciu godzin jednostki ZOMO i WP zrealizowa∏y za-
mierzone cele – stoczni´ opuÊci∏o prawie 7 tys. strajkujàcych pracowników,
aresztowano 51 osób, z czego 9 internowano31.
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25 O opuszczeniu stoczni przez cz´Êç strajkujàcej za∏ogi wspomina m.in. Marian Terlecki (W sta-
nie, s. 30. Zob. te˝ relacja Zbigniewa Gacha, 15 XI 2001 – notatka w zbiorach autora).
26 AKGPBP, poz. nr 9, pkt 6, k. 15–17, Ankieta operacji milicyjnej w Stoczni Gdaƒskiej [mjr. R. Gu-
zikowskiego, naczelnika Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania Komendy Wojewódzkiej MO].
27 Dziennik strajkowy Zbigniewa Gacha, 14–16 XII 1981, s. 5.
28 AP Gdaƒsk, KW PZPR, 451, b.p., Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Gdaƒsku
w dniu 14 XII 1981 r. 
29 Dziennik strajkowy Zbigniewa Gacha, 14–16 XII 1981, k. 8.
30 AKGPBP, poz. nr 9, pkt 6, k. 15–17, Ankieta operacji milicyjnej w Stoczni Gdaƒskiej [mjr. R. Gu-
zikowskiego, naczelnika Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania Komendy Wojewódzkiej MO].
31 Ibidem.



Ku zaniepokojeniu I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Gdaƒsku, Tadeusza Fiszbacha, nie uda∏o si´ jednak odnaleêç i wyprowa-
dziç wszystkich robotników oraz zatrzymaç cz∏onków Komitetu Strajkowe-
go w stoczni, w tym Dowgia∏∏y, Krupiƒskiego, Pawlickiego, Szablewskiego
i Waszkiewicza. Cz∏onek Komitetu Wojewódzkiego Mieczys∏aw Chabowski
ubolewa∏ w tym czasie nad opiesza∏oÊcià si∏ porzàdkowych i domaga∏ si´
rych∏ego postawienia dzia∏aczy „SolidarnoÊci” przed sàdem wojennym32.
Istotnie, mimo tak wielkiej determinacji aparatu PZPR, si∏y bezpieczeƒ-
stwa oko∏o godz. 5 rano opuÊci∏y teren stoczni, nie sprawdzajàc wszystkich
pomieszczeƒ zak∏adu, szczególnie wydzia∏u W-3, w którym ukryli si´ cz∏on-
kowie w∏adz regionalnych i krajowych „SolidarnoÊci”33. Milicja i wojsko nie
zadba∏y tak˝e o uszczelnienie blokady bram stoczniowych, dzi´ki czemu na
teren stoczni ponownie dostali si´ dzia∏acze „SolidarnoÊci” i Niezale˝nego
Zrzeszenia Studentów (g∏ównie z Wy˝szej Szko∏y Morskiej w Gdyni, gdzie
zakoƒczy∏ si´ strajk34) oraz robotnicy – razem 600–700 osób (zaledwie jed-
nà trzecià stanowili stoczniowcy)35. Pod bram´ nr 2 przybywa∏o coraz wi´-
cej mieszkaƒców Gdaƒska. Âwiadkowie tamtych wydarzeƒ, a tak˝e zacho-
wane liczne fotografie, potwierdzajà fakt zbratania si´ stacjonujàcych pod
stocznià „pancerniaków” z ludnoÊcià. Przera˝one tym w∏adze popo∏u-
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32 AP Gdaƒsk, KW PZPR, 451, b.p., Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Gdaƒsku
w dniu 15 grudnia 1981 r.
33 Z. Gach, Szturm na bramy, „Tygodnik Gdaƒski”, 17 XII 1989.
34 Strajk w Wy˝szej Szkole Morskiej w Gdyni rozpoczà∏ si´ 14 grudnia. Na jego czele stan´li
przewodniczàcy zak∏adowej „SolidarnoÊci” Jerzy Kowalczyk i Ewa Kubasiewicz. Tego same-
go dnia przyby∏y do budynku WSM komandor Lechowski nakaza∏ zakoƒczenie strajku, gro-
˝àc pacyfikacjà i represjami wobec uczestników. Cz´Êç studentów postanowi∏a opuÊciç szko-
∏´. Ostatecznie strajk przerwano we wtorek 15 grudnia. W tym dniu odwo∏ano rektora uczelni
Miko∏aja Kosteckiego i prorektora Henryka Dzier˝ka. Rektorem komisarycznym WSM zo-
sta∏ kapitan ˝eglugi wielkiej W∏adys∏aw Rymarz (H. Dzier˝ek, Przest´pstwa przeciwko tak
zwanej w∏adzy ludowej [w:] Stan wojenny. Wspomnienia..., s. 93; AP Gdaƒsk, KW PZPR,
3033, k. 133–135, WyjaÊnienie z∏o˝one przez A. Fja∏kiewicza w Komitecie Uczelnianym WSM
w dniu 14 grudnia 1982 r. w obecnoÊci Zespo∏u KW PZPR w Gdaƒsku).
35 Dziennik Zbigniewa Gacha, 15–16 XII 1981, k. 10. Raport milicyjny mówi o 5 tys. robotni-
ków w stoczni 15 grudnia. Relacje strajkujàcych (m.in. Zbigniewa Gacha, Bogdana Boruse-
wicza i in.) nie potwierdzajà takiej liczby strajkujàcych. Liczba podana przez komendanta
MO odpowiada raczej liczbie strajkujàcych 14 grudnia (AKGPBP, poz. nr 9, pkt 8, k. 22–24,
Ankieta operacji milicyjnej w Stoczni Gdaƒskiej [mjr. R. Guzikowskiego, naczelnika Woje-
wódzkiego Stanowiska Kierowania Komendy Wojewódzkiej MO]; W stanie, s. 40–41. Zob.
te˝ AIPN, MSW II, 185n/30, k. 107 i 119, Informacje dzienne gabinetu ministra za okres
11–19 XII 1981). 



dniem 15 grudnia zdecydowa∏y si´ na wymian´ „niepewnych” ˝o∏nierzy
spod pomnika na bardziej oddanych i karnych.

Niewykluczone, ˝e w∏aÊnie 15 grudnia kierujàcy akcjà strajkowà
w stoczni podj´li decyzj´ o koncentracji trójmiejskiego oporu jedynie wo-
kó∏ „kolebki »SolidarnoÊci«”. Âwiadczà o tym chocia˝by relacje uczestni-
ków strajku NZS na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu
Gdaƒskiego, którzy oko∏o godz. 21 zostali wezwani przez Komitet Strajko-
wy w stoczni do rozwiàzania protestu na uczelni i udania si´ do stoczni36.
Ostatecznie dotar∏a tam niewielka liczba studentów Uniwersytetu Gdaƒ-
skiego, choç wspólnie ze s∏uchaczami politechniki by∏o ich razem oko∏o
dwustu37. Apel stoczniowców o przerwanie akcji strajkowej na uniwersytecie
móg∏ byç zwiàzany z pacyfikacjà „siostrzanej” Stoczni Gdyƒskiej. 15 grud-
nia sprowadzone ze S∏upska jednostki ZOMO oraz dwie grupy pancerne
wojska w sile 566 ludzi spacyfikowa∏y strajk w Stoczni im. Komuny Paryskiej
w Gdyni. Operacja „odblokowania” Stoczni Gdyƒskiej noszàca kryptonim
„Ba∏tyk” przebiega∏a doÊç sprawnie i trwa∏a od godz. 4.20 do 7 rano38.

Obawy stoczniowców okaza∏y si´ zasadne. Do kolejnej pacyfikacji
Stoczni Gdaƒskiej dosz∏o rankiem 16 grudnia (oko∏o godz. 6). Nad stocz-
ni´ nadlecia∏y helikoptery, w∏adze rozwa˝a∏y zaj´cie zak∏adu przez desant39.
W operacji wzi´∏o udzia∏ ponad dziewi´ciuset milicjantów, w tym dwudzie-
stoczteroosobowy oddzia∏ specjalny oraz stu zomowców, którzy – jak si´
okaza∏o – ukryli si´ w stoczniowym bunkrze w czasie ataku z 14 na 15 grud-
nia. Jeden z czo∏gów (w operacji bra∏y udzia∏ trzy) staranowa∏ bram´ nr 2
(ko∏o pomnika Poleg∏ych Stoczniowców), nast´pnie grupa komandosów
opanowa∏a wa˝niejsze punkty stoczni, a oddzia∏y ZOMO, którym towarzy-
szy∏y „budy” (samochody Star), przez ca∏y dzieƒ przeczesywa∏y teren zak∏a-
du. Cz´Êç za∏ogi zosta∏a pobita, a tym, których sp´dzono do sali BHP, urzà-
dzono „Êcie˝k´ zdrowia”. Niewielka grupa stoczniowców schroni∏a si´ na 
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36 ¸. Szarmach, Archiwum znalezione w szufladzie. Praca konkursowa oparta na zapiskach
w dzienniku ojca Andrzeja Szarmacha (w zbiorach OBEP IPN Gdaƒsk), b.p.
37 Dziennik Zbigniewa Gacha, 15–16 XII 1981, k. 10.
38 AKGPBP, poz. nr 9, pkt 7, k. 18–21, Ankieta operacji milicyjnej w Stoczni Gdaƒskiej [mjr.
R. Guzikowskiego, naczelnika Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania Komendy Wojewódz-
kiej MO]. WczeÊniej (z 12 na 13 grudnia), w obawie przed wybuchem strajku, jednostki ZOMO
i wojska zaj´∏y teren Stoczni Marynarki Wojennej im. Dàbrowszczaków w Gdyni (J. Kurski,
ORP „SolidarnoÊç”, „Tygodnik Gdaƒski”, 27 VIII 1989).
39 Wed∏ug Bogdana Borusewicza jeszcze przed pacyfikacjà stoczni nad zak∏ad nadlecia∏o a˝
21 helikopterów (Zob. By∏em bardziej przebieg∏y...).



wyspie Ostrów, w Stoczni Remontowej, gdzie trwa∏a jeszcze akcja straj-
kowa40. Do godz. 10.30 ze stoczni wyprowadzono kilkuset stoczniowców,
pozosta∏à cz´Êç – najpewniej oko∏o 80 osób – zgromadzono w sali BHP
(ustawiono ich twarzà do Êciany), a wieczorem i nad ranem 17 grudnia
rozwieziono do aresztów milicyjnych (mi´dzy innymi na ul. Okopowà
w Gdaƒsku oraz do Starogardu Gdaƒskiego, gdzie trafili Zbigniew Gach,
Jan Krzysztof Bielecki i Bogus∏aw Go∏àb)41. W czasie pacyfikacji zatrzy-
mano praktycznie wszystkich przywódców strajku: Fudakowskiego, Kru-
piƒskiego, Kwok´, Macierewicza, Szablewskiego, Waszkiewicza (Boru-
sewicz zdo∏a∏ w por´ uciec)42. Tego samego dnia spacyfikowano tak˝e
strajk w pobliskiej Stoczni Remontowej. W zwiàzku z rozbiciem strajku
w Stoczni im. Lenina, a tym samym tak˝e faktycznà likwidacjà Krajowe-
go Komitetu Strajkowego, w Porcie Gdaƒskim, gdzie wcià˝ trwa∏ protest,
powsta∏ Mi´dzyzak∏adowy Komitet Strajkowy na czele ze Stanis∏awem
Jaroszem43.

Pacyfikacja Stoczni Gdaƒskiej wywo∏a∏a w TrójmieÊcie oburzenie. 16 grud-
nia na godz. 17 zapowiedziano pod pomnikiem Poleg∏ych Stoczniowców
wiec protestacyjny, a nawet msz´ Êw. w rocznic´ wydarzeƒ grudniowych
1970 r., którà mia∏ odprawiç ordynariusz gdaƒski bp Lech Kaczmarek.
Ulotki z informacjà o wiecu kolportowano w ca∏ym TrójmieÊcie (pojawi∏y
si´ tak˝e w kolejkach SKM). Biskup Kaczmarek nie otrzyma∏ od w∏adz
zgody na odprawienie mszy Êw., mimo ˝e próbowa∏ w ten sposób zapobiec
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40 „Biuletyn Informacyjny Krajowego Komitetu Strajkowego”, 17 XII 1981 (druk ulotny
w zbiorach autora); relacja z rozmowy ze Zbigniewem Gachem, 15 XI 2001 (notatka w zbio-
rach autora); Z. Kwoka, Powiedzcie, ˝e si´ nie podda∏em [w:] Stan wojenny. Wspomnienia...,
s. 175.
41 Dziennik Zbigniewa Gacha, 16 XII 1981, k. 24–30; Z. Kwoka, op. cit., s. 175.
42 Dziennik Zbigniewa Gacha, 16 XII 1981, k. 28. Na temat wydarzeƒ rozgrywajàcych si´
w Stoczni Gdaƒskiej od 13 do 16 XII 1981 r. istniejà powa˝ne rozbie˝noÊci. Ró˝ne wersje wy-
darzeƒ podajà sami uczestnicy strajku, ale te˝ dokumenty operacyjne MO (cytowane wy˝ej
raporty mjr. Guzikowskiego) czy protoko∏y posiedzeƒ Komitetu Wojewódzkiego PZPR.
Interesujàcym êród∏em informacji sà fotografie dokumentujàce „krok po kroku” rozwój wy-
padków zarówno w stoczni, jak i na ulicach Gdaƒska. Aby si´ przekonaç, jak wielkie rozbie˝-
noÊci czy wr´cz fa∏szywe opinie (przede wszystkim dotyczàce liczby strajkujàcych w nocy
z 15 na 16 grudnia) istniejà na ten temat w literaturze przedmiotu, zob. m.in. H. G∏´bocki,
Konspira. Dzieje „SolidarnoÊci” w podziemiu (1981–1989) [w:] SolidarnoÊç. XX lat..., s. 120;
Kalendarium...[w:] ibidem, s. 270–271; A. Dudek, T. Marsza∏kowski, Walki uliczne w PRL
(1956–1989), Kraków 1999, s. 259–260; S. Cenckiewicz, G. Majchrzak, op. cit.
43 Portowców gdaƒskich..., s. 196.



zapowiadanej na popo∏udnie demonstracji44. Nie czekajàc do popo∏udnia,
oko∏o godz. 8 rano niedaleko stoczni, w okolicy ulic Marynarki Polskiej
i Podwala Grodzkiego, zacz´∏y gromadziç si´ grupki ludzi. Wojsko i milicja
blokowa∏y dost´p do stoczni i pod pomnik Trzech Krzy˝y. Mimo to oko∏o
godz. 10.30 t∏um zdo∏a∏ prze∏amaç niezbyt liczny kordon ZOMO i ruszy∏
w stron´ pl. „SolidarnoÊci” pod bram´ nr 2. Tam, pod zniszczonà przez
czo∏gi bramà, dosz∏o do spontanicznej manifestacji. T∏um domaga∏ si´
uwolnienia przetrzymywanych jeszcze w sali BHP dzia∏aczy „SolidarnoÊci”.
Do manifestantów dotarli przedstawiciele strajkujàcych portowców
– w ulotkach sygnowanych przez Jarosza wzywali mieszkaƒców Gdaƒska
do odbicia stoczni w momencie, gdy ZOMO i wojsko przystàpià do pacyfi-
kacji Portu Gdaƒskiego45. Oko∏o po∏udnia na zgromadzony pod pomni-
kiem t∏um od strony bramy nr 2 ruszy∏y jednostki ZOMO z Gdaƒska,
Szczytna i S∏upska. Przy u˝yciu gazów ∏zawiàcych i armatek wodnych wy-
parto demonstrantów w kierunku Wa∏ów Piastowskich i dalej, w stron´
dworca PKP46. Walki uliczne trwa∏y przez ca∏y dzieƒ i zakoƒczy∏y si´ oko∏o
godz. 2147. Wed∏ug danych oficjalnych ranne zosta∏y 324 osoby, z których
hospitalizowano 34 (stan 7 osób okreÊlono jako „Êrednio ci´˝ki”)48.

W odczuciu w∏adz sytuacja w TrójmieÊcie, szczególnie w Gdaƒsku, by∏a
doÊç powa˝na. W Gdyni strajkowa∏ ju˝ tylko „Transbud”, ale w Gdaƒsku
strajkowa∏ wcià˝ port, Zak∏ady Rafineryjne, Centrum Techniki Okr´towej,
„Hydroster”, Elektromonta˝, „Unimor”, Zak∏ady Przetwórcze Gdaƒsk,
a poza tym Zak∏ady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa w Tczewie i inne
mniejsze zak∏ady pracy. W czasie posiedzenia Komitetu Wojewódzkiego
PZPR, które odby∏o si´ 16 grudnia, zastanawiano si´, jak wp∏ynàç na uspo-
kojenie nastrojów spo∏ecznych. Ponawiano postulaty jak najszybszej pacyfi-
kacji strajków, szczególnie w rafinerii i porcie z uwagi na spodziewane w tych
dniach przybycie tankowca z ropà. Pojawi∏a si´ tak˝e propozycja Kazimie-
rza Krakowiaka, aby w celu odstraszenia „prowokatorów i organizatorów

487

44 Relacja ks. Stanis∏awa Bogdanowicza, lipiec 2001 (taÊma magnetofonowa w zbiorach auto-
ra). Zob. te˝ S. Bogdanowicz, W ostrzeliwanej bazylice [w:] Âwiadectwa stanu wojennego, oprac.
A. Dudek, K. Madej, Warszawa 2001, s. 28.
45 Jednostronicowy druk ulotny w zbiorach autora. 
46 AP Gdaƒsk, KW PZPR, 451, b.p., Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Gdaƒsku
w dniu 16 grudnia 1981 r.; A. Dudek, T. Marsza∏kowski, op. cit., s. 261.
47 Relacja M. Terleckiego [w:] W stanie, s. 52; A. Dudek, T. Marsza∏kowski, op. cit., s. 262.
48 W. Turek, Kalendarium (1980–1989) [w:] „SolidarnoÊç” i opozycja antykomunistyczna w Gdaƒ-
sku (1980–1989), red. L. Ma˝ewski, W. Turek, Gdaƒsk 1995, s. 285.



strajków” wydaç w trybie doraênym kilka wysokich wyroków skazujàcych49.
Nocà z 16 na 17 grudnia w∏adze partyjno-wojskowe sprowadzi∏y do Gdaƒ-
ska kolejne kompanie ZOMO i ROMO z Bydgoszczy oraz Torunia. Wspól-
nie z si∏ami, które ju˝ stacjonowa∏y w TrójmieÊcie, mia∏y one zapobiec
manifestacjom zapowiadanym przez „SolidarnoÊç” na 17 grudnia oraz
usprawniç pacyfikacj´ strajkujàcych jeszcze zak∏adów pracy. Przewidywa-
nia w∏adz sprawdzi∏y si´ i ju˝ od godz. 9 rano w centrum Gdaƒska nieopo-
dal dworca PKP dosz∏o do pierwszych wystàpieƒ, g∏ównie m∏odzie˝y
szkolnej i akademickiej. Po po∏udniu walki wybuch∏y tak˝e w centrum
miasta i na Hucisku. Wed∏ug w∏adz na ulicach Gdaƒska zebra∏o si´ wtedy
oko∏o 25–30 tys. osób50. Grupy m∏odzie˝y uzbrojone w butelki z benzynà,
pr´ty, Êruby i kamienie zaatakowa∏y oddzia∏y ZOMO, próbujàc zepchnàç
je w kierunku dworca PKP. Najostrzejsze starcia by∏y w okolicach Komi-
tetu Wojewódzkiego PZPR, gdzie o godz. 19 milicja u˝y∏a broni palnej.
Krótkie serie z karabinów maszynowych oddane w kierunku napierajàce-
go t∏umu trafi∏y kilku demonstrantów. Ranni zostali: Grzegorz Zakrzew-
ski, S∏awomir Dobrzyƒski, Andrzej Adamczyk oraz dwudziestotrzyletni
Antoni Browarczyk, który zosta∏ trafiony w g∏ow´ i zmar∏ 23 grudnia
w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika (ranni mieli od 15 do 23 lat)51.
Zdecydowanie milicji wywo∏a∏o panik´ wÊród demonstrantów. O godz. 20
walki na ulicach Gdaƒska i Gdyni wygas∏y. Wed∏ug w∏adz w czasie walk na
ulicach Gdaƒska obra˝enia odnios∏o 179 milicjantów (w tym 26 ci´˝kie),
2 ˝o∏nierzy i 196 cywilów52.
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49 AP Gdaƒsk, KW PZPR, 451, b.p., Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Gdaƒsku
w dniu 16 grudnia 1981 r.
50 Ibidem, 451, b.p., Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Gdaƒsku w dniu 19 grud-
nia 1981 r.; Ochrona bezpieczeƒstwa paƒstwa i porzàdku publicznego w Polsce 1944–1988, red.
T. Walichnowski, Warszawa 1989, s. 204.
51 25 X 1982 r. Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni umorzy∏a Êledztwo z powodu nie-
wykrycia sprawców postrzelenia Antoniego Browarczyka i innych rannych w zajÊciach 17 XII
1981 r. („SolidarnoÊç. Biuletyn Informacyjny”, 15 III 1983). Szerzej na temat okolicznoÊci ra-
nienia i Êmierci A. Browarczyka zob. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania Dzia-
∏alnoÊci MSW z dzia∏alnoÊci w okresie X kadencji Sejmu RP (1989–1991), Warszawa, 26 IX
1991, s. 73–119 (w zbiorach OBEP IPN Gdaƒsk).
52 AP Gdaƒsk, KW PZPR, 451, b.p., Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Gdaƒsku
w dniu 19 grudnia 1981 r.; Ochrona bezpieczeƒstwa paƒstwa..., s. 204; A. Dudek, T. Marsza∏kow-
ski, op. cit., s. 265; W. Turek, Kalendarium..., s. 285; W stanie, s. 59 i 60–61; Usi∏owanie zorgani-
zowania strajku okupacyjnego w Stoczni Gdaƒskiej, „G∏os Wybrze˝a”, „Dziennik Ba∏tycki”,
„Wieczór Wybrze˝a”, 16 XII 1981; ZajÊcia uliczne w centrum Gdaƒska, ibidem, 17 XII 1981.



W∏adze Trójmiasta nie spodziewa∏y si´ tak ostrych protestów. W czasie
posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR 17 grudnia wie-
czorem zadecydowano o wprowadzeniu godziny milicyjnej ju˝ od godz. 20
(w ca∏ym kraju od 22). Dopiero 3 stycznia wojewoda gdaƒski zarzàdzi∏
wprowadzenie godziny milicyjnej od godz. 22 do 6. Egzekutywa wyrazi∏a te˝
wdzi´cznoÊç milicjantom i wojskowym, którzy mimo bezpoÊredniego zagro-
˝enia odznaczyli si´ „wytrzyma∏oÊcià psychicznà”. W wewnàtrzpartyjnej
dyskusji przyznano, ˝e wydarzenia, które rozegra∏y si´ na ulicach Gdaƒska,
by∏y powodem „za∏amania” wÊród cz´Êci towarzyszy partyjnych53. 

Po „odblokowaniu” 19 grudnia rano Zak∏adów Rafineryjnych najwi´k-
szym zmartwieniem w∏adz pozostawa∏ Port Gdaƒski, choç strajkowa∏o
jeszcze szeÊç innych zak∏adów pracy (Centrum Techniki Okr´towej, „Hydro-
ster”, „Elektromonta˝”, „Unimor”, Zak∏ady Przetwórcze Gdaƒsk, Zak∏ady
Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa w Tczewie). W tym celu w godzinach
popo∏udniowych w gdaƒskich dzielnicach Brzeêno i Letniewo skoncentro-
wano znaczne si∏y ZOMO, które mia∏y zajàç Rejon I i II Portu Gdaƒskie-
go. Z drugiej strony do nabrze˝y portowych podp∏yn´∏y kutry torpedowe
Marynarki Wojennej, z których oko∏o godz. 18 oddzia∏y wojska uzbrojone
w karabiny wkroczy∏y na teren Rejonu II, „oczyszczajàc” go wspólnie z od-
dzia∏ami ZOMO ze strajkujàcych portowców. Na ulicach Nowego Portu
dosz∏o do potyczek z milicjà, próbowano podpaliç VI Komisariat MO54.
Mimo pacyfikacji strajku w kolejnym dniu portowcy wcià˝ nie pracowali.
Ostatecznie rejony I–IV podj´∏y prac´ dopiero 21 grudnia55. Port Gdaƒski
by∏ najd∏u˝ej strajkujàcym zak∏adem. Przed ostatecznym jego spacyfikowa-
niem wygas∏y strajki w Centrum Techniki Okr´towej i pozosta∏ych zak∏a-
dach Trójmiasta56. U˝ywajàc s∏ów Tadeusza Fiszbacha, 20 grudnia 1981 r.
województwo gdaƒskie „zesz∏o z mapy województw strajkujàcych”,
a pierwszy etap operacji wprowadzenia stanu wojennego zosta∏ zakoƒ-
czony57. Dla zwi´kszenia bezpieczeƒstwa w∏adze wojewódzkie przesun´∏y
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53 AP Gdaƒsk, KW PZPR, 451, b.p., Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Gdaƒsku
w dniu 17 grudnia 1981 r.
54 Portowców gdaƒskich..., s. 198.
55 Ibidem, s. 199.
56 D. Bogucki, W wielu za∏ama∏a si´ wiara w spo∏ecznà i historycznà wartoÊç wspólnego wysi∏ku
[w:] Stan wojenny. Wspomnienia..., s. 70–71. 
57 AP Gdaƒsk, KW PZPR, 451, b.p., Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Gdaƒsku
w dniu 20 grudnia 1981 r.



okres zawieszenia pracy w Stoczni Pó∏nocnej, Gdaƒskiej Stoczni Remon-
towej, Stoczni Remontowej „Nauta” oraz „Radunia” do 24 grudnia,
a w Stoczni Gdaƒskiej a˝ do 4 stycznia 1982 r. Budynków paƒstwowych
i partyjnych strzeg∏y oddzia∏y milicji, wojska oraz partyjne grupy samo-
obrony, do których powo∏ano oko∏o tysiàca cz∏onków PZPR noszàcych na
r´kawach opaski z napisem „PRL”58.

Podsumowujàc operacj´ wprowadzenia stanu wojennego w regionie
gdaƒskim, nale˝y dodaç, ˝e w ciàgu pierwszych pi´ciu miesi´cy internowano
tam ∏àcznie 370 osób (do marca 1982 r. by∏o to 239 osób), z czego do maja
1982 r. zwolniono 168. W tym samym czasie aresztowano ∏àcznie 199 osób za
nieprzestrzeganie przepisów dekretu z 13 grudnia 1981 r.59

O wiele sprawniej przebiega∏a operacja wprowadzenia stanu wojenne-
go w Elblàgu. Wprawdzie w poniedzia∏ek 14 grudnia wybuch∏y strajki oku-
pacyjne w „Zamechu”, Wojewódzkim Przedsi´biorstwie Komunikacji,
a tak˝e w kwidzyƒskich Zak∏adach Celulozowo-Papierniczych, lecz jeszcze
tego samego dnia – pod presjà komisarzy wojskowych – wszystkie zosta∏y
wygaszone. 15 grudnia natomiast strajk proklamowa∏y za∏ogi Zak∏adów
Piwowarskich „Browar”, Fabryki Domów w Elblàgu oraz malborskich
Zak∏adów Przemys∏u Lniarskiego „Makop”. Chcàc uniknàç rozwiàzaƒ
si∏owych, w∏adze – wojewoda Józef Sowa, komendant MO Zbigniew Staƒ-
czyk i I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR Jerzy Prusiecki – pod-
j´∏y decyzj´ o zastraszeniu strajkujàcych robotników. Oko∏o godz. 22 jed-
nostki milicji otoczy∏y zak∏ady, w nast´pstwie czego za∏ogi przerwa∏y
protest. Próby wywo∏ania strajków podejmowano tak˝e w Elblàskich
Zak∏adach Naprawy Samochodów i Zak∏adach Armatury Samochodowej
„Polmo”. Wieczorem 15 grudnia w województwie elblàskim nie strajkowa∏
ju˝ ˝aden zak∏ad pracy60. W ca∏ym województwie aresztowano 6 osób, in-
ternowano ∏àcznie 58 osób, z czego 10 od razu zwolniono „ze wzgl´dów hu-
manitarnych”. Od 13 do 31 grudnia 1981 r. oficerowie SB przeprowadzili
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58 Ibidem.
59 AIPN Gdaƒsk, IPN Gd 003/176, cz. III, k. 71, Pismo p∏k. Sylwestra Paszkiewicza do dyrek-
tora Departamentu V MSW w Warszawie p∏k. Józefa Sasina, Gdaƒsk, 17 V 1982; AP Gdaƒsk,
KW PZPR, 143, k. 33, Protokó∏ z Plenum KW PZPR, 10 III 1982.
60 AP Elblàg, KW PZPR, 553, k. 9, 21–22, Kronika wydarzeƒ za okres 12 XII–24 XII 1981 rok,
oprac. Lech Obuchowicz, 24 XII 1981; ibidem, 553, k. 143, Ocena sytuacji w partii w wojewódz-
twie elblàskim w okresie poprzedzajàcym wprowadzenie stanu wojennego i po jego og∏oszeniu,
20 XII 1981.



∏àcznie 186 rozmów operacyjnych – zarówno z internowanymi, jak i pozo-
stajàcymi na wolnoÊci dzia∏aczami „SolidarnoÊci”. Efekt dzia∏aƒ SB mo˝e
wydawaç si´ imponujàcy. Z ponad stu wyselekcjonowanych aktywistów
„SolidarnoÊci” tylko w grudniu 1981 r. do wspó∏pracy z SB pozyskano 52,
a oÊwiadczenia o lojalnoÊci podpisa∏y 124 osoby61. Liczba pozyskanych do
wspó∏pracy ros∏a z miesiàca na miesiàc, na przyk∏ad w styczniu 1982 r.
przyby∏o kolejnych 69 konfidentów SB; w marcu – 16, w kwietniu 1062.
„Osoby pozyskane [do wspó∏pracy] zostanà w jak najszybszym czasie prze-
szkolone i ukierunkowane na realizacj´ zadaƒ ofensywnych typu rozpraco-
wanie grup nieformalnych, nielegalnych komitetów strajkowych oraz stabi-
lizujàcych i destrukcyjnych” – pisano w jednej z notatek operacyjnych SB63.

W obozach internowania bàdê w aresztach znaleêli si´ liderzy elblàskiej
„SolidarnoÊci”, w tym mi´dzy innymi Tadeusz Chmielewski, Ryszard Kali-
nowski, Waldemar Szadkowski, Kazimierz Szeszel i Bogus∏aw Szybalski.
W pierwszych dziesi´ciu dniach stanu wojennego zneutralizowano kilka
grup „SolidarnoÊci”, które w zak∏adach pracy (mi´dzy innymi w „Zame-
chu”) przystàpi∏y do organizowania podziemnych struktur zwiàzkowych64.
Ju˝ 16 grudnia SB uzyska∏a informacj´ od swojego wspó∏pracownika, ˝e
powsta∏a w Elblàgu grupa inicjatywna „zamierzajàca utworzyç konspiracyj-
ny mi´dzyzak∏adowy komitet strajkowy”. Dzi´ki agentowi SB uj´to oÊmiu
dzia∏aczy podziemnej „SolidarnoÊci” – dwóch z nich internowano, pozosta-
∏ych, po podpisaniu „lojalek”, zwolniono65. Kolejnà grup´ podziemia zli-
kwidowano na prze∏omie stycznia i lutego 1982 r. By∏a to pi´cioosobowa
tajna Komisja Zak∏adowa Wojewódzkiego Przedsi´biorstwa Komunikacji
Elblàg. Nie nale˝y si´ zatem dziwiç, ˝e w raporcie p∏k. Staƒczyka do gen.
Kiszczaka ze stycznia 1982 r. mo˝emy przeczytaç: „Oceniajàc skutecznoÊç
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61 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 10, k. 176–177, Ocena sytuacji operacyjno-politycznej w woje-
wództwie elblàskim za okres od 1 do 31 grudnia 1982 roku.
62 Ibidem, 17/IX/231, t. 10, k. 195, 220, Ocena sytuacji operacyjno-politycznej w województwie
elblàskim za okres od 1 do 31 stycznia 1981 roku.
63 Ibidem, 17/IX/231, t. 10, k. 177, Ocena sytuacji operacyjno-politycznej w województwie elblà-
skim za okres od 1 do 31 grudnia 1981 roku.
64 AP Elblàg, KW PZPR, 200, k. 243, Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Elblàgu
w dniu 23 grudnia 1981 r.
65 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 10, k. 180, Ocena sytuacji operacyjno-politycznej w wojewódz-
twie elblàskim za okres od 1 do 31 grudnia 1981 roku; ibidem, t. 10, k. 308, Ocena sytuacji ope-
racyjno-politycznej w województwie elblàskim za okres od 13 grudnia 1981 roku do 31 grudnia
1982 roku.



tych dzia∏aƒ, nale˝y stwierdziç, ˝e w ich efekcie wyeliminowano zdecydo-
wanà wi´kszoÊç najaktywniejszych dzia∏aczy NSZZ »S« o ekstremalnych
postawach, tak spoÊród sk∏adu Zarzàdu Regionalnego, jak równie˝ po-
szczególnych komisji zak∏adowych w obiektach kluczowych i innych wi´k-
szych zak∏adach przemys∏owych oraz instytucjach”66.

W województwie toruƒskim komisarzem wojskowym zosta∏ gen. Zdzi-
s∏aw Ostrowski, a na czele Wojewódzkiego Komitetu Obrony stanà∏ woje-
woda Stanis∏aw Paczkowski. Jednak w ocenie dzia∏aczy „SolidarnoÊci” fak-
tycznà w∏adz´ w regionie sprawowa∏y dwie osoby: komendant wojewódzki
MO p∏k Zenon Marcinkowski i komendant ZOMO kpt. Witold Szulc67.
Jednà z pierwszych decyzji w∏adz by∏o zawieszenie dzia∏alnoÊci Klubu Inte-
ligencji Katolickiej w Toruniu i Grudziàdzu oraz Towarzystwa Naukowego
Toruƒskiego68.

Z 12 na 13 grudnia przywódcy regionalnej „SolidarnoÊci” – Antoni Sta-
wikowski (przewodniczàcy Zarzàdu Regionu) i Wies∏aw Cichoƒ – zostali
zatrzymani w Toruniu. Z uwagi na silne wp∏ywy „SolidarnoÊci”, a nawet
„chwiejnoÊç wielu dzia∏aczy partyjnych”, w∏adze wojewódzkie obawia∏y si´
wybuchu strajku w wielu zak∏adach i instytucjach Torunia, Grudziàdza
i Che∏mna69. Jednak 13 grudnia opór w toruƒskich zak∏adach pracy spro-
wadza∏ si´ wy∏àcznie do strajku (który trwa∏ zresztà od kilku tygodni)
kilkudziesi´ciu rolników okupujàcych budynek dyrekcji Zjednoczenia
Cukrowniczego przy ul. Kraszewskiego oraz w Toruƒskich Zak∏adach
Urzàdzeƒ Okr´towych „Towimor”. Opanowanie sytuacji w Zjednoczeniu
Cukrowniczym przebieg∏o sprawnie. W nocy z 12 na 13 grudnia oddzia∏y
ZOMO spacyfikowa∏y strajk ch∏opski przy ul. Kraszewskiego. Milicja wybi-
∏a szyby w budynku i bez problemów wkroczy∏a na teren zak∏adu. Rolnicy
nie stawiali czynnego oporu, co by∏o pewnym zaskoczeniem, zw∏aszcza ˝e
SB wczeÊniej podrzuci∏a kosy, które mia∏y dowodziç konfrontacyjnych za-
miarów NSZZ RI „SolidarnoÊç”70. Strajkujàcych ch∏opów przewieziono do
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66 Ibidem, t. 10, k. 177, Ocena sytuacji operacyjno-politycznej w województwie elblàskim za okres
od 1 do 31 grudnia 1981 roku.
67 „Niezale˝ny Serwis Informacyjny” (pismo toruƒskiej NSZZ „SolidarnoÊç”), 20 I 1982.
68 AP Toruƒ, KW PZPR, 431, k. 6, Wykaz stowarzyszeƒ zawieszonych przez wojewodów na pod-
stawie art. 15 dekretu o stanie wojennym (stan na dzieƒ 16 grudnia 1981 roku, godzina 8.00).
69 Ibidem, 806, k. 70–72, Informacja o sytuacji panujàcej wÊród aktywu zawieszonych w dzia∏al-
noÊci NSZZ „SolidarnoÊç” w woj. toruƒskim, b.d.
70 S. Kalembka, „Nasza” noc grudniowa 1981. Zapis kronikarski, k. 8 (mps w zbiorach autora).



pobliskich komend MO71. 14 grudnia oddzia∏y milicji otoczy∏y „Towimor”
kordonem ZOMO. Przybyli prokurator wojewódzki i komisarz wojskowy
zak∏adu zagrozili strajkujàcym u˝yciem si∏y, na skutek czego ju˝ oko∏o
godz. 11 strajk przerwano72. Znikomy opór pozwoli∏ w∏adzom wojewódz-
kim na przerzucenie oddzia∏ów ZOMO i ROMO do Gdaƒska.

Wzorem innych województw, równie˝ w Toruniu przystàpiono do reali-
zacji operacji „Jod∏a”. Wi´kszoÊç dzia∏aczy „SolidarnoÊci” internowano
jeszcze w nocy z 12 na 13 grudnia. Nieliczni z nich przebywali w zaj´tym
przez ZOMO budynku Zarzàdu Regionu przy ul. Mickiewicza. Do miesz-
kaƒ osób przewidzianych do internowania „puka∏y” kilkuosobowe grupy
funkcjonariuszy MO i SB. Zatrzymanych zebrano w trzech komisariatach
– na Wa∏ach Sikorskiego, przy ul. Grunwaldzkiej i S∏owackiego. Po kilku-
godzinnym pobycie w komendzie MO wywo˝ono ich na podmiejskie lotni-
sko, które – otoczone lasami, po∏o˝one po zachodniej stronie Torunia przy
miasteczku akademickim Uniwersytetu im. M. Kopernika – sta∏o si´ dogod-
nym punktem zbornym wszystkich internowanych w regionie toruƒskim73.

Wiele trudnoÊci natomiast sprawi∏o w∏adzom bezpieczeƒstwa zatrzyma-
nie dzia∏aczy „SolidarnoÊci” i NZS z UMK. Jeszcze przed pó∏nocà 12 grud-
nia do Domu Studenckiego nr 5 przybyli trzej funkcjonariusze SB i milicji,
by internowaç jednego z przywódców NZS Wies∏awa Janowskiego, jednak
opór innych mieszkaƒców domu sprawi∏, ˝e próba ta okaza∏a si´ nieskutecz-
na. Zagro˝ony internowaniem Janowski uda∏ si´ w poÊpiechu do Domu
Studenckiego nr 3 przy ul. Moniuszki, gdzie przez radiow´ze∏ zawiadomi∏
wszystkie domy studenckie o zamiarze zatrzymania dzia∏aczy NZS74. Oko∏o
godz. 2 w nocy zaalarmowani wydarzeniami prorektorzy UMK, profesoro-
wie W∏adys∏aw Bojarski, Jan Kopcewicz, S∏awomir Kalembka oraz Stani-
s∏aw Dembiƒski, postanowili zaprotestowaç osobiÊcie u p∏k. Zenona Marcin-
kowskiego w Komendzie Wojewódzkiej MO. WczeÊniej jednak kazali
wszystkim studentom zgromadziç si´ w Domu Studenckim nr 3. Po przybyciu
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do akademika prorektorzy wezwali studentów do zachowania spokoju i po-
zostania w akademikach. W pierwszych godzinach stanu wojennego domy
studenckie UMK sta∏y si´ symbolicznymi punktami oporu – tam drukowa-
no pierwsze ulotki, próbowano te˝ ratowaç majàtek NZS i „SolidarnoÊci”,
przede wszystkim zaÊ wszystko to, co mog∏oby si´ okazaç przydatne w przy-
sz∏ej dzia∏alnoÊci podziemnej – sprz´t poligraficzny, papier, ksià˝ki75. Nie-
którzy z dzia∏aczy toruƒskiego NZS szukali kontaktu z w∏adzami krajowymi
„SolidarnoÊci”. 15 grudnia z misjà do Gdaƒska udali si´ Dariusz Gaicki,
Iwona Perlicka i Wojciech Polak. Jeszcze przed wprowadzeniem stanu wo-
jennego w TrójmieÊcie przebywali inni dzia∏acze toruƒskiego NZS – Marek
Wachnik i Zbigniew Nowek76, którzy unikn´li internowania i wkrótce stali
si´ czo∏owymi dzia∏aczami podziemia solidarnoÊciowego na Pomorzu77.

Ogó∏em w ca∏ym województwie toruƒskim w nocy z 12 na 13 grudnia in-
ternowano ∏àcznie 108 osób, g∏ównie dzia∏aczy „SolidarnoÊci” (w tym rol-
niczej). Do koƒca grudnia 1982 r. liczba ta wzros∏a do 211 osób78. W dniu
wprowadzenia stanu wojennego zebranych na lotnisku internowanych
przewo˝ono do zak∏adu karnego w Potulicach, a stamtàd, po likwidacji
obozu w marcu 1982 r., do Dar∏ówka, bydgoskiego Fordonu, Go∏dapi, I∏awy,
Jaworza, Kwidzyna i Strzebielinka79. Skala zatrzymaƒ wÊród dzia∏aczy to-
ruƒskiej „SolidarnoÊci” by∏a wi´ksza w porównaniu z innymi regionami.
Tym zapewne nale˝y t∏umaczyç styczniowy apel podziemnego Tajnego
Zarzàdu Regionu „SolidarnoÊci” do marsza∏ka Sejmu PRL Stanis∏awa
Gucwy z ˝àdaniem wypuszczenia wi´zionych i zniesienia stanu wojennego
oraz proÊbami skierowanymi do wszystkich ludzi o wi´ê z internowanymi
przez codzienne uczestnictwo w Apelu Jasnogórskim i modlitw´ ró˝aƒ-
cowà80. Z bardziej znanych dzia∏aczy tamtejszej „SolidarnoÊci” internowania
unikn´li cz∏onkowie w∏adz regionalnych zwiàzku, Krzysztof ˚abiƒski, Marek
Berak i Kazimierz Noga. Ten ostatni w pierwszym okresie stanu wojenne-
go kierowa∏ podziemiem solidarnoÊciowym w regionie toruƒskim81.
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W regionie bydgoskim wprowadzenie stanu wojennego nie spotka∏o si´
praktycznie z ˝adnym zorganizowanym oporem spo∏ecznym. Potwierdza to
pismo Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Bydgoszczy z 15 grudnia, który
na zapytanie kierownika Wydzia∏u Organizacyjnego Komitetu Centralne-
go PZPR Kazimierza Cypryniaka o liczb´ strajków i strajkujàcych w regio-
nie bydgoskim oraz ewentualne u˝ycie si∏ porzàdkowych w ich spacyfiko-
waniu odpowiedzia∏, ˝e ˝adna z wymienionych sytuacji na terenie
Bydgoszczy nie zaistnia∏a82. W nocy z 12 na 13 grudnia milicja bez prze-
szkód zaj´∏a siedzib´ regionu „SolidarnoÊci” przy ul. Marchlewskiego, któ-
ra niebawem zosta∏a przekazana Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej83.
Byç mo˝e ∏atwoÊç, z jakà w∏adze realizowa∏y w Bydgoszczy operacj´ wpro-
wadzenia stanu wojennego, wià˝e si´ tak˝e z internowaniem na terenie
Trójmiasta przywódców bydgoskiej „SolidarnoÊci”, Jana Rulewskiego i Anto-
niego Tokarczuka. Póêniej w Toruniu i Bydgoszczy zatrzymano i osadzono
w obozie w Potulicach mi´dzy innymi Edwarda Andruszk´, Jacka Bon-
ka, Grzegorza J´dryczka, Jana Raczyckiego, Franciszka Tomaszewskiego
i P. Sokulskiego84. Nie uda∏o si´ natomiast internowaç przywódcy rolniczej
„SolidarnoÊci” Piotra Bartoszcze, który zdo∏a∏ w por´ zbiec z miejsca za-
mieszkania, oraz Józefa Bednarka, Bogdana GuÊcia, Jerzego K´cika, Gra-
˝yny Kozimiƒskiej, Jana Marynowskiego, Marii Nowak, Ilony Parockiej,
Andrzeja Piotrowicza, Stefana Steltmanna. Wi´kszoÊç dzia∏aƒ operacyj-
nych SB zmierza∏a w tym czasie do schwytania ukrywajàcych si´ dzia∏aczy85.
W ramach operacji o kryptonimie „Jod∏a” do internowania przewidziano
49 osób, z czego zatrzymano 40 (trzy osoby w Gdaƒsku). Z kolei w ramach
operacji „Klon” do Komendy Wojewódzkiej MO przewieziono 44 osoby
przewidziane do aresztowania. W nocy z 12 na 13 grudnia i w dniach na-
st´pnych przeprowadzono z nimi rozmowy operacyjne, w wyniku których
dwanaÊcie osób pozyskano jako „osobowe êród∏a informacji”. Pozosta∏e
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82 AP Bydgoszcz, KW PZPR, 51/VII/481, k. 308, Odpowiedê KW PZPR na telefonogram KC
PZPR (naniesiona odr´cznie na piÊmie KC), 15 XII 1981.
83 W∏adze narzeka∏y na opór pracowników biblioteki w przej´ciu budynku „SolidarnoÊci”
(„Bydgoski Podziemny Serwis Informacyjny SolidarnoÊci”, nr 14, 1982, bez dok∏adnej daty).
84 Ibidem.
85 AIPN Gdaƒsk, IPN By 077/337, t. 9, k. 158, Meldunek kierownika sztabu Komendy Woje-
wódzkiej MO i zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO do spraw SB p∏k. Stefana Stefa-
nowskiego dotyczàcy sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa bydgoskiego
w dniu 16 grudnia 1981.



osoby, z wyjàtkiem trzech, które internowano, podpisa∏y oÊwiadczenia lo-
jalnoÊci, po czym zosta∏y zwolnione86. Ogó∏em do 15 grudnia na terenie
województwa przeprowadzono 250 rozmów operacyjnych, w wyniku któ-
rych pozyskano 40 osobowych êróde∏ informacji87.

Lista zawieszonych organizacji spo∏ecznych w województwie bydgoskim
nale˝y – przynajmniej w pierwszych dniach stanu wojennego – do najd∏u˝-
szych w kraju. Pomijajàc stowarzyszenia o zasi´gu ogólnopolskim, do 16 grud-
nia w∏adze Bydgoszczy zawiesi∏y przynajmniej 34 organizacje. WÊród nich
znalaz∏y si´ mi´dzy innymi kluby sportowe („Zawisza”, „Polonia”), ale te˝
Towarzystwo Przyjació∏ Niewidomych, chór „Arion” przy Filharmonii
Bydgoskiej, Wojewódzkie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej,
Zwiàzek Ogrodniczy, Zwiàzek Hodowców Owiec, Zwiàzek Pszczelarzy czy
Klub Wysokogórski88.

Zamiast akcji strajkowych w∏adze wojewódzkie odnotowa∏y jedynie
ferment wÊród za∏óg „Rometu”, Bydgoskiego Przedsi´biorstwa Budow-
nictwa Ogólnego, „Modusa”, ZNTK i „Telfy”. W czasie spotkaƒ czy prze-
stojów w pracy, które t∏umaczono wy∏àcznie brakiem niezb´dnego do
produkcji surowca, cz∏onkowie „SolidarnoÊci”, a nawet PZPR, podawali
w wàtpliwoÊç zapowiadanà przez WRON dalszà stabilizacj´ ˝ycia spo∏ecz-
no-gospodarczego w Polsce89. Interesujàca sytuacja by∏a w „Telfie” i „Modu-
sie”, gdzie pierwsi sekretarze komitetów zak∏adowych PZPR sprzeciwili
si´ powo∏aniu partyjnych grup samoobrony, t∏umaczàc, ˝e „partia, która
tak post´puje [zbroi si´ – przyp. S.C.], jest partià faszystowskà”90. W nie-
dziel´ 13 grudnia w godzinach po∏udniowych i popo∏udniowych przed
zaj´tà w nocy przez ZOMO siedzibà „SolidarnoÊci” przy ul. Marchlew-
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skiego zebra∏ si´ t∏um liczàcy 150–300 osób, który natychmiast rozpro-
szy∏y oddzia∏y MO91.

Wi´cej problemów sprawia∏o uspokojenie prowincji. Podczas zebraƒ
i narad partyjnych w zak∏adach pracy Solca Kujawskiego, Nak∏a, K´sowa,
Koronowa i Âwiecia szeregowi cz∏onkowie „SolidarnoÊci”, a jednoczeÊnie
PZPR, mieli krytycznie wypowiadaç si´ na temat propagandy telewizyjnej
oraz skutków interwencji si∏ porzàdkowych na Âlàsku i Wybrze˝u92. Najpo-
wa˝niejsza sytuacja zaistnia∏a w Chojnicach, gdzie w Wytwórni Konstrukcji
Stalowych „Mostostal” 14 grudnia wybuch∏ strajk, w którym poczàtkowo
wzi´∏o udzia∏ oko∏o szeÊciuset pracowników pierwszej zmiany. Jednak
groêba u˝ycia si∏y sprawi∏a, ˝e cz´Êç za∏ogi opuÊci∏a zak∏ad, a jeszcze tego
samego dnia protest przerwano93.

W podsumowaniu operacji wprowadzenia stanu wojennego w regionie
bydgoskim, o które w styczniu 1982 r. pokusi∏ si´ komendant wojewódzki
MO Józef Kozdra, przyznano, ˝e brak oporu spo∏ecznego w województwie
bydgoskim pozwoli∏ w∏adzom skupiç si´ przede wszystkim na zwalczaniu
spekulacji, ochronie rynku wewn´trznego i ca∏ej gospodarki ˝ywnoÊcio-
wej94. Wed∏ug komendanta Kozdry na prze∏omie 1981/1982 r. si∏y bezpie-
czeƒstwa nie musia∏y u˝ywaç si∏y. W tym czasie wszystkie si∏y porzàdkowe
w województwie (wojsko, ZOMO, ORMO, aktyw partyjny) wylegitymowa-
∏y ponad 20 tys. osób, zlikwidowa∏y 16 bimbrowni, sporzàdzi∏y 800 wnios-
ków do kolegiów do spraw wykroczeƒ (z czego ponad 500 w trybie przy-
spieszonym), w stosunku do 55 osób orzeczono kar´ aresztu zast´pczego,
434 osoby ukarano grzywnà, a w 20 przypadkach rozpocz´to post´powania
przygotowawcze95.
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95 Ibidem.



2. Aparat w∏adzy

Zakoƒczenie operacji wprowadzenia stanu wojennego umo˝liwi∏o roz-
pocz´cie akcji weryfikacji cz∏onków PZPR, w tym tak˝e funkcjonariuszy
aparatu partyjnego. W Gdaƒsku, w zwiàzku ze z∏o˝onà przez Fiszbacha
dymisjà z funkcji I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR, 8 stycznia
1982 r. zwo∏ano posiedzenie Egzekutywy KW PZPR. Nast´pca Fiszbacha
by∏ znany ju˝ wczeÊniej – decyzjà Biura Politycznego nowym I sekretarzem
Komitetu Wojewódzkiego mia∏ zostaç ówczesny kierownik Urz´du Gospo-
darki Morskiej Stanis∏aw Bejger. W czasie posiedzenia egzekutywy jego
kandydatur´ przedstawi∏ osobiÊcie sekretarz Komitetu Centralnego PZPR
i cz∏onek Biura Politycznego Kazimierz Barcikowski96. Wyborowi Bejgera
na I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdaƒsku towarzyszy∏a
jednak krytyczna ocena poprzednich w∏adz wojewódzkich partii. Ju˝ wczeÊ-
niej, w pierwszych dniach stanu wojennego, niektórzy cz∏onkowie Komi-
tetu Wojewódzkiego sugerowali opiesza∏oÊç Fiszbacha i wojewody Ko∏o-
dziejskiego we wprowadzaniu do zak∏adów pracy komisarzy wojskowych.
W czasie posiedzenia egzekutywy 15 grudnia 1981 r. Idaszak ubolewa∏, ˝e
wcià˝ nie do wszystkich zak∏adów pracy pozg∏aszali si´ komisarze wojsko-
wi, a Edward Licznerski przypomina∏, ˝e komisarze „nie sà do dekoracji”,
zaÊ uosabiana przez nich si∏a ma uchroniç kraj od przelewu krwi97.

Zwiastunem nadchodzàcych zmian by∏a dymisja wojewody Ko∏odziej-
skiego, którà z∏o˝y∏ jeszcze przed Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia 1981 r.
(faktycznie jednak pe∏ni∏ funkcj´ wojewody do poczàtku stycznia 1982 r.).
Ko∏odziejski protestowa∏ w ten sposób przeciwko zmianom, które mia∏y
nastàpiç w Komitecie Wojewódzkim, a tak˝e – co nale˝y podkreÊliç – prze-
ciwko internowaniu dzia∏aczy „SolidarnoÊci”, weryfikacji Êrodowiska
dziennikarskiego i pacyfikacjom zak∏adów pracy98. W styczniu zastàpi∏ go
gen. Mieczys∏aw Cygan. Dopiero wzgl´dne uspokojenie nastrojów spo∏ecz-
nych otworzy∏o drog´ do zmian kadrowych i wyzwoli∏o s∏owa krytyki akty-
wu partyjnego pod adresem poprzedniego kierownictwa. Celowali w niej 
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96 AP Gdaƒsk, KW PZPR, 452, k. 3–4, Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Gdaƒ-
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przede wszystkim cz∏onkowie Komitetu Wojewódzkiego – Stanis∏aw Michal-
ski i Ryszard Bradtke, którzy nawo∏ywali do przeprowadzenia weryfikacji
aparatu partyjnego99. Fiszbacha krytykowano przede wszystkim za ugodo-
woÊç i – jak to okreÊlano – prób´ porozumienia z kierownictwem „Soli-
darnoÊci” za wszelkà cen´. Bradtke proponowa∏ nawet przyj´cie uchwa∏y
pot´piajàcej poprzednie kierownictwo Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Gdaƒsku oraz wskaza∏ cele partii na najbli˝sze miesiàce. WÊród nich zna-
laz∏y si´ mi´dzy innymi postulaty: 1) podj´cia na nowo idei porozumienia
narodowego polegajàcego na skupieniu si´ spo∏eczeƒstwa wokó∏ WRON;
2) pilotowania przez parti´ wdra˝ania reform gospodarczych i walki z jej
przeciwnikami; 3) prowadzenia akcji edukacyjnej zwiàzanej z reformami.
Propozycje Bradtkego pokrywa∏y si´ z referatem przygotowanym przez
Egzekutyw´ Komitetu Wojewódzkiego PZPR, w którym podsumowano po-
przedni okres w ˝yciu partii (kadencj´ Fiszbacha) oraz ca∏oÊç operacji
wprowadzenia stanu wojennego w regionie gdaƒskim. W obszernym spra-
wozdaniu ubolewano nad szerokim wp∏ywem „SolidarnoÊci” na mieszkaƒ-
ców Trójmiasta, co mia∏o swoje konsekwencje w pierwszych dniach stanu
wojennego, kiedy to „napi´cia w województwie gdaƒskim by∏y wi´ksze ni˝
w innych regionach kraju”. Przyczyny oporu wobec decyzji WRON upatry-
wano w bliskoÊci przygotowywanych przez „SolidarnoÊç” rocznic grudnio-
wych, ∏atwoÊci oddzia∏ywania symboli (pomników poleg∏ych stoczniowców
w Gdyni i Gdaƒsku), wreszcie w popularnoÊci „SolidarnoÊci”100. W∏adze
wojewódzkie PZPR przyzna∏y, ˝e opanowanie trudnej sytuacji w styczniu
1982 r. w znacznym stopniu zawdzi´czajà zdecydowanej postawie SB, MO
i wojska. WÊród najwa˝niejszych zadaƒ w∏adz wojewódzkich wymieniono
kontynuowanie weryfikacji kadr partyjnych, gospodarczych i administracyj-
nych, a tak˝e zespo∏ów redakcyjnych trójmiejskich gazet101. Efektem prze-
prowadzonego w krótkim czasie (13 grudnia 1981–10 marca 1982 r.) proce-
su weryfikacji by∏a wymiana prawie ca∏ego aparatu kierowniczego PZPR
w województwie (usuwano tak zwanych fiszbachowców). Zwolniono wów-
czas – formalnie na w∏asnà proÊb´ – sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego
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PZPR (Tadeusza Fiszbacha, Edwarda Licznerskiego, Andrzeja Surowca),
usuni´to kierowników wydzia∏ów Komitetu Wojewódzkiego i ich zast´pców
(Miros∏awa Demichowicza, Andrzeja Hassa, Stefana Jab∏oƒskiego, Jerzego
Jakubowskiego, Jerzego Lewandowskiego, Stanis∏awa Presia, Macieja Szy-
maƒskiego, W∏adys∏awa Trochimowicza, Tadeusza Wojewódzkiego, Wies∏a-
wa Zieniewskiego), starszych instruktorów Komitetu Wojewódzkiego oraz
przeprowadzono spore zmiany w instancjach partyjnych pierwszego stopnia
(komitetach miejskich, gminnych, dzielnicowych, zak∏adowych)102. Od tej
pory, jak twierdzi Jerzy Ko∏odziejski, pe∏na w∏adza spoczywa∏a w r´kach
wojskowych – p∏k. Andrzejewskiego (komendanta wojewódzkiego MO),
komandora Janczyszyna i komandora Dutkowskiego103.

Najwi´kszym zmartwieniem Komitetu Wojewódzkiego PZPR by∏ jed-
nak odp∏yw „aktywu partyjnego”. W odczuciu znacznej cz´Êci ekipy Bej-
gera mia∏ on byç nast´pstwem owych „tragicznych b∏´dów” poprzedniego
kierownictwa Komitetu Wojewódzkiego. Istotnie, w ca∏ym 1981 r. z∏o˝ono
8571 legitymacji partyjnych, na ogólnà liczb´ prawie 99 tys. cz∏onków
wojewódzkiej organizacji partyjnej w Gdaƒsku (uby∏o oko∏o 12 proc.)104.
Tylko od 13 do 20 grudnia 1981 r. z∏o˝ono 475 legitymacji partyjnych. Do
12 stycznia 1982 r. liczb´ t´ szacowano na 669, do czego dodaç nale˝y
567 przypadków skreÊleƒ oraz 169 wydaleƒ. Rekompensata ubytków
by∏a znikoma, w tym samym czasie bowiem do PZPR przyj´to zaledwie
10 osób105. Ju˝ w nast´pnych dwóch tygodniach liczba odchodzàcych
z PZPR wzros∏a z 669 do 1042, a wydalonych z 567 do 1078 i wcià˝ ros∏a106.
Nasilenie sk∏adania legitymacji nastàpi∏o w pierwszych miesiàcach stanu
wojennego i obj´∏o praktycznie wszystkie Êrodowiska zawodowe: pracow-
ników przemys∏u, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, rolników,
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102 AP Gdaƒsk, KW PZPR, 143, k. 255–256, Imienny wykaz pracowników politycznych aparatu
zwolnionych w okresie od 13 grudnia 1981 do 10 marca 1982 r. Zob. tak˝e Najpierw trzeba byç
cz∏owiekiem, rozmowa z Tadeuszem Fiszbachem [w:] Stan wojenny. Wspomnienia..., s. 27.
103 Z drugiej strony barykady, rozmowa z J. Ko∏odziejskim [w:] Stan wojenny. Wspomnienia...,
s. 42.
104 AP Gdaƒsk, KW PZPR, 1514, b.p., Informacja o zjawiskach zachodzàcych w wojewódzkiej
organizacji partyjnej w 1981 r., 18 I 1982.
105 Ibidem, 451, b.p., Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Gdaƒsku w dniu 20 grud-
nia 1981 r.; ibidem, 1514, b.p., Teleks KW PZPR w Gdaƒsku do Wydzia∏u Organizacyjnego
KC PZPR w Warszawie, 21 I 1982.
106 Ibidem, 1514, b.p., Teleks KW PZPR w Gdaƒsku do Wydzia∏u Organizacyjnego KC PZPR
w Warszawie, 3 II 1982.



ludzi nauki i oÊwiaty107 oraz szeroko poj´tej kultury (aktorzy, fotograficy,
artyÊci plastycy)108. Przyk∏adowo w Stoczni Gdaƒskiej szeregi PZPR opuÊci∏o
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107 Ibidem, 3033, k. 19–26 (tabela nr 1–2), Informacja o sytuacji politycznej w szkolnictwie wy˝-
szym i placówkach naukowo-badawczych PAN w województwie gdaƒskim, b.d.
108 Ibidem, 3033, k. 2–18 (statystyki k. 6–10), Informacja dotyczàca sytuacji spo∏eczno-politycz-
nej w Êrodowisku kultury oraz repertuarów i programów artystycznych instytucji kulturalnych wo-
jewództwa gdaƒskiego, [1982].

Przyczyny zwolnienia

na
awans na

skierowa-Stanowisko ogó∏em
w∏asnà

likwidacja w wyniku stanowisko awans
nie nazwolniono

proÊb´
etatu rotacji poza w aparacie

emerytur´aparatem
sekretarze KW 3 3 - - - - -
kierownicy 8 - 1 1 4 - 2
wydzia∏ów KW
zast´pcy
kierowników 2 1 - 1 - - -
wydzia∏ów KW
instruktorzy 5 3 - 2 - - -
sekretarze 5 1 - 3 - - 1
KM/KD
sekretarze 2 1 - - 1 - -
KMG i KG
kierownicy 2 2 - - - - -
OPI-W
instruktorzy 
KM, KD, 1 - - - 1 - -
KMG i KG
sekretarze KZ 1 - - 1 - - -
razem 29 11 1 8 6 - 3

Tabela nr 1. Zmiany w aparacie partyjnym województwa gdaƒskiego od 13 grud-
nia 1981 do 10 marca 1982 r.

èród∏o: AP Gdaƒsk, KW PZPR, 143, k. 254, Zestawienie pracowników zwolnionych z aparatu
partyjnego w okresie od 13 XII [19]81–10 III [19]82 r., b.d.



467 osób (wed∏ug stanu na 30 maja 1982 r. w stoczniowym Komitecie
Zak∏adowym PZPR by∏o 2193 cz∏onków)109. Zdarza∏y si´ przypadki zbioro-
wego sk∏adania legitymacji. Uczynili tak pracownicy gdaƒskiego Zak∏adu
Remontowo-Budowlanego, Aeroklubu Gdaƒskiego, Teatru Lalki i Akto-
ra „Miniatura”, Biura Projektów „Technoprojekt”, „Hydrosteru”, Biura
Melioracji Wodnych oraz cz∏onkowie POP w Liskowie110.

Tabela nr 2. Pracownicy awansowani w aparacie partyjnym województwa gdaƒ-
skiego od 13 grudnia 1981 do 10 marca 1982 r.

èród∏o: AP Gdaƒsk, KW PZPR, 143, k. 257, Zestawienie pracowników awansowanych w apa-
racie partyjnym w okresie od 13 XII [19]81–10 III [19]82 r., b.d.

W 1982 r. w∏adze nie ustawa∏y w wysi∏kach, aby pozyskaç nowe kadry
partyjne. Szczególnà wag´ przywiàzywano do dzia∏alnoÊci komitetów
uczelnianych PZPR, które z jednej strony mia∏y podjàç skutecznà walk´
z wcià˝ aktywnymi strukturami uczelnianymi „SolidarnoÊci” i NZS, z dru-
giej natomiast przyczyniç si´ do odbudowy autorytetu w∏adz. Zgodnie
z wytycznymi Wydzia∏u Nauki i OÊwiaty Komitetu Centralnego PZPR
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109 Ibidem, 456, b.p., Ocena dzia∏alnoÊci zak∏adowej organizacji partyjnej Stoczni Gdaƒskiej
im. Lenina, [1983].
110 Ibidem, 1514, b.p., Teleks KW PZPR w Gdaƒsku do Wydzia∏u Organizacyjnego KC PZPR
w Warszawie, 3 II 1982. Zob. te˝ S. Cenckiewicz, Odp∏yw aktywu. Zmiany kadrowe w KW
PZPR w Gdaƒsku w pierwszych tygodniach stanu wojennego, „Biuletyn IPN” 2002, nr 5,
s. 50–53.

Powo∏ani na stanowisko
Dotychczas Ogó∏em

kierownika
zast´pcy

kierownika sekretarzazajmowane awansowa-
wydzia∏u KW

kierownika
rejonu KDstanowisko nych

wydzia∏u KW
zast´pca
kierownika 2 2 - - -
wydzia∏u KW
instruktor KW 8 - 5 2 1
I sekretarz KG 2 - - 2 -
instruktor KD 1 - - - 1
razem 13 2 5 4 2



z 30 grudnia 1981 r.111, zabiegom tym s∏u˝yç mia∏a nie tylko wymiana se-
kretarzy komitetów uczelnianych PZPR, ale te˝ weryfikacja ca∏ej kadry
naukowej (obj´to nià 3553 nauczycieli akademickich na ogólnà liczb´
3673 zatrudnionych) i odwo∏anie wszystkich rektorów uczelni wy˝szych
Trójmiasta: Wy˝szej Szko∏y Morskiej, Uniwersytetu Gdaƒskiego, Politech-
niki Gdaƒskiej, Wy˝szej Szko∏y Sztuk Plastycznych, Akademii Wychowania
Fizycznego i Akademii Medycznej112. Ich nast´pcy mieli gwarantowaç wi´k-
sze upartyjnienie Êrodowiska akademickiego (do grudnia 1981 r. wynosi∏o
24 proc.), powstrzymaç „proces degradacji pracy partyjno-politycznej w orga-
nizacjach uczelnianych”, ale przede wszystkim zlikwidowaç konspiracyjne
struktury NZS i „SolidarnoÊci” oraz pog∏´biç stan ÊwiadomoÊci spo∏eczno-
-politycznej studentów, których „nastawienie krytyczno-opozycyjne wobec
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111 AP Gdaƒsk, KW PZPR, 161, k. 123–126, G∏ówne zadania w Êrodowisku nauki i oÊwiaty
w okresie do koƒca I 1982 r., 30 XII 1981.
112 Ibidem, 3033, k. 97–116, Sytuacja spo∏eczno-polityczna w wy˝szych uczelniach Trójmiasta,
b.d.; ibidem, 3033, k. 44–56, Informacja o stanie nauk spo∏ecznych w wy˝szych uczelniach Trój-
miasta, [wrzesieƒ 1982]; ibidem, 3033, k. 27–38, Ocena pracy partyjnej w WSM Gdynia przepro-
wadzona przez zespó∏ powo∏any uchwa∏à Egzekutywy KW PZPR z dnia 1 lipca 1982 r., b.d.;
ibidem, 3033, k. 39–41, Notatka s∏u˝bowa T. Kowalewskiego na temat sytuacji w organizacji
partyjnej UG, 18 IX 1982; ibidem, 3033, k. 42–43, Protokó∏ z oceny pracy partyjnej w PWSSP
w Gdaƒsku, b.d.; ibidem, 3033, k. 79–87, Ocena pracy partyjnej w AWF w Gdaƒsku, b.d.; ibidem,
3033, k. 89–99, Informacja o sytuacji politycznej w AM w Gdaƒsku, b.d. 

Liczba

Rodzaj zmiany Razem
robotników ch∏opów

pracowników
pozosta∏ychumys∏owych

przyj´tych w poczet 28 15 - 11 2
kandydatów
z∏o˝onych legitymacji 1720 664 131 845 80
partyjnych
skreÊlonych 3157 1570 254 1003 330
wydalonych 669 273 6 369 21

Tabela nr 3. Zmiany kadrowe w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Gdaƒsku od
13 grudnia 1981 do 28 lutego 1982 r.

èród∏o: AP Gdaƒsk, KW PZPR, 1514, b.p., Teleksy KW PZPR w Gdaƒsku do Wydzia∏u
Organizacyjnego KC PZPR w Warszawie, 21 I–28 II 1982.



doÊwiadczeƒ realnego socjalizmu, w∏adz, naszych uk∏adów sojuszniczych”
budzi∏o powa˝ne zastrze˝enia113. W tym celu werbowano te˝ tajnych wspó∏-
pracowników SB wÊród kadry naukowej uczelni wy˝szych Trójmiasta114.

Realizacj´ zadaƒ wyznaczonych przez w∏adze partyjne utrudnia∏ pro-
ces opuszczania szeregów PZPR w Êrodowisku akademickim, który po
13 grudnia przybra∏ charakter masowy. Wi´kszoÊç osób sk∏adajàcych legi-
tymacje partyjne stanowili pracownicy naukowi specjalizujàcy si´ w dyscy-
plinach spo∏ecznych – historycy, filozofowie, socjologowie i ekonomiÊci
(najmniej legitymacji z∏o˝yli politolodzy)115. Próbà ratowania sytuacji by∏o
reaktywowanie jesienià 1982 r. Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-
-Leninizmu, do którego uda∏o si´ w∏adzom zaprosiç wielu cz´sto szanowa-
nych pracowników naukowych uniwersytetu, WSM i politechniki. Remedium
na utrat´ wp∏ywów w Êrodowisku nauki upatrywano tak˝e w zacieÊnieniu
wspó∏pracy pomi´dzy PZPR a SD i ZSL116.

Swego rodzaju sprawdzianem skutecznoÊci posuni´ç ekipy Bejgera wo-
bec spo∏ecznoÊci akademickiej Trójmiasta mia∏o byç „spontaniczne” two-
rzenie obywatelskich komitetów ocalenia narodowego. Jednak jedynym
wydzia∏em, na którym w 1982 r. powsta∏ OKON, by∏, najbardziej zresztà
dyspozycyjny wobec PZPR, Wydzia∏ Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu
Gdaƒskiego. Próba zorganizowania komitetów na innych wydzia∏ach
i uczelniach zakoƒczy∏a si´ fiaskiem, cz´sto – jak w Akademii Medycznej
w Gdaƒsku – z powodu niech´ci samych rektorów. Dzia∏ania w∏adz naj-
wi´kszy opór napotyka∏y w gdaƒskiej placówce Polskiej Akademii Nauk
(siedemnaÊcie placówek naukowych, w tym dwa instytuty i jeden samo-
dzielny zak∏ad), która po sierpniu 1980 r. wyros∏a na centrum koordynacyj-
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113 Ibidem, 3033, k. 98–110 i 127, Sytuacja spo∏eczno-polityczna w wy˝szych uczelniach Trójmia-
sta, 2 XII 1982.
114 Z opracowania pchor. Witolda Lewandowskiego wynika, ˝e SB mia∏a w tym zakresie pew-
ne sukcesy. Wed∏ug danych WUSW w Gdaƒsku w latach 1981–1982 na Politechnice Gdaƒ-
skiej pozyskano wÊród kadry naukowej 12 tajnych wspó∏pracowników (TW) oraz 16 kontak-
tów operacyjnych (KO). Por. AIPN Gdaƒsk, IPN Gd 028/126, k. 38, W. Lewandowski,
Kontrwywiadowcza ochrona Êrodowiska pracowników naukowych na przyk∏adzie Politechniki
Gdaƒskiej w oparciu o materia∏y operacyjne WUSW w Gdaƒsku, praca napisana pod kierun-
kiem kpt. Aleksandra Siwka, Legionowo 1985.
115 AP Gdaƒsk, KW PZPR, 454, b.p., W´z∏owe problemy pracy partyjnej na wy˝szych uczelniach
Trójmiasta, b.d.; ibidem, 457, b.p., Sytuacja spo∏eczno-polityczna w wy˝szych uczelniach Trój-
miasta, 2 XII 1982.
116 Ibidem, 455, b.p., Wyk∏adowcy WUML na rok szkoleniowy 1982/1983, 8 IX 1982; ibidem,
455, b.p., Rada Naukowa WUML w roku szkoleniowym 1982/1983, 5 IX 1982.



ne „SolidarnoÊci” PAN w ca∏ym kraju. W grudniu 1981 r. prawie 85 proc.
pracowników gdaƒskiej PAN nale˝a∏o do „SolidarnoÊci”, a do PZPR zale-
dwie 6 proc.117 Po wprowadzeniu stanu wojennego sytuacja nie uleg∏a za-
sadniczej zmianie – niemal ca∏e kierownictwo PAN by∏o w r´kach dzia∏aczy
„SolidarnoÊci”118.

Weryfikacji poddano tak˝e Êrodowisko dziennikarskie. Pierwsze decy-
zje w tej sprawie podj´to ju˝ wczesnym rankiem 13 grudnia. Komisarzem
wojskowym do spraw prasy zosta∏ komandor Franciszek Czerski, zwiàzany
z „˚o∏nierzem WolnoÊci”. Jego pierwszà decyzjà by∏o po∏àczenie redakcji
trzech trójmiejskich dzienników: „G∏osu Wybrze˝a”, „Dziennika Ba∏tyc-
kiego” i „Wieczoru Wybrze˝a”. Redaktorem „trójpolówki” i szefem zespo-
∏u redakcyjnego, który liczy∏ 37 osób, zosta∏ Józef Królikowski. W wyniku
weryfikacji przeprowadzonej przez komisarza Czerskiego i oficerów SB
pozbawiono prawa wykonywania zawodu 97 osób, to jest jednà trzecià
wszystkich zatrudnionych w TrójmieÊcie dziennikarzy119.

W okresie obowiàzywania dekretu o stanie wojennym gdaƒscy dzia∏a-
cze partyjni ze szczególnà troskà podchodzili do spraw bezpieczeƒstwa pu-
blicznego. Zdawali sobie spraw´ z tego, ˝e Trójmiasto nale˝y wcià˝ do
g∏ównych bastionów „SolidarnoÊci” i czo∏owych punktów oporu spo∏eczne-
go w skali ca∏ego kraju. Cz´sta obecnoÊç p∏k. Jerzego Andrzejewskiego
(póêniejszego genera∏a) na posiedzeniach Komitetu Wojewódzkiego
PZPR, podczas których sk∏ada∏ on szczegó∏owe sprawozdania na temat
stanu bezpieczeƒstwa w TrójmieÊcie, mia∏a uspokoiç w∏adze wojewódzkie
partii, ˝e podleg∏e komendantowi MO s∏u˝by ca∏kowicie panujà nad sytua-
cjà. Wiosnà 1982 r. Andrzejewski musia∏ odpieraç ataki cz´Êci dzia∏aczy
partyjnych zarzucajàcych si∏om porzàdkowym pob∏a˝liwoÊç wobec „ekstre-
mistów” z „SolidarnoÊci”. Ekipa Bejgera z zaniepokojeniem przys∏uchiwa-
∏a si´ komendantowi wojewódzkiemu MO, który oswaja∏ ich z myÊlà, ˝e
liczba internowanych b´dzie stopniowo mala∏a. Powo∏ujàc si´ na stanowi-
sko gen. Jaruzelskiego, Andrzejewski dowodzi∏, ˝e w miar´ post´pujàcego
„wzrostu dyscypliny spo∏ecznej” Êrodki przymusu bezpoÊredniego muszà 
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117 Ibidem, 3033, k. 144, Stan upartyjnienia i sytuacja polityczna w placówkach naukowych, b.d. 
118 Ibidem, k. 145–146. Niestety, niewiele wiadomo o dzia∏alnoÊci OKON w skali ca∏ego woje-
wództwa gdaƒskiego.
119 J. Jakubowski, Weryfikacja dziennikarzy by∏a procedurà haniebnà, krokiem ku zniewoleniu
umys∏ów [w:] Stan wojenny. Wspomnienia..., s. 118–126; idem, Weryfikacja. Józek i inni, „Tygo-
dnik Gdaƒski”, 18 III 1990.



byç ∏agodzone lub nawet znoszone. PodkreÊla∏ jednoczeÊnie, ˝e taka posta-
wa nie jest wyrazem s∏aboÊci i ust´pstw wobec przeciwników PRL, a wià˝e
si´ z opanowaniem sytuacji wewn´trznej w województwie gdaƒskim120.
Zdaniem Andrzejewskiego si∏y MO i SB winny si´ od tej pory skupiç na
likwidacji tworzàcych si´ podziemnych struktur „SolidarnoÊci”, w szczegól-
noÊci zaÊ jej bazy poligraficznej, dzi´ki której powstrzyma si´ szczególnie
groênà w TrójmieÊcie „wrogà propagand´” ulotkowo-plakatowà. Drugim
podstawowym zadaniem SB by∏o zdaniem Andrzejewskiego przeci´cie ka-
na∏ów ∏àcznoÊci i dróg przekazu informacji oraz Êrodków finansowych po-
mi´dzy zachodnimi „oÊrodkami dywersji politycznej i ideologicznej” a ich
„krajowymi kontrahentami”. Oprócz walki z wywiadami paƒstw zachod-
nich komendant wojewódzki MO wymieni∏ potrzeb´ ograniczania mo˝li-
woÊci bezpoÊredniego wp∏ywu na nastroje spo∏eczeƒstwa Radia Wolna
Europa, które w negatywnym Êwietle ukazuje posuni´cia w∏adz PRL, woj-
ska, SB i milicji, gloryfikuje znaczenie i rol´ KoÊcio∏a katolickiego oraz
tworzy „mit o martyrologii dzia∏aczy »SolidarnoÊci«”121.

Najwi´ksze wàtpliwoÊci co do stanu bezpieczeƒstwa publicznego poja-
wia∏y si´ wÊród ludzi aparatu w∏adzy po wystàpieniach i manifestacjach
rocznicowych zwolenników „SolidarnoÊci”. Na uwag´ w tym wzgl´dzie za-
s∏uguje posiedzenie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdaƒ-
sku 3 wrzeÊnia 1982 r. poÊwi´cone w ca∏oÊci walkom ulicznym, do których
dosz∏o w rocznic´ porozumieƒ sierpniowych w ca∏ym TrójmieÊcie (Gdyni,
Gdaƒsku, a nawet w Tczewie). Stanis∏aw Bejger musia∏ wtedy broniç post´-
powania s∏u˝b si∏owych (ZOMO, SB), które znalaz∏y si´ pod obstrza∏em
cz∏onków egzekutywy. W dyskusji podwa˝ali oni skutecznoÊç ogólnie poj´-
tej prewencji oraz zg∏aszali zastrze˝enia co do sposobu karania uczestni-
ków zajÊç. Zwracano uwag´ na to, ˝e milicja nie powinna w ogóle dopusz-
czaç do jakiejkolwiek koncentracji manifestantów w jednym punkcie
miasta. Ponadto, bioràc pod uwag´ znaczny udzia∏ w zajÊciach m∏odzie˝y
szkolnej i akademickiej, cz∏onkowie egzekutywy domagali si´ pociàgni´cia
do odpowiedzialnoÊci karnej rodziców uczestników manifestacji, a od
Kuratorium OÊwiaty i Wychowania wydania odpowiednich przepisów ad-
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120 AP Gdaƒsk, KW PZPR, 143, k. 33–34, Protokó∏ z Plenum KW PZPR, 10 III 1982; Relacja
Jerzego Andrzejewskiego, kwiecieƒ 2002 (notatka w zbiorach autora).
121 Ibidem, k. 37–38, Protokó∏ z Plenum KW PZPR, 10 III 1982. Zob. te˝ H. Dominiczak, Orga-
ny bezpieczeƒstwa PRL 1944–1990. Rozwój i dzia∏alnoÊç w Êwietle dokumentów MSW, Warsza-
wa 1997, s. 356.



ministracyjnych zakazujàcych m∏odzie˝y przebywania w miejscach publicz-
nych po godz. 20 „ze wzgl´du na potrzeb´ zabezpieczenia jej przed ewen-
tualnoÊcià wciàgni´cia do nieodpowiednich i niebezpiecznych dzia∏aƒ”122.
Cz∏onek Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdaƒsku, Micha∏
Gapa z Pszczó∏ek, zg∏osi∏ nawet wniosek, aby poza wymierzeniem kary
grzywny czy aresztu, schwytanych uczestników manifestacji wysy∏aç na
przymusowe roboty na wieÊ. Zwrócono by przez to uwag´ na ciàgle odczu-
walny na wsi brak ràk do pracy oraz na fakt, ˝e problemy z utrzymaniem
bezpieczeƒstwa w mieÊcie mogà doprowadziç do przetrzymywania towa-
rów ˝ywnoÊciowych przez rolników123. Interesujàce sà te˝ wnioski i zapyta-
nia gdaƒskich dzia∏aczy partyjnych przes∏ane teleksem 3 wrzeÊnia 1982 r.
do Komitetu Centralnego PZPR w Warszawie. Pytano mi´dzy innymi
o perspektywy stanu wojennego w kontekÊcie comiesi´cznych rozruchów
ulicznych oraz postulowano cz´stsze pokazywanie w telewizji walk policji
krajów zachodnich z demonstrantami124.

W póêniejszym czasie zmartwieniem w∏adz by∏y ju˝ nie tylko manifesta-
cje uliczne, upadek struktur partyjnych, rozwój prywatnej przedsi´biorczo-
Êci czy znikomy udzia∏ za∏óg trójmiejskich zak∏adów w procesie odbudowy
zwiàzków zawodowych, ale koncepcja „d∏ugiego marszu” sformu∏owana
przez niektórych dzia∏aczy podziemnej „SolidarnoÊci”. Podczas plenarne-
go posiedzenia Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdaƒsku w czerwcu
1983 r. nowà metod´ walki z w∏adzà referowa∏ p∏k Andrzejewski. Próbowa∏
on uczuliç innych towarzyszy na t´ koncepcj´, której najwi´ksze niebezpie-
czeƒstwo upatrywa∏ w próbach przenikni´cia dzia∏aczy „SolidarnoÊci” do
samorzàdów i organizacji zawodowych125.

Zgodnie z propozycjà p∏k. Andrzejewskiego, wiosnà i jesienià 1982 r.
Stanis∏aw Bejger zarzàdzi∏ przeprowadzenie tak zwanej akcji uÊwiadamia-
jàcej. Polega∏a ona na w∏àczeniu do dzia∏aƒ propagandowych partii pra-
cowników administracji paƒstwowej, którzy regularnie odwiedzali szko∏y,
wy˝sze uczelnie i zak∏ady pracy w celu „podnoszenia kultury i ÊwiadomoÊci
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122 AP Gdaƒsk, KW PZPR, 455, b.p., Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Gdaƒsku
w dniu 3 wrzeÊnia 1982 r.
123 Ibidem.
124 Ibidem, 455, b.p., Teleks sekretarza KW PZPR w Gdaƒsku Mieczys∏awa Chabowskiego
do Wydzia∏u Organizacyjnego KC PZPR, 3 IX 1982.
125 Ibidem, 157, b.p., Protokó∏ z plenarnego posiedzenia KW PZPR w Gdaƒsku w dniu 10 czerw-
ca 1983 r.



prawnej, [...] niezb´dnej w prawid∏owym wychowaniu obywatela Êwiado-
mego swoich praw i obowiàzków” oraz „uzyskania spo∏ecznego wsparcia
dla przedsi´wzi´ç majàcych na celu ochron´ wspólnych interesów olbrzy-
miej wi´kszoÊci spo∏eczeƒstwa, bezpiecznego i spokojnego ˝ycia i pracy”126.
Szczególnà rol´ w przedsi´wzi´ciu Komitetu Wojewódzkiego PZPR ode-
grali instruktorzy Zwiàzku Harcerstwa Polskiego, pracownicy oÊwiaty
(szczebla Êredniego i wy˝szego), sàdownictwa (prokuratorzy i s´dziowie)
oraz milicjanci i funkcjonariusze SB. Dla przyk∏adu, tylko w pierwszych
czterech miesiàcach 1982 r. prokuratorzy i s´dziowie uczestniczyli w ponad
stu spotkaniach z kadrà szkó∏ ponadpodstawowych, z samorzàdami
uczniowskimi oraz uczniami szkó∏ Êrednich i wy˝szych, z komendami i huf-
cami ZHP.

W∏adze narzeka∏y ponadto na niedobór kadry milicyjnej oraz proku-
ratorskiej (liczba wolnych etatów – 33) i s´dziowskiej (nieobsadzonych
16 etatów), tak niezb´dnej w realizacji dekretu o stanie wojennym. Braki
etatowe w sàdownictwie odczuwalne by∏y szczególnie w przypadku rozpa-
trywania spraw w trybie doraênym (sprawy polityczne i gospodarcze),
w których – ku ubolewaniu w∏adz partyjnych – procedura sàdowa wyma-
ga∏a udzia∏u trzech s´dziów zawodowych127. Niedobory kadrowe w orga-
nach wymiaru sprawiedliwoÊci w Gdaƒsku tylko po cz´Êci zwiàzane by∏y
z przeprowadzonà po 13 grudnia 1981 r. weryfikacjà. Decyzjà Rady Paƒ-
stwa ze stanowisk s´dziowskich zdj´to w Gdaƒsku cztery osoby (trzy od-
wo∏ano, a jedna zrezygnowa∏a dobrowolnie) oraz dwóch kuratorów zawo-
dowych. Wszyscy zwolnieni z pracy w Sàdzie Wojewódzkim nale˝eli do
„SolidarnoÊci” i mimo nalegaƒ prze∏o˝onych nie chcieli „zrezygnowaç
z przynale˝noÊci do zawieszonego zwiàzku”. Na ogólnà liczb´ 232 cz∏on-
ków „SolidarnoÊci” pracujàcych w sàdach okr´gu gdaƒskiego z chwilà
wprowadzenia stanu wojennego prawie po∏owa z nich nie chcia∏a wystà-
piç z NSZZ „SolidarnoÊç”128. Wp∏ywy „SolidarnoÊci” w sàdownictwie
by∏y jednà z przyczyn usuni´cia dotychczasowego prezesa Sàdu Woje-
wódzkiego i prezesów sàdów rejonowych w Gdaƒsku, Gdyni i Sopocie.
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126 Ibidem, 1890, k. 40–41, Informacja o zagro˝eniu przest´pczoÊcià województwa gdaƒskiego
oraz zapobieganiu i zwalczaniu przest´pstw w okresie od grudnia 1981 roku do maja 1982 r.
127 Ibidem, 1890, k. 42–43.
128 Ibidem, 1890, k. 53, Ocena sytuacji spo∏eczno-politycznej w organach wymiaru sprawiedliwo-
Êci na podstawie Sàdu Wojewódzkiego w Gdaƒsku i Sàdów Rejonowych Trójmiasta, oprac. Pre-
zes Sàdu Wojewódzkiego Krzysztof Zientuk, b.d.



Poza tym dokonano te˝ wymiany przewodniczàcych wydzia∏ów w Sàdzie
Rejonowym w Gdaƒsku129.

W Elblàgu I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR Jerzy Prusiec-
ki utrzyma∏ swoje stanowisko po 13 grudnia 1981 r. W pierwszych dniach
stanu wojennego nawo∏ywa∏ do partyjnego „rachunku sumienia” i oczysz-
czenia szeregów wojewódzkiej organizacji partyjnej z „elementów chwiej-
nych”. S∏u˝yç temu mia∏a zainicjowana przez niego w styczniu 1982 r. ak-
cja przeprowadzenia indywidualnych rozmów z ka˝dym cz∏onkiem partii.
Rozmowy te mia∏y rozstrzygnàç o dalszej przynale˝noÊci do PZPR lub
o wydaleniu z jej szeregów130. Od 13 grudnia 1981 do 30 czerwca 1982 r.
stan liczbowy w wojewódzkiej organizacji partyjnej w Elblàgu uleg∏ zmniej-
szeniu z 32 605 do 29 768 cz∏onków, co stanowi 8,7 proc. Zmniejszy∏ si´
wi´c o 2837 osób, z czego 2602 zosta∏o skreÊlonych, a 105 wydalonych.
Dynamika procesu oczyszczania szeregów partyjnych wyglàda∏a nast´pu-
jàco: w styczniu 1982 r. spadek wynosi∏ 2,6 proc., w lutym 2,0 proc., marcu
1,9 proc., kwietniu 0,8 proc., maju 0,6 proc. i w czerwcu 0,8 proc. Najwi´-
cej uby∏o robotników (1728 osób, to jest 11,9 proc.), nast´pnie rolników
(242 osoby, to jest 7,9 proc.) i pracowników umys∏owych (758 osób, to jest
6,7 proc.)131. W tym samym okresie do PZPR przyj´to 86 osób (w tym
44 robotników i 30 pracowników umys∏owych). WÊród nich przewa˝a∏y
osoby m∏ode, w przedziale wiekowym 18–29 lat132. JeÊli chodzi o struktur´
organizacyjnà partii, to w ca∏ym województwie elblàskim w pierwszym pó∏-
roczu 1982 r. rozwiàzano 23 podstawowe organizacje partyjne w 15 organi-
zacjach miejskich i gminnych. 30 czerwca 1982 r. struktura organizacyjna
PZPR w Elblàgu wyglàda∏a nast´pujàco: 23 komitety zak∏adowe, 1358 POP,
115 OOP, 256 grup partyjnych133.

Równolegle post´powa∏ proces militaryzacji partii. W koƒcu grudnia
1981 r. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR apelowa∏ do cz∏onków 
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129 Ibidem, k. 52–53.
130 AP Elblàg, KW PZPR, 204, k. 8, Informacja Wydzia∏u Polityczno-Organizacyjnego KW
PZPR w Elblàgu o zmianach iloÊciowych w stanie i sk∏adzie spo∏eczno-zawodowym elblàskiej
wojewódzkiej organizacji partyjnej w I pó∏roczu 1982 r., 21 VII 1982.
131 Ibidem, k. 8. Por. AP Elblàg, KW PZPR, 203, k. 16–17, Informacja Wydzia∏u Polityczno-
-Organizacyjnego KW PZPR w Elblàgu o stanie wojewódzkiej organizacji partyjnej, 13 IV 1982.
132 Ibidem, 204, k. 10, Informacja Wydzia∏u Polityczno-Organizacyjnego KW PZPR w Elblàgu
o zmianach iloÊciowych w stanie i sk∏adzie spo∏eczno-zawodowym elblàskiej wojewódzkiej orga-
nizacji partyjnej w I pó∏roczu 1982 r., 21 VII 1982.
133 Ibidem, k. 12–13.



egzekutywy, by nie traktowali komisarzy WRON jako konkurencji dla par-
tii, ale wspierali ich dzia∏ania i utrzymywali z nimi sta∏y kontakt134. Poczàw-
szy od 13 grudnia 1981 r., w pracach Komitetu Wojewódzkiego PZPR bra-
∏o regularnie udzia∏ trzech przedstawicieli wojska. W Komitecie Miejskim
w Elblàgu – jeden, KM w Malborku – trzech, KM w Braniewie – trzech,
KM w Kwidzynie – dwóch, Komitecie Gminnym w Ornecie – jeden. Sze-
Êciu oficerów WP by∏o cz∏onkami Komitetu Wojewódzkiego PZPR135.
Przedstawiciele kadry oficerskiej zostali dokooptowani do cia∏ kierowni-
czych Ligi Obrony Kraju, Zwiàzku Bojowników o WolnoÊç i Demokracj´,
Rady Przyjació∏ Harcerstwa, ZHP, Zwiàzku Socjalistycznej M∏odzie˝y Pol-
skiej, Zwiàzku M∏odzie˝y Wiejskiej i Towarzystwa Przyjaêni Polsko-Radziec-
kiej, a cz´sto nawet do komitetów rodzicielskich136. Dzi´ki pe∏nomocnikom
KOK, którzy od grudnia 1981 r. odbyli wiele spotkaƒ w szko∏ach i zak∏a-
dach pracy, w stosunkowo krótkim czasie w ca∏ym województwie powsta∏y
132 obywatelskie komitety ocalenia narodowego137. Wielu problemów do-
starcza∏a dzia∏aczom partyjnym wspó∏praca z organizacjami satelickimi.
O ile pozytywnie oceniali oni wspó∏prac´ ze ZSL, o tyle wspó∏dzia∏anie ze
SD pozostawia∏o wiele do ˝yczenia. Przede wszystkim, w ocenie Komitetu
Wojewódzkiego PZPR w Elblàgu zarówno kierownictwo wojewódzkiej
struktury SD, jak i do∏y stronnictwa by∏y przeciwne stanowi wojennemu.
Ma∏o tego, uwa˝ano, ˝e przewodniczàcy elblàskiego SD Baraƒski oraz
jego bliska wspó∏pracownica Filmanowicz (s´dzia w Sàdzie Rejonowym)
byli przeciwnikami ustroju PRL. Âwiadczyç o tym mia∏a mi´dzy innymi ich
bliska wspó∏praca z KoÊcio∏em katolickim138.

Inaczej wyglàda∏a dynamika „oczyszczania szeregów” partyjnych w Toru-
niu. Tu tak˝e I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR Edmund Heza
utrzyma∏ si´ na stanowisku po 13 grudnia 1981 r. W pierwszych dwóch
tygodniach stanu wojennego w wojewódzkiej organizacji partyjnej legity-
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134 AP Elblàg, KW PZPR, 623, k. 8, Zadania komitetów i organizacji partyjnych województwa
elblàskiego w warunkach stanu wojennego, 28 XII 1981.
135 Ibidem, 204, k. 142, Informacja Wydzia∏u Polityczno-Organizacyjnego KW PZPR w Elblàgu
na posiedzenie Egzekutywy KW PZPR w dniu 30 wrzeÊnia 1982 r. dotyczàca wspó∏pracy komite-
tów partyjnych z LWP w okresie stanu wojennego.
136 Ibidem, 204, k. 143.
137 Ibidem, 204, k. 144; ibidem, 204, k. 134–135, Informacja dotyczàca stanu iloÊciowego OKON
w województwie elblàskim, 20 II 1982.
138 Ibidem, 552, k. 134–135, k. 26–28, Informacja dotyczàca niektórych elementów sytuacji orga-
nizacyjno-politycznej w elblàskich instancjach Stronnictwa Demokratycznego, 24 VI 1983.



macje z∏o˝y∏y zaledwie 62 osoby, z czego 51 w Toruniu. W tym samym cza-
sie w∏adze partyjne skreÊli∏y z listy cz∏onków PZPR 135 osób, wydali∏y
natomiast 50 osób, w wi´kszoÊci za biernà i wyczekujàcà postaw´ oraz
dzia∏alnoÊç sprzecznà ze statutem PZPR139. Ogó∏em w latach 1981–1983
wojewódzka organizacja partyjna odnotowa∏a odejÊcie (wydalenie, skreÊle-
nie) ponad 8 tys. cz∏onków PZPR. W Komitecie Wojewódzkim odwo∏ano
prawie wszystkich sekretarzy komisji problemowych, mi´dzy innymi do
spraw m∏odzie˝y, kultury, ruchu zwiàzkowego i kontroli. Daleko idàce
zmiany nastàpi∏y tak˝e w Komitecie Miejskim i na innych szczeblach orga-
nizacji partyjnej województwa140. JeÊli chodzi o komitety zak∏adowe, to naj-
wi´cej zmian nastàpi∏o w organizacji partyjnej „Towimoru”, którà obarczo-
no wspó∏odpowiedzialnoÊcià za wywo∏anie strajku 14 grudnia 1981 r. Poza
sekretarzami i cz∏onkami egzekutywy komitetu zak∏adowego partii odwo-
∏ano tak˝e dyrektora zak∏adu, zast´pujàc go komisarzem wojskowym i pe∏-
nomocnikiem Sekretariatu Komitetu Wojewódzkiego PZPR141. Na poczàt-
ku stycznia 1982 r. decyzjà Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR
rozwiàzano organizacj´ partyjnà na UMK. Powodem takiej decyzji by∏a ne-
gatywna weryfikacja 50 proc. cz∏onków uniwersyteckiej organizacji partyj-
nej. Oskar˝ano ich – szczególnie Stanis∏awa Kraszewskiego i Lecha Witkow-
skiego – o brak pracy ideologicznej, wykluczenie organizacji partyjnej
z ˝ycia uczelni oraz o zwiàzki ze Stefanem Bratkowskim i Andrzejem Wer-
blanem142. Ponowne utworzenie Komitetu Uczelnianego PZPR na UMK
nastàpi∏o pod koniec stycznia 1982 r.143

W ramach budowy „partii jednolitej, leninowskiej, bojowej i drapie˝-
nej” – jak mówi∏ I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR Heza
– w styczniu 1982 r. w∏adze partyjne w Toruniu przystàpi∏y do organizowa-
nia akcji szkoleniowej z udzia∏em komisarzy i oficerów politycznych WP.
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139 AP Toruƒ, KW PZPR, 113, b.p., Teleks KW PZPR w Toruniu do Wydzia∏u Organizacyjne-
go KC PZPR, 31 XII 1981.
140 Ibidem, 431, k. 60–62, Zmiany osobowe w KW PZPR w Toruniu, 26 I 1982; ibidem, 431,
k. 25, Materia∏ na posiedzenie plenarne KW PZPR w dniu 29 stycznia 1982, b.d.
141 Ibidem, 806, b.p., Teleks KW PZPR w Toruniu do Wydzia∏u Organizacyjnego KC PZPR,
31 XII 1981.
142 Ibidem, 161, k. 29–30, Notatki I Sekretarza KM PZPR W. Modrzyƒskiego nt. Lecha Wit-
kowskiego i Stanis∏awa Kraszewskiego, 5 I 1982; ibidem, 161, k. 31–56, Oceny dzia∏alnoÊci
KU PZPR UMK, b.d.
143 Ibidem, 265, k. 95, Uchwa∏a Egzekutywy KW PZPR z dnia 21 stycznia 1982 r. w sprawie
utworzenia organizacji partyjnej w UMK w Toruniu.



Bez przeszkód powo∏ano te˝ w wi´kszych zak∏adach pracy Torunia komite-
ty ocalenia narodowego, których zadaniem mia∏o byç poszerzanie bazy
spo∏ecznej dla dzia∏aƒ WRON144.

Nie znaczy to wcale, ˝e w aparacie partyjnym Torunia nie dochodzi∏o do
napi´ç. Interesujàce w tym wzgl´dzie wydaje si´ posiedzenie plenarne
Komitetu Wojewódzkiego PZPR z 29 stycznia 1982 r., w którym oprócz
cz∏onków Komitetu Wojewódzkiego uczestniczyli tak˝e sekretarz Komitetu
Centralnego – Marian Orzechowski, cz∏onek KC – Marian Arendt, gen.
Zdzis∏aw Ostrowski i pe∏nomocnik Biura Politycznego – Henryk Âwiàtnicki.
Podczas dyskusji gen. Ostrowski zaatakowa∏ dwóch cz∏onków KC – Maria-
na Arendta i Zbigniewa Ciechana. Wed∏ug wojewódzkiego komisarza woj-
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144 Ibidem, 431, k. 27, 34–35, Materia∏ na posiedzenie plenarne KW PZPR w dniu 29 stycznia 1982 r.

Robotnicy Ch∏opi
Pracownicy

Pozostali
Wyszczególnienie umys∏owi

liczba proc. liczba proc. liczba proc. liczba proc.
od czerwca
do grudnia 1981 r.
skreÊlono 1081 58,5 218 11,8 352 19,0 194 10,7
wydalono 26 41,2 8 12,9 27 42,8 2 3,1
od stycznia
do grudnia 1982 r.
skreÊlono 2463 52,4 639 13,6 882 18,7 709 15,3
wydalono 115 42,7 17 6,3 126 47,0 11 4,0
od stycznia
do grudnia 1983 r.
skreÊlono 1071 60,3 182 10,2 436 24,5 88 5,0
wydalono 25 52,1 5 10,4 17 35,4 1 2,1
razem
skreÊlono 4615 55,5 1039 12,5 1670 20,1 991 11,9
wydalono 166 43,7 30 7,9 170 44,7 14 3,7

Tabela nr 4. SkreÊleni i wydaleni z wojewódzkiej organizacji partyjnej w Toruniu
w latach 1981–1983

èród∏o: AP Toruƒ, KW PZPR, 402, b.p., SkreÊleni i wydaleni z wojewódzkiej organizacji par-
tyjnej w Toruniu w latach 1981–1983, tabela, b.d.



skowego, Arendt i Ciechan nie byli wystarczajàco przekonani o konieczno-
Êci wprowadzenia stanu wojennego, a tym samym niegodnie reprezento-
wali region toruƒski w Komitecie Centralnym PZPR i niepotrzebnie wpro-
wadzali nut´ zwàtpienia. Na potwierdzenie swojego oskar˝enia Ostrowski
oznajmi∏ publicznie, ˝e obaj dygnitarze odwiedzili go kilka dni po wprowa-
dzeniu stanu wojennego i oznajmili, i˝ nie widzà uzasadnienia dla walki
(z u˝yciem wojska) o parti´. Sprawa okaza∏a si´ na tyle powa˝na, ̋ e Edmund
Heza postanowi∏ poinformowaç o niej Biuro Polityczne Komitetu Central-
nego145. Narzekajàc na niedostateczne rozumienie sytuacji przez cz´Êç apa-
ratu, co przejawiaç si´ mia∏o przede wszystkim w krytyce poczynaƒ wojska
(komisarzy wojskowych) i milicji, Ostrowski uzna∏ za stosowne przypo-
mnieç toruƒskim towarzyszom, ˝e po 13 grudnia 1981 r. to wojsko sprawu-
je w∏adz´ w imieniu partii. T∏umaczàc decydujàcà rol´ armii i milicji w wa-
runkach stanu wojennego, gen. Ostrowski i wspierajàcy go komendant MO
Marcinkowski dowodzili, ˝e tylko wojsko, milicja i SB – jako jedyne si∏y,
które nie uleg∏y „demagogii »SolidarnoÊci«” i nie wplàta∏y si´ w „afery
talonowo-daczowe” – by∏y zdolne do wzi´cia na siebie ci´˝aru odpowie-
dzialnoÊci za losy narodu.

W odró˝nieniu od Gdaƒska w∏adze partyjno-wojewódzkie w Toruniu
stosunkowo niewiele uwagi poÊwi´ca∏y kwestii bezpieczeƒstwa. Pod tym
wzgl´dem zarówno Komitet Wojewódzki PZPR, jak i przedstawiciele woj-
ska i milicji uznawali sytuacj´ w regionie toruƒskim za stabilnà i zadowala-
jàcà. Jedynie manifestacje uliczne organizowane przez toruƒskà „Solidar-
noÊç”, NZS i KPN stawa∏y si´ okazjà do dyskusji na temat utrzymania
porzàdku publicznego. Wtedy najcz´Êciej w Komitecie Wojewódzkim PZPR
zapada∏y decyzje o postawieniu w stan gotowoÊci oddzia∏ów ZOMO i ORMO
oraz surowym karaniu uczestników zajÊç i ich publicznym pi´tnowaniu
(opisywanie w prasie, usuwanie z pracy i uczelni)146. Na ogó∏ jednak pod-
kreÊlano, ˝e stan bezpieczeƒstwa w Toruniu po 13 grudnia 1981 r. uleg∏
znacznej poprawie. Przyk∏adem niech b´dzie jedno ze sprawozdaƒ Komi-
tetu Wojewódzkiego PZPR z 1982 r. traktujàce o przestrzeganiu porzàdku
publicznego w regionie toruƒskim. Poza sukcesami w walce z przest´pczoÊcià
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145 Ibidem, 431, k. 18–21, Protokó∏ z plenarnego posiedzenia KW PZPR w dniu 29 stycznia 1982.
146 Ibidem, 89, k. 14–22, Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci miejskiej organizacji ORMO w Toruniu za
pierwsze pó∏rocze 1982; ibidem, 89, k. 31, Wnioski Komisji Przestrzegania Prawa i Porzàdku
Publicznego KW PZPR w Toruniu z posiedzenia w dniu 10 paêdziernika 1982 r.



gospodarczà zwracano w nim tak˝e uwag´ na postaw´ duchowieƒstwa
rzymskokatolickiego, które poza drobnymi wyjàtkami, kiedy to „uroczystoÊci
religijne wykorzystano do dzia∏aƒ politycznych” (manifestacje z 28 kwiet-
nia oraz 1 i 3 maja 1982 r.), podporzàdkowa∏o si´ Episkopatowi dbajàce-
mu o przestrzeganie obowiàzujàcego prawa147. Uwaga w∏adz koncentro-
wa∏a si´ natomiast na kontrolach przeprowadzanych przez inspekcje Si∏
Zbrojnych i sprawach zwiàzanych z potrzebami rolników, zapewnieniem
„bezpieczeƒstwa ˝ywnoÊciowego” czy karalnoÊcià osób uchylajàcych si´ od
pracy148.

Podobna sytuacja zaistnia∏a w aparacie partyjnym województwa bydgo-
skiego. Pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Bydgoszczy
Henryk Bednarski zachowa∏ swoje stanowisko, a zmiany dotkn´∏y g∏ównie
pracowników ni˝szego szczebla aparatu partyjnego. Mimo odejÊcia w cià-
gu jednego roku (od sierpnia 1981 do sierpnia 1982 r.) prawie 19 tys. cz∏on-
ków partii (18,4 proc.) wojewódzka organizacja w Bydgoszczy nale˝a∏a
wcià˝ do najliczniejszych w kraju (piàte miejsce). W tym samym czasie do
PZPR przyj´to zaledwie 206 osób149. W statystyce Komitetu Wojewódzkie-
go PZPR zwraca uwag´ fakt, ˝e liczba oddawanych legitymacji ros∏a w ko-
lejnych miesiàcach stanu wojennego (podobnie by∏o w Toruniu), nie zaÊ jak
w przypadku Gdaƒska, gdzie liczba odchodzàcych z partii gwa∏townie
wzros∏a natychmiast po 13 grudnia 1981 r. W pierwszych trzech tygodniach
stanu wojennego opuÊci∏o parti´ tylko 206 cz∏onków PZPR (g∏ównie rolni-
cy i robotnicy), w ciàgu nast´pnego roku – prawie 7 tys.150 Obawiajàc si´ na-
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147 Ibidem, 91, k. 1–2, Sprawozdanie z pracy KW PZPR do dnia 31 grudnia 1982 roku w zakresie
∏adu, bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego.
148 Ibidem, 431, b.p., Protokó∏ ze wspólnego plenarnego posiedzenia KW PZPR i WK ZSL w dniu
2 marca 1982; ibidem, 91, k. 99–108, Informacja o realizacji postanowieƒ ustawy z dnia 26 grud-
nia 1982 r. o post´powaniu wobec osób uchylajàcych si´ od pracy, b.d.; ibidem, 163, k. 13–40,
Informacja Centralnej Komisji Rewizyjnej PZPR z kontroli Inspekcji Si∏ Zbrojnych w woj. toruƒ-
skim i Wojewódzki plan wykonania zaleceƒ pokontrolnych Inspekcji Si∏ Zbrojnych, 10 IX 1982.
149 AP Bydgoszcz, KW PZPR, 51/II/164, k. 34–35, Protokó∏ z obrad Plenum KW PZPR w Byd-
goszczy w dniu 30 wrzeÊnia 1982 r. (przemówienie Henryka Bednarskiego). Tak˝e z organiza-
cji satelickich PZPR uby∏a znaczna liczba cz∏onków, np. po 13 grudnia ZSMP zmniejszy∏ swój
stan liczebny z ponad 50 tys. cz∏onków do 30 tys., ZHP ze 100 tys. do 61 tys. (ibidem, 51/II/162,
k. 12–13, Protokó∏ z obrad Plenum KW PZPR w Bydgoszczy w dniu 11 marca 1982 r.).
150 Ze wspomnianej powy˝ej liczby 19 tys. cz∏onków, którzy w latach 1981–1982 opuÊcili PZPR
w Bydgoszczy, 11 810 osób odesz∏o jeszcze przed 13 XII 1981 r. (AP Bydgoszcz, KW PZPR,
51/II/161, Przemówienie Henryka Bednarskiego w czasie posiedzenia KW PZPR w Bydgosz-
czy, 7 I 1982).



silenia procesu sk∏adania legitymacji, Komitet Wojewódzki podjà∏ w stycz-
niu 1982 r. decyzj´ o karaniu tych wszystkich osób, których sk∏adanie legi-
tymacji „nosi znamiona demonstracji politycznej”151. Wzorem pozosta∏ych
organizacji wojewódzkich PZPR Komitet Wojewódzki w Bydgoszczy opo-
wiada∏ si´ za jednoÊcià i spójnoÊcià partii. Godne uwagi wydaje si´ stano-
wisko Wies∏awa Szmyciƒskiego z Komitetu Wojewódzkiego, który zapro-
ponowa∏, aby podstawowym kryterium weryfikacji cz∏onków partii by∏o to,
czy dany cz∏onek PZPR jest komunistà i si´ za niego uznaje. Szmyciƒski
przestrzega∏ swych towarzyszy przed wewnàtrzpartyjnà konspiracjà socjal-
demokratycznà, która dà˝y do usuni´cia z szeregów PZPR nielicznych ju˝
komunistów152.

Podobnie jak w Toruniu, w Bydgoszczy niewiele uwagi poÊwi´cano
sprawom zwiàzanym z walkà z antykomunistycznym podziemiem politycz-
nym. Koncentrowano si´ raczej na codziennoÊci – problemach spekulacji,
∏apownictwa, przest´pczoÊci pospolitej czy zaopatrzenia sklepów w artyku-
∏y spo˝ywcze i odzie˝153. Internowanie w Strzebielinku przywódców zwiàz-
kowych (Rulewskiego i Tokarczuka) oraz – co cz´sto podkreÊlano – pozy-
tywna ocena stanu wojennego przez duchowieƒstwo bydgoskie dawa∏y
gwarancj´ „utrzymania spokoju” w ca∏ym regionie154.

3. Opozycja i opór spo∏eczny

Komendant wojewódzki MO w Gdaƒsku, p∏k Jerzy Andrzejewski, pod-
sumowujàc w jednym z wystàpieƒ na forum Komitetu Wojewódzkiego
PZPR pierwsze trzy miesiàce stanu wojennego, zapewnia∏ aktyw partyjny
o spacyfikowaniu g∏ównych oÊrodków opozycyjnych na Wybrze˝u. Uspoka-
ja∏ cz∏onków Komitetu Wojewódzkiego, ˝e w ciàgu pierwszych dwóch mie-
si´cy 1982 r. SB zlikwidowa∏a pi´ç drukarni (dwa miesiàce póêniej b´dzie
ich ju˝ siedem), w tym dwie nowoczesne, zdolne drukowaç 10 tys. stron
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151 Ibidem, 51/II/161, b.p., Uchwa∏a KW PZPR w Bydgoszczy, 7 I 1982.
152 Ibidem, 51/II/161, b.p., Przemówienie Wies∏awa Szmyciƒskiego podczas posiedzenia KW
PZPR w Bydgoszczy, 7 I 1982.
153 Ibidem, 51/II/166, b.p., Protokó∏ z obrad KW PZPR w Bydgoszczy w dniu 31 marca 1983 r.;
ibidem, 51/II/167, k. 1–127, Protokó∏ z obrad KW PZPR w Bydgoszczy w dniu 6 czerwca 1983 r.
wraz z za∏àcznikami. 
154 Ibidem, 51/II/161, b.p., Przemówienie Henryka Bednarskiego w czasie posiedzenia KW
PZPR w Bydgoszczy, 7 I 1982.



dziennie. Ponadto rozpoznano i ograniczono wp∏ywy czternastu nielegal-
nych organizacji155 oraz przej´to sprz´t s∏u˝àcy do uruchomienia solidarno-
Êciowej stacji telewizyjnej156.

Pierwszym oÊrodkiem, wokó∏ którego przystàpiono do budowy pod-
ziemnych struktur „SolidarnoÊci”, by∏ powsta∏y 13 stycznia 1982 r. na bazie
Krajowego Komitetu Strajkowego – Ogólnopolski Komitet Oporu. Zda-
niem Eugeniusza Szumiejki OKO powsta∏ w obawie przed konsekwencja-
mi rozmów niektórych dzia∏aczy „SolidarnoÊci” szczebla krajowego z w∏a-
dzami, mia∏ te˝ scaliç wszystkie regiony i sformu∏owaç jednolità koncepcj´
walki157. Inicjatywa Szumiejki, choç narodzi∏a si´ w TrójmieÊcie, nie zyska-
∏a jednak poparcia ukrywajàcych si´ Borusewicza i Lisa ani te˝ dzia∏aczy
z innych regionów. Z chwilà powo∏ania ogólnokrajowej struktury podziem-
nej „SolidarnoÊci” w postaci Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej
w kwietniu 1982 r. OKO faktycznie przesta∏ istnieç158. Wiele wskazuje na
to, ˝e jednym z najbardziej poszukiwanych przez gdaƒskà SB dzia∏aczy
„SolidarnoÊci” by∏ w 1982 r. w∏aÊnie Szumiejko. Po wielu nieudanych pró-
bach zatrzymania na prze∏omie maja i czerwca 1982 r. WUSW w Gdaƒsku
opracowa∏ plan jego pojmania. Akcja o kryptonimie „Taternik” polega∏a
na wprowadzeniu agentów SB w Êrodowisko dzia∏aczy „SolidarnoÊci” prze-
bywajàcych w Strzebielinku, którzy przed 13 grudnia 1981 r. byli zbli˝eni do
Szumiejki, a którzy przez znajomych i rodziny odwiedzajàce obóz interno-
wania mogli w dalszym ciàgu mieç z nim kontakt. W zwiàzku z tym SB za-
interesowa∏a si´ Ryszardem Alesionkiem, Marianem Balinem, Jackiem
Gajkiem, Kazimierzem Maciejem Kuczyƒskim, Andrzejem Rzeczyckim
i Andrzejem Trzaskà. W operacji „Taternik” chodzi∏o o umo˝liwienie wi´ê-
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155 Za najwa˝niejsze Andrzejewski uzna∏: oÊmioosobowy Mi´dzyzak∏adowy Komitet Oporu
NSZZ „SolidarnoÊç”, kilkunastoosobowy Ogólnopolski Komitet Oporu NSZZ „Solidar-
noÊç”, dziesi´cioosobowà grup´ ze Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, dziesi´cioosobo-
wy Ruch Oporu M∏odych, Studencki Komitet SolidarnoÊci NZS, grup´ studentów pierwsze-
go, drugiego i trzeciego roku Wydzia∏u Nawigacji WSM, organizacj´ m∏odzie˝y licealnej
„Napoli” ze Starogardu Gdaƒskiego oraz M∏odzie˝owà Armi´ Powstaƒczà z Gdyni.
156 AP Gdaƒsk, KW PZPR, 143, k. 35–36, Protokó∏ z Plenum KW PZPR, 10 III 1982. Zob. tak-
˝e ibidem, 1890, k. 26–27, Informacja o zagro˝eniu przest´pczoÊcià województwa gdaƒskiego
oraz zapobieganiu i zwalczaniu przest´pstw w okresie od grudnia 1981 roku do maja 1982 r., b.d. 
157 M. ¸opiƒski, M. Moskit, M. Wilk, op. cit., s. 68–69. 
158 Szerzej na temat OKO i reakcji liderów podziemia w kraju na jego powstanie (m.in. Zbi-
gniewa Bujaka i W∏adys∏awa Frasyniuka) zob. W. Sawicki, OKO – walka o w∏adz´ w podziem-
nej „SolidarnoÊci” 1982, „Arcana” 1998, nr 19, s. 121–141.



niom przekazania grypsów dla Szumiejki, które z kolei mia∏y naprowadziç
SB na trop za∏o˝yciela OKO159. Zorganizowano tak˝e operacj´ o krypto-
nimie „Hades”. Kilku dzia∏aczy „SolidarnoÊci”, rzekomo ukrywajàcych
si´ w podziemiu, a faktycznie tajnych wspó∏pracowników SB (ps. „Ewa”,
„Gorian”, „Wolny”, „Kazik”, „Jan” i „Czarnuch”), mia∏o dotrzeç do Andrze-
ja Rzeczyckiego, ks. Henryka Jankowskiego oraz Lecha Wa∏´sy i ustaliç
cz∏onków i sympatyków OKO, rozpoznaç program dzia∏ania, formy dzia∏al-
noÊci, system ∏àcznoÊci i baz´ poligraficznà OKO. W ramach tej operacji
w lutym 1982 r. podj´to równie˝ prób´ pozyskania do wspó∏pracy Mieczy-
s∏awa Wachowskiego jako tajnego wspó∏pracownika160.

W tym czasie gdaƒska SB prowadzi∏a wiele zakrojonych na szerokà ska-
l´ operacji, majàcych na celu neutralizacj´ Tymczasowej Komisji Koordy-
nacyjnej i Regionalnej Komisji Koordynacyjnej. BezpoÊrednio z dzia∏alno-
Êcià TKK wiàza∏y si´ dwie sprawy operacyjnego rozpracowania – „Hades”
i „Dzia∏acz”, a w ramach rozpracowania RKK a˝ dziesi´ç spraw („Mafia”,
„Hades”, „Dzia∏acz”, „Student”, „Docent”, „Godot”, „Hak”, „Drukarz”,
„Gdaƒsk” i „Zorza”)161. Za∏o˝ono ponadto kilkanaÊcie spraw operacyjne-
go rozpracowania na czo∏owe zak∏ady pracy Trójmiasta, w których przed
13 grudnia istnia∏y silne struktury „SolidarnoÊci” (mi´dzy innymi „Kompa-
nia” – na Stoczni´ Gdaƒskà im. Lenina; „Dok” – Gdaƒskà Stoczni´ Remon-
towà; „Gazeta” – Gdaƒskie Zak∏ady Elektroniczne „Unimor”; „Redaktor”
– Gdaƒskie Zak∏ady Rafineryjne; „Kwesta” – Stoczni´ Pó∏nocnà im. Boha-
terów Westerplatte; „Stocznia” i „Broda” – Stoczni´ im. Komuny Pary-
skiej w Gdyni, „Student”, „Docent”, „Kapitan”, „Doker” – Zarzàd Portu
Gdaƒsk)162. Wydaje si´, ˝e przynajmniej cz´Êciowo trójmiejska SB z powo-
dzeniem realizowa∏a swoje cele. Ze statystyki pozyskaƒ do wspó∏pracy z SB
od 13 grudnia 1981 do 15 maja 1982 r. wynika, ˝e a˝ 186 dzia∏aczy „Soli-
darnoÊci” na Wybrze˝u postanowi∏o wspó∏dzia∏aç z SB, z czego 7 reprezen-
towa∏o szczebel krajowy, 2 by∏o delegatami na I Krajowy Zjazd Delegatów,
4 wywodzi∏o si´ ze szczebla regionalnego, 19 przed 13 grudnia tworzy∏o
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159 AIPN Gdaƒsk, IPN Gd 0046/365, t. 3, k. 80, Plan rozpracowania operacyjnego krypt[onim]
„Taternik” dotyczàcy E[ugeniusza] Szumiejki, 1 VI 1982.
160 Ibidem, IPN Gd 003/166, t. 3, k. 174–181, Plan przedsi´wzi´ç w sprawie operacyjnego rozpra-
cowania krypt[onim] „Hades” nr. Rej. GDO, 16 II 1982.
161 Ibidem, IPN Gd 003/166, t. 16, k. 93–94, Pismo Komendy Wojewódzkiej MO w Gdaƒsku
do p∏k. W∏adys∏awa Kuca, Dyrektora Biura Studiów SB MSW w Warszawie, 19 X 1982.
162 Ibidem, IPN Gd 003/166, t. 16, k. 95–96.



personel administracyjny Komisji Krajowej i Zarzàdu Regionu Gdaƒ-
skiego, 78 komisje zak∏adowe, a 76 by∏o aktywnymi dzia∏aczami ni˝sze-
go szczebla. W tym samym czasie Wydzia∏ III Komendy Wojewódzkiej
MO w Gdaƒsku przeprowadzi∏ 1211 rozmów operacyjnych i móg∏ si´ po-
chwaliç 843 deklaracjami o lojalnoÊci i „zaniechaniu dzia∏alnoÊci anty-
paƒstwowej”163.

Miesiàc po wprowadzeniu stanu wojennego w∏adze bezpieczeƒstwa,
chcàc przyspieszyç likwidacj´ „SolidarnoÊci” i udaremniç powstawanie
struktur podziemia, przystàpi∏y do realizacji operacji o kryptonimie „Rene-
sans” (za∏o˝ona 19 stycznia 1982 r.). WÊród jej ogólnych za∏o˝eƒ wymie-
niano mi´dzy innymi „iloÊciowe i jakoÊciowe os∏abienie ZZ »SolidarnoÊç«
m.in. poprzez tworzenie w okresie stanu wojennego nieoficjalnych grup
inicjatywnych w kluczowych obiektach, instytucjach i Êrodowiskach, które
na bazie zyskanego autorytetu stanowiç b´dà gwarancj´ przej´cia funkcji
kierowniczych czystego ruchu zwiàzkowego z chwilà ustania stanu wojen-
nego”, „tworzenie grup wspierajàcych dzia∏alnoÊç nieoficjalnych grup ini-
cjacyjnych, rekrutujàcych si´ z szeroko rozumianego aktywu zwiàzko-
wego”, „aktywne rozpoznanie i bie˝àca weryfikacja koncepcji nowych
struktur organizacyjnych zwiàzku z uwzgl´dnieniem specyfiki woj. gdaƒ-
skiego”, „rozpoznanie i operacyjne przeciwdzia∏anie wszelkim próbom
tworzenia struktur organizacyjnych ZZ »SolidarnoÊç«, opartych na za∏o-
˝eniach programowych okresu poprzedzajàcego wprowadzenie stanu
wojennego”164.

Wiele wskazuje na to, ˝e plan tej kombinacji przygotowano znacznie
wczeÊniej. Pierwotnie mia∏ on byç realizowany w ramach operacji „Jod∏a”,
która zak∏ada∏a nie tylko aresztowanie czo∏owych dzia∏aczy „SolidarnoÊci”,
lecz tak˝e powo∏anie podziemnych struktur zwiàzku, na których czele mie-
li stanàç wspó∏pracownicy SB. I tak na przyk∏ad w Gdaƒsku szefem Zarzà-
du Regionu po 13 grudnia mia∏ zostaç tajny wspó∏pracownik „Albinos”
– w sierpniu 1980 r. cz∏onek MKS, nast´pnie gdaƒskiego MKZ, póêniej
przewodniczàcy Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Budow-
nictwa NSZZ „SolidarnoÊç”. Gdyby „Albinos” z ró˝nych wzgl´dów nie ob-
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163 Ibidem, IPN Gd 003/176, cz. III, k. 71, Pismo p∏k. Sylwestra Paszkiewicza do Dyrektora
Departamentu V MSW w Warszawie p∏k. Józefa Sasina, 17 V 1982.
164 Ibidem, IPN Gd 003/176, k. 3, Wniosek Zast´pcy Naczelnika Wydzia∏u III „A” Komendy Woje-
wódzkiej Milicji Obywatelskiej w Gdaƒsku mjr. Franciszka Chmielewskiego o wszcz´cie sprawy
obiektowej kryptonim „Renesans”, której celem jest os∏abienie NSZZ „SolidarnoÊç”, 19 I 1982.



jà∏ tej funkcji, zastàpiç go mia∏ „ob. F.W.” lub „ob. S.J.”. Poza „Albinosem”
w strukturze „odnowionej” „SolidarnoÊci” mia∏o si´ znaleêç 24 tajnych
wspó∏pracowników (11 z nich wspó∏tworzyç mia∏o Zarzàd Regionu Gdaƒ-
skiego). WÊród nich przewa˝ali dzia∏acze tajnych struktur zak∏adowych
„SolidarnoÊci” ze Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina, Stoczni Gdyƒskiej im.
Komuny Paryskiej, Portu Gdaƒskiego i rafinerii165.

Celem podstawowym operacji „Renesans” by∏o powo∏anie „nowej”
„SolidarnoÊci”, której kadr´ tworzyliby dzia∏acze „starej” „SolidarnoÊci”
o du˝ym autorytecie i uznaniu wÊród za∏óg, z tà „tylko” ró˝nicà, ˝e opowia-
daliby si´ za bliskà wspó∏pracà z w∏adzami. Planowano nawet zjazd krajo-
wy, w trakcie którego anulowano by uchwa∏y programowe I Krajowego
Zjazdu Delegatów. Wed∏ug propozycji MSW kadr´ nowej „SolidarnoÊci”
winny tworzyç osoby wyeliminowane poprzednio przez „ekstrem´”, wspó∏-
pracownicy SB pozyskani w czasie poprzednich „16 miesi´cy” oraz ci, któ-
rych pozyskano po 13 grudnia 1981 r. Zalecano jednak˝e ostro˝noÊç w tym
wzgl´dzie, bezpoÊrednie bowiem zaanga˝owanie „dobrze zakonspirowa-
nych êróde∏ informacji” mog∏oby w przysz∏oÊci okazaç si´ b∏´dem, gdy˝
„nale˝y si´ liczyç z innymi inicjatywami mogàcymi doprowadziç do elimi-
nowania naszych êróde∏ lub wykorzystania ich do rozpoznania i likwidacji
tajnych struktur NSZZ »SolidarnoÊç«”166. Od stycznia do maja 1982 r.,
dzi´ki pozyskanym tajnym wspó∏pracownikom i kontaktom operacyjnym,
w∏adze zdo∏a∏y utworzyç wiele nieoficjalnych grup inicjatywnych „nowej”
„SolidarnoÊci” w czo∏owych zak∏adach pracy Trójmiasta. I tak na przyk∏ad
w Stoczni Gdaƒskiej grup´ inicjatywnà tworzy∏o 25 osób; w Stoczni Remon-
towej – 8 osób, w Stoczni Pó∏nocnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdaƒ-
sku – 12 osób; w Zarzàdzie Portu Gdaƒskiego – 7 osób; w w´êle PKP
w Gdyni – 4 osoby, a w tczewskich PKP – 5 osób167.

W listopadzie 1982 r., ze wzgl´du delegalizacj´ zwiàzku, operacja
„Renesans” zmieni∏a swój dotychczasowy charakter, gdy˝ – jak pisano
w uzasadnieniu – „wydanie ustawy o zwiàzkach zawodowych w paêdzierniku
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165 Ibidem, IPN Gd 003/176, cz. III, k. 53–56, Planowany sk∏ad ekipy zast´pczej Zarzàdu Regio-
nu NSZZ „SolidarnoÊç” w Gdaƒsku w przypadku realizacji dzia∏aƒ kryptonim „Jod∏a”, 10 XII
1981.
166 Ibidem, IPN Gd 003/176, k. 10–11, Za∏o˝enia taktyki dzia∏ania w stosunku do zwiàzku zawo-
dowego „SolidarnoÊç” w zakresie tworzenia nowych struktur zwiàzkowych, 23 XII 1981.
167 Ibidem, IPN Gd 003/176, cz. III, k. 71–72, Pismo p∏k. Sylwestra Paszkiewicza do Dyrektora
Departamentu V MSW w Warszawie p∏k. Józefa Sasina, 17 V 1982.



1982 r. spowodowa∏o radykalnà zmian´ sytuacji operacyjnej [...]. Dzia∏al-
noÊç grup inicjatywnych wytworzy∏a odpowiedni grunt dla powstania
pierwszych struktur zwiàzkowych nowej generacji. [...] Wszystkie te ele-
menty sprawi∏y, ˝e grupy inicjatywne, spe∏niwszy w wi´kszym lub mniej-
szym stopniu na∏o˝one na nie zadania, przesta∏y formalnie istnieç”168. Jed-
nym z powodów rezygnacji z podstawowego celu operacji „Renesans”
(powstanie kontrolowanej przez w∏adze „SolidarnoÊci”) by∏a na pewno po-
stawa samego Wa∏´sy, który po wahaniach, w koƒcu stycznia 1982 r. osta-
tecznie zrezygnowa∏ z koncepcji budowy nowego zwiàzku. Jednak jak si´
wydaje, do tego czasu istnia∏a mo˝liwoÊç budowy „nowej” „SolidarnoÊci”
na czele z Wa∏´sà jako historycznym przywódcà. Âwiadczy o tym relacja bli-
skiego wspó∏pracownika Wa∏´sy, agenta SB o pseudonimie „Walasek”, któ-
ry jeszcze 18 stycznia 1982 r. zapewnia∏ w∏adze, ˝e Wa∏´sa oraz niektórzy
cz∏onkowie Komisji Krajowej i doradcy (Bronis∏aw Geremek i Tadeusz
Mazowiecki) majà strategi´ dzia∏ania i zamierzajà odbudowaç struktury
zwiàzku „od góry w dó∏”169.

W czasie gdy rozpoczyna∏a dzia∏alnoÊç TKK – na prze∏omie kwietnia
i maja – powsta∏a w Gdaƒsku RKK. Podpisany przez Borusewicza, Halla,
Jarosza, Lisa i Âwitka komunikat og∏oszono 6 maja 1982 r. Powstanie RKK
stanowi∏o dla pomorskiej opozycji swego rodzaju prze∏om. Polega∏ on
przede wszystkim na tym, ˝e zbudowano silnà struktur´ regionalnà podzie-
mia, opartà w pierwszej kolejnoÊci na sieci tajnych komisji zak∏adowych
i zapleczu wydawniczym170. ObecnoÊç Êrodowiska RMP w strukturach pod-
ziemnej „SolidarnoÊci” (18 stycznia 1982 r. RMP zawiesi∏ w tym celu dzia-
∏alnoÊç), a Aleksandra Halla w kierownictwie RKK by∏a zapowiedzià tego,
˝e region gdaƒski b´dzie budowa∏ swà koncepcj´ walki na bazie idei „d∏u-
giego marszu”. Wprawdzie Hall wspomina, ˝e wiosnà 1982 r. nie by∏a to
jeszcze sprawa na tyle oczywista, by powiedzieç, i˝ Gdaƒsk wybiera „d∏ugi 
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168 Formalnie operacj´ „Renesans”, ale ju˝ pod nowym kryptonimem „Mrowisko” prowadzo-
no do maja 1985 r. Zob. AIPN Gdaƒsk, IPN Gd 003/176, cz. III, k. 84, Wniosek o zakoƒcze-
nie sprawy obiektowej „Renesans”, 4 V 1985.
169 Ibidem, IPN Gd 003/176, k. 29, Notatka s∏u˝bowa mjr. Franciszka Chmielewskiego z roz-
mowy z TW ps. „Walasek” 18 I 1982 r., 19 I 1982. Zob. tak˝e S. Cenckiewicz, Od „Klanu” do
„Renesansu”. Operacje S∏u˝by Bezpieczeƒstwa wobec kierownictwa „SolidarnoÊci” w latach
1980–1982, „Biuletyn IPN” 2002, nr 12, s. 41–42; G. Majchrzak, Esbecka panna „S”, „Rzecz-
pospolita”, 13 XII 2002.
170 Teraz po prostu nie wiem, wywiad z B. Borusewiczem, „SolidarnoÊç. Biuletyn Informacyj-
ny”, 26 I 1983.



marsz”, niemniej jednak wÊród dzia∏aczy podziemia przewa˝a∏y raczej
umiarkowane poglàdy i dà˝enia do porozumienia z w∏adzà171. Z czasem
pojawi∏o si´ równie˝ pewne zm´czenie funkcjonowaniem w podziemiu.
Wydaje si´, ˝e rok po wprowadzeniu stanu wojennego na wyjÊciu z podzie-
mia zale˝a∏o szczególnie w∏aÊnie Hallowi. Potwierdzeniem tego mo˝e byç
swego rodzaju „szukanie kontaktu” z przedstawicielami Ministerstwa
Spraw Wewn´trznych w 1983 r. Jednak ju˝ 4 lutego 1982 r. w obozie w Strze-
bielinku dosz∏o do pierwszej rozmowy pomi´dzy Arkadiuszem Rybickim
a funkcjonariuszem MSW z Warszawy (inspektorem Wydzia∏u III Depar-
tamentu III MSW), Janem Nadworskim. Niemal dok∏adnie rok póêniej
ten˝e Nadworski przyby∏ do Gdaƒska w celu nawiàzania kontaktu z Rybic-
kim. 22 lutego 1983 r. Nadworski zadzwoni∏ do Rybickiego i zaproponowa∏
spotkanie „w cztery oczy”. Rybicki poczàtkowo odmówi∏, jednak ju˝ nast´p-
nego dnia, kiedy Nadworski telefonicznie ponowi∏ swojà proÊb´, ch´tnie
przysta∏ na propozycj´. Podczas rozmowy nalega∏ nawet, by nie zwlekaç ze
spotkaniem. W zwiàzku z tym jeszcze tego wieczoru (rozmowa telefoniczna
odby∏a si´ o 22.10) Nadworski zaprosi∏ Rybickiego do „swojego” pokoju
w hotelu „Hevelius”. Jak napisa∏ w notatce Nadworski, rozmowa trwa∏a od
godz. 22.48 do rana172. Rozmow´ Rybicki mia∏ zaczàç od stwierdzenia, ˝e
aktualnie jest na etacie u Lecha Wa∏´sy, chocia˝ pensja jest niezadowalajà-
ca. Nast´pnie przeszed∏ do omówienia koncepcji politycznych Êrodowiska
RMP. Przede wszystkim podkreÊli∏, ˝e jest w sta∏ym kontakcie z ukrywajà-
cym si´ Aleksandrem Hallem i ˝e Hall jest w Tymczasowej Komisji Koor-
dynacyjnej „przeciwwagà dla ekstremistycznych pomys∏ów Borusewicza”.
Nadworski zaproponowa∏ wi´c analogiczne spotkanie z Hallem. Rybicki
mia∏ poÊredniczyç w jego organizacji. Jednak Rybicki zauwa˝y∏, ˝e „nie ma
gwarancji, ˝e to zasadzka” przygotowywana przez resort. Pyta∏ jednak˝e
Nadworskiego „jakie by∏oby stanowisko MSW, gdyby A[leksander] Hall ze-
chcia∏ si´ ujawniç”. W zwiàzku z tym, ˝e Rybicki powraca∏ cz´sto do tema-
tu Halla, oficer MSW odniós∏ wra˝enie, ˝e zale˝y mu na udzieleniu gwa-
rancji, i˝ po ujawnieniu przywódca RMP b´dzie si´ móg∏ czuç
bezpieczny. Rybicki podkreÊla∏, ˝e Hall jest zm´czony ukrywaniem i ch´t-
nie wyszed∏by z podziemia. Ponadto wiele miejsca poÊwi´ci∏ ukrytemu
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171 M. ¸opiƒski, M. Moskit, M. Wilk, op. cit., s. 111–112.
172 AIPN, IPN 0716/217, t. 1, k. 157–159, Informacja s∏u˝bowa Jana Nadworskiego, Warsza-
wa, 25 II 1983. 



przez RMP archiwum („ukryte w ró˝nych schowkach”), spotkaniom
konspiracyjnym RMP (w tym ostatniemu z 17 stycznia 1983 r.) oraz aktual-
nym koncepcjom politycznym ruchu. Mówi∏, ˝e obecnie RMP przystàpi∏ do
integracji m∏odzie˝y w ca∏ym kraju. S∏u˝yç temu majà – jak podkreÊla∏ Rybic-
ki – liczne spotkania organizowane w Gdaƒsku, ¸odzi, Krakowie, Lublinie,
Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wroc∏awiu. Na koniec Rybicki podkreÊli∏,
˝e obca mu jest idea walki bezpoÊredniej z w∏adzà. Zapyta∏ nawet, co robiç
w sytuacji, kiedy m∏odzi ludzie oferujà pomoc RMP, ale majà i gromadzà
broƒ. Oficer MSW odpowiedzia∏, ˝e RMP powinien odsy∏aç te „zabawki” do
Komendy Wojewódzkiej MO173. Wydaje si´, ˝e rozmowa ta nie by∏a wy∏àcz-
nie inicjatywà Rybickiego lub szerzej – kierownictwa RMP, ale przede
wszystkim wysz∏a od samego Wa∏´sy. Tak przynajmniej twierdzà funkcjona-
riusze MSW174. Jednak jeÊli tak by∏o, to dlaczego dominujàcym wàtkiem roz-
mowy by∏y kwestie zwiàzane z ujawnieniem si´ Halla i dzia∏alnoÊcià RMP?

Pomijajàc ró˝ne domys∏y i hipotezy, nie mamy wàtpliwoÊci, ˝e posta-
wa, jakà zaprezentowa∏ Rybicki w czasie spotkania, by∏a wynikiem jakie-
goÊ wi´kszego fermentu w kierownictwie podziemia na tle kwestii progra-
mowych. Trudno jednak oceniç, jak dalece rozwa˝ania i spory z poczàtku
1982 r. i okresu póêniejszego przek∏ada∏y si´ na konkretne postawy spo-
∏eczne175. Mo˝emy przypuszczaç, ˝e jeÊli ju˝ RKK czy nawet TKK mia∏y
mo˝liwoÊç wp∏ywu na formy oporu spo∏eczeƒstwa, to w doÊç ograniczo-
nym zakresie. Wydaje si´, ˝e wiosnà 1982 r. realne wp∏ywy RKK w regio-
nie gdaƒskim si´ga∏y g∏ównie tajnych komisji zak∏adowych „Solidarno-
Êci”, choç i w tym przypadku nie mo˝emy mówiç o pe∏nej kontroli RKK.
Przyk∏adem mogà byç akcje protestacyjne podejmowane w paêdzierni-
ku 1982 r. w obronie zdelegalizowanej „SolidarnoÊci”. W oÊwiadczeniu
z 10 paêdziernika 1982 r. RKK stara∏a si´ uspokoiç nastroje i nie dopu-
Êciç do proklamowania strajku generalnego, uznajàc go za przedwczesny
i dogodny w tym czasie dla w∏adzy komunistycznej176. Wbrew temu stano-
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173 Ibidem, k. 157–166.
174 Ibidem, k. 166.
175 Zwiàzany z grupà Borusewicza Piotr Kapczyƒski twierdzi, ˝e na Wybrze˝u nie by∏o jakichÊ
ostrych podzia∏ów czy konfliktów na tle sporów o metod´ dzia∏ania prowadzonych na szcze-
blu krajowym. Jego zdaniem niewiele na ten temat wtedy dyskutowano (Relacja Piotra Kap-
czyƒskiego, lipiec 2001 – notatka w zbiorach autora).
176 OÊwiadczenie RKK z 10 paêdziernika 1982, „SolidarnoÊç. Biuletyn Informacyjny”, 27 X 1982;
M. ¸opiƒski, M. Moskit, M. Wilk, op. cit., s. 215–219.



wisku akcja strajkowa w TrójmieÊcie rozszerza∏a si´, stwarzajàc groêb´
og∏oszenia strajku generalnego. JednoczeÊnie, chcàc nadà˝yç za nastroja-
mi, TKK, a wraz z nià gdaƒska RKK wezwa∏y wszystkie podziemne struk-
tury „SolidarnoÊci” do podj´cia czterogodzinnej akcji strajkowej 10 listopa-
da 1982 r., która mia∏a byç jednoczeÊnie sprawdzianem przed strajkiem
generalnym przygotowywanym na wiosn´ 1983 r.177 Oparty na fa∏szywej
przes∏ance o „narastajàcym oporze spo∏ecznym” apel kierownictwa
zwiàzku nie odniós∏ po˝àdanego skutku. 10 listopada 1982 r. w Gdaƒsku
przez dwie godziny strajkowa∏a tylko niewielka cz´Êç za∏ogi zajezdni
tramwajowej we Wrzeszczu, Portu Gdaƒskiego i rafinerii. Zasi´g prote-
stów w kraju by∏ podobny178. Innym dowodem tego, ˝e TKK rozmin´∏a si´
z nastrojami spo∏ecznymi, mogà byç masowe manifestacje uliczne, które
w maju 1982 r. przetoczy∏y si´ przez ca∏e Trójmiasto. „Nawo∏ywaliÊmy
wtedy – wspomina∏ jeden z cz∏onków TKK – do pozostania w domach,
tymczasem ludzie wyszli na ulice. Byli bardziej radykalni ni˝ my. Zapew-
ne gdybyÊmy zaapelowali o demonstracje, by∏yby one wi´ksze, ale w su-
mie ich zasi´g i tak wystarczy∏, by wstrzàsnàç w∏adzà i pokazaç solidar-
noÊç”179. Nie chcàc ponownie pope∏niç b∏´du, TKK wezwa∏a zwiàzek do
zorganizowania w drugà rocznic´ porozumieƒ sierpniowych manifestacji
ulicznych w ca∏ym kraju. By∏a to pierwsza demonstracja zorganizowana
przez TKK, choç jej przedstawiciele przyznali póêniej, ˝e nie byli w sta-
nie nià dostatecznie pokierowaç180.

B∏´dy TKK w jeszcze wi´kszym stopniu rozczarowa∏y gdaƒskie Êro-
dowisko libera∏ów. W opinii Donalda Tuska i Jana Krzysztofa Bieleckie-
go ju˝ w listopadzie 1982 r. ostatecznie za∏ama∏a si´ dotychczasowa for-
mu∏a walki podziemnej. Postanowili zatem rozpoczàç dzia∏alnoÊç „na
w∏asnà r´k´”, formu∏ujàc wokó∏ idei liberalnych (zarówno w sferze ideo-
wej, jak i gospodarczej) alternatywny wobec podziemia program walki181.
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177Apel TKK z 13 paêdziernika 1982, „SolidarnoÊç. Biuletyn Informacyjny”, 27 X 1982.
178 W. Turek, Kalendarium..., s. 291; J. Holzer, K. Leski, op. cit., s. 63. Szerzej na temat sporów
o metody walki i koncepcje TKK zob. A. Dudek, „SolidarnoÊç” w poszukiwaniu metody walki
w stanie wojennym [w:] „SolidarnoÊç” a wychodzenie Polski z komunizmu. Studia i artyku∏y
z okazji XV rocznicy powstania NSZZ „SolidarnoÊç”, Gdaƒsk 1995, s. 78–88; „SolidarnoÊç.
Biuletyn Informacyjny”, 12 VIII 1982 (prawie w ca∏oÊci poÊwi´cony temu zagadnieniu).
179 M. ¸opiƒski, M. Moskit, M. Wilk, op. cit., s. 115.
180 Ibidem, s. 126.
181 Relacja D. Tuska [w:] M. Michalski, Stan wojenny – spojrzenie po XX latach, s. 4, praca kon-
kursowa w zbiorach OBEP IPN Gdaƒsk.



Swojà odr´bnoÊç libera∏owie budowali na bazie „Przeglàdu Polityczne-
go”, którego pierwszy numer ukaza∏ si´ w lutym 1983 r. Odrzucali oni
„zhierarchizowane struktury” podziemia, oparte w du˝ej mierze na za-
s∏ugach liderów i szkodliwym dla dzia∏alnoÊci politycznej „kulcie formal-
nych zasad prawnych”, przez które „SolidarnoÊç” nie by∏a w stanie zbu-
dowaç w∏asnych rezerw finansowych i technicznych, tak niezb´dnych
w walce politycznej po 13 grudnia 1981 r.182 Redaktor „Przeglàdu” wy-
st´pujàcy pod pseudonimem „Anna Barycz” (Donald Tusk) widzia∏
w gdaƒskich libera∏ach alternatyw´ zarówno dla korowsko-solidarno-
Êciowej lewicy, jak i dla Êrodowisk nacjonalistycznych i „skrajnie” kon-
serwatywnych183.

Jednak w pierwszych miesiàcach 1982 r., zarówno w przekonaniu ukry-
wajàcych si´ dzia∏aczy „SolidarnoÊci”, jak i w powszechnym odczuciu tych
wszystkich, którzy nie chcieli pogodziç si´ z wprowadzeniem stanu wojen-
nego, masowe wystàpienia mia∏y zmusiç ekip´ Jaruzelskiego do ust´pstw.
Do pierwszych demonstracji na ulicach Gdaƒska dosz∏o ju˝ w Dniu Soli-
darnoÊci 30 stycznia 1982 r. Oko∏o godz. 14 pod Pomnikiem Poleg∏ych
Stoczniowców zgromadzi∏a si´ stosunkowo niewielka grupa ludzi (150–200
osób), która czeka∏a na wychodzàcych ze stoczni robotników. Po godzinie
liczba manifestantów wynosi∏a ju˝ kilka tysi´cy. Oddzia∏y milicji przystàpi-
∏y do rozproszenia demonstrantów, spychajàc ich w kierunku „Zieleniaka”
i dworca PKP, a stamtàd dalej w kierunku budynku Komitetu Wojewódz-
kiego PZPR i Oruni. O godz. 17.30 kilkudziesi´ciu m∏odych ludzi zaatako-
wa∏o budynek Komitetu Wojewódzkiego butelkami z benzynà, tak ˝e cz´Êç
pomieszczeƒ siedziby partii (mi´dzy innymi biblioteka) stan´∏a w p∏omie-
niach. W okolicy klubu studenckiego „˚ak” spalono milicyjnà Nys´. Walki
uliczne przenios∏y si´ w okolice Starego Miasta – na ul. D∏ugiej t∏um de-
monstrantów z powodzeniem odpiera∏ ataki ZOMO, przy Hucisku i Âwi´-
tego Ducha powsta∏y barykady, które ZOMO sforsowa∏o dopiero oko∏o
godz. 19. Wed∏ug danych oficjalnych w wyniku zajÊç obra˝enia odnios∏o
czternaÊcie osób, w tym oÊmiu milicjantów, a cztery osoby wymaga∏y hospi-
talizacji. Milicja zatrzyma∏a ∏àcznie 259 uczestników demonstracji (w wie-
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182 J. Wolny, Krajobraz niewyraêny, „Przeglàd Polityczny” 1983, nr 2.
183 A. Barycz, Refleksje nad liberalizmem, ibidem, 1983, nr 3. Szerzej o Êrodowisku gdaƒskich
libera∏ów zob. W. Turek, Gdaƒscy libera∏owie przed upadkiem komunizmu [w:] „SolidarnoÊç”
i opozycja..., s. 138–146.



ku 17–25 lat), z czego 33 osoby po wyjaÊnieniach zwolniono184. Równie˝
1 i 12–13 lutego w Gdyni i Gdaƒsku odnotowano niewielkie potyczki z mi-
licjà i manifestacje m∏odzie˝y szkolnej i akademickiej185. Warto w tym miej-
scu wspomnieç tak˝e chrzciny jednej z córek Lecha Wa∏´sy – Marii Wikto-
rii, które pod koÊcio∏em parafialnym pw. Êw. Kazimierza na Zaspie
zgromadzi∏y ponad 30 tys. ludzi (b´dàcy w budowie koÊció∏ nie by∏ w stanie
pomieÊciç tylu osób). Chrzciny, na których zabrak∏o Wa∏´sy (nie otrzyma∏
zgody na wyjazd), przerodzi∏y si´ w spontanicznà manifestacj´ zwolenni-
ków „SolidarnoÊci”, ale tym razem milicja nie interweniowa∏a186.

Do kolejnych demonstracji dosz∏o 1 i 3 maja 1982 r. Na ulicach Gdaƒ-
ska i Gdyni zak∏ócono oficjalne uroczystoÊci pierwszomajowe. W kontr-
pochodzie w Gdaƒsku wzi´∏o udzia∏ ponad 60 tys. osób (wed∏ug niektórych
100 tys.). Manifestanci przemaszerowali z centrum Gdaƒska do by∏ej sie-
dziby Komisji Krajowej „SolidarnoÊci” w Gdaƒsku Wrzeszczu, a potem
pod mieszkanie Lecha Wa∏´sy w dzielnicy Zaspa. Milicja interweniowa∏a
tylko w Gdyni. Gwa∏towny przebieg mia∏y natomiast gdaƒskie uroczystoÊci
trzeciomajowe. W∏adze postawi∏y w stan gotowoÊci prawie 4 tys. milicjan-
tów. Do pierwszych walk z milicjà dosz∏o oko∏o godz. 16 na Targu Drzew-
nym i w okolicach pomnika Jana III Sobieskiego. Jednak szczególnie dra-
matyczny charakter przybra∏y wydarzenia wokó∏ Bazyliki Mariackiej
w Gdaƒsku, gdzie o godz. 18 rozpocz´∏a si´ msza Êw. w intencji ojczyzny
odprawiana przez ks. kanonika Wies∏awa Lauera. W bazylice schroni∏a si´
wtedy spora liczba manifestantów, tak ˝e w Êwiàtyni i wokó∏ niej by∏o razem
oko∏o 30 tys. wiernych. Podczas mszy Êw. dochodzi∏o do licznych prowoka-
cji milicji – wokó∏ bazyliki na sygnale jeêdzi∏y samochody milicyjne, a pod-
czas kazania ks. Stanis∏awa Bogdanowicza funkcjonariusze milicji odpalili
w stron´ kaplicy Êw. Rajnolda rakiet´ zapalajàcà, która uszkodzi∏a kopi´
Sàdu Ostatecznego Hansa Memlinga. Z opancerzonego Skota oddano dwa
strza∏y wymierzone w odprawiajàcego msz´ Êw. ks. Lauera, które na szcz´-
Êcie przelecia∏y nad g∏owà kap∏ana. „Za chwil´ – wspomina ks. Bogdanowicz
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184 T∏o i przebieg wydarzeƒ w dniu 30 stycznia 1982, „Kontakt”, luty 1982 (pismo informacyjne
KW PZPR w Gdaƒsku do u˝ytku wewn´trznego); A. Dudek, T. Marsza∏kowski, op. cit.,
s. 281–282; Dzieƒ SolidarnoÊci w Gdaƒsku, „Bulletin D’Information SolidarnoÊç”, 15 II 1982.
185 AP Gdaƒsk, KW PZPR, 1890, k. 38, Informacja o zagro˝eniu przest´pczoÊcià województwa
gdaƒskiego oraz zapobieganiu i zwalczaniu przest´pstw w okresie od grudnia 1981 roku do maja
1982 roku, 31 V 1982.
186 „Biuletyn Informacyjny”, [marzec 1982].



– w wyniku milicyjnych strza∏ów ogieƒ zajà∏ chór i organy. Ludzie chwy-
cili za gaÊnice i szybko ugasili ogieƒ. [...] W koÊciele wybuch∏a panika,
którà z trudem uda∏o mi si´ opanowaç. Mówi∏em stanowczo »prosz´ za-
chowaç spokój, stoimy na miejscu, prosz´ si´ opanowaç, nie dajmy si´
sprowokowaç«. [...] Czynna napaÊç na koÊció∏ i wiernych, w dodatku pod-
czas Mszy Êw., pociàgn´∏a za sobà wielu rannych. By∏o ich kilkudziesi´ciu:
13 wiernych mia∏o rany postrza∏owe, 17-letniemu ch∏opcu raca urwa∏a
dwa palce, podczas ataku na koÊció∏ jedna osoba dozna∏a zawa∏u serca
(dzi´ki Bogu prze˝y∏a), a 20 osób zemdla∏o”187.

Zatrzymanych, cz´sto zupe∏nie przypadkowych przechodniów, przewie-
ziono do komisariatów (nawet do Starogardu Gdaƒskiego), gdzie wielu
z nich zosta∏o pobitych (dziewi´tnastoletni Andrzej Groth w wyniku pobi-
cia przez zomowców straci∏ wtedy przytomnoÊç)188. W wyniku starç, które
trwa∏y prawie do pó∏nocy, rannych zosta∏o przynajmniej 20 manifestantów
(dwóch trafi∏o do szpitala) oraz 34 zomowców189. BezpoÊrednim nast´p-
stwem manifestacji majowych by∏y akcje strajkowe i protesty. 13 maja cz´Êç
pracowników Stoczni Gdaƒskiej (na wydzia∏ach kad∏ubowych) i Stoczni
Pó∏nocnej na kilkanaÊcie minut przerwa∏a prac´. Protest podj´∏a tak˝e za-
∏oga Stoczni Remontowej „Nauta”, która odmówi∏a posi∏ku regeneracyj-
nego, oraz studenci Wydzia∏u Humanistycznego Uniwersytetu Gdaƒskiego
i Politechniki Gdaƒskiej190.

W maju 1982 r. do manifestacji ulicznych dosz∏o tak˝e w Elblàgu. Ich
organizatorem by∏ Edmund Krasowski „Marcin”, któremu Zbigniew Bujak
da∏ wczeÊniej pe∏nomocnictwo do organizowania tajnych struktur „Solidar-
noÊci” Regionu Elblàskiego191. Od tej pory Krasowski sygnowa∏ wszystkie
druki i pisma ulotne zwiàzku s∏owami: „Tymczasowy Przewodniczàcy
NSZZ »SolidarnoÊç« Region Elblàg – Marcin”. Zarówno SB, jak i Komi-
tet Wojewódzki PZPR, który interesowa∏ si´ „Marcinem”, podejrzewali, ˝e
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187 Relacja ks. Stanis∏awa Bogdanowicza, lipiec 2001 (taÊma magnetofonowa w zbiorach autora).
188 Relacja Zofii Lenartowicz, b.p. (mps w zbiorach autora); W. Turek, Kalendarium..., s. 289. 
189 AP Gdaƒsk, KW PZPR, 1890, k. 39, Informacja o zagro˝eniu przest´pczoÊcià województwa
gdaƒskiego oraz zapobieganiu i zwalczaniu przest´pstw w okresie od grudnia 1981 roku do maja
1982 r., 31 V 1982.
190 Ibidem, 453, b.p., Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Gdaƒsku w dniu 13 maja
1982 r.
191 Relacja Edmunda Krasowskiego, maj 2002 (notatka z rozmowy w zbiorach autora); list
Zbigniewa Bujaka do „Marcina” (Edmunda Krasowskiego), 28 II 1985 (kopia w zbiorach
autora), Bujak odniós∏ si´ w nim do sytuacji z wiosny 1982 r.



za pseudonimem Krasowskiego kryje si´ nie jeden dzia∏acz, a jakaÊ wi´k-
sza struktura podziemna192. Na maj 1982 r. Krasowski zaplanowa∏ ca∏à se-
ri´ manifestacji i drobnych wystàpieƒ przeciwko „juncie Jaruzelskiego”.
W kolportowanych wówczas ulotkach „Marcin” zapowiada∏ bojkot pocho-
du pierwszomajowego, wzywajàc elblà˝an do zapalenia Êwieczek pod po-
mnikiem Ofiar Grudnia 1970 r.193 Gwa∏towny przebieg mia∏y uroczystoÊci
trzeciomajowe. Po po∏udniu pod pomnikiem upami´tniajàcym wydarzenia
grudniowe zgromadzi∏ si´ czterotysi´czny t∏um, g∏ównie m∏odzie˝y. Walki
z milicjà trwa∏y do oko∏o godz. 22.30. Nast´pnego dnia starcia wybuch∏y
ponownie. Wed∏ug statystyk Komendy Wojewódzkiej MO wzi´∏o w nich
udzia∏ oko∏o 1500 osób. Podczas zajÊç w Elblàgu 4 maja 1982 r. uszkodzo-
no czternaÊcie samochodów milicyjnych, rannych zosta∏o dwóch zomow-
ców. Ogó∏em zatrzymano 334 osoby194.

Tak˝e w Toruniu dosz∏o w maju 1982 r. do demonstracji ulicznych.
1 maja oddzia∏y ZOMO zaatakowa∏y kilkutysi´cznà manifestacj´ na Sta-
rym Rynku, gdzie pod pomnikiem M. Kopernika sk∏adano wiàzanki kwia-
tów z ˝a∏obnymi, czarnymi wstà˝kami. Cz´Êç manifestantów dosta∏a si´
wtedy do wie˝y ratusza, skàd obrzuca∏a zomowców kamieniami. Wielu ma-
nifestantów dotkliwie pobito, oko∏o dwustu uczestników zajÊç zatrzymano,
z czego prawie stu ukarano grzywnà lub trzymiesi´cznym aresztem195. Jesz-
cze bardziej gwa∏towny przebieg mia∏y wydarzenia 3 maja. Po wieczornej
mszy Êw. w koÊciele Jezuitów wybuch∏y walki z oddzia∏ami ZOMO w oko-
licach rynku, przy Muzeum Etnograficznym i pl. Rapackiego. W starciach
wzi´∏o udzia∏ oko∏o 5 tys. osób. By∏a to najwi´ksza manifestacja w Toruniu
w okresie stanu wojennego. Wed∏ug danych oficjalnych zatrzymano 223 oso-
by, do kolegiów skierowano 145 wniosków (w tym dotyczàcych 45 studen-
tów i 3 pracowników naukowych UMK)196.
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192 AP Elblàg, KW PZPR, 552, k. 5, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej oraz o stanie
bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w województwie elblàskim w I kwartale 1983 r., 15 IV
1983; AIPN, MSW II 17/IX/231, t. 10, k. 310, Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w wo-
jewództwie elblàskim za okres styczeƒ 1980–lipiec 1983, b.d.
193 Druk ulotny Tymczasowego Przewodniczàcego NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Elblàskiego
(w zbiorach E. Krasowskiego).
194 AP Elblàg, KW PZPR, 203, k. 50, Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Elblàgu
w dniu 6 maja 1982 r.
195 N. Szutnik [R. Koz∏owski], op. cit., s. 45.
196 Ibidem, s. 47; W. Polak, Najtrudniejsze egzaminy..., s. 262–272; AKGPBP, 185n/42, k. 112,
Informacja o ukaraniu przez kolegia ds. wykroczeƒ uczniów, studentów i nauczycieli za udzia∏



Prób´ zak∏ócenia pochodu pierwszomajowego podj´to tak˝e w Byd-
goszczy. Poprzestano jednak wy∏àcznie na akcji ulotkowej197. 3 maja 1982 r.
natomiast manifestowano na rynku miejskim. Oko∏o tysiàca osób przema-
szerowa∏o na msz´ Êw. do koÊcio∏a pw. Êw. Wincentego ∫ Paulo. Milicja nie
interweniowa∏a198.

Do najwi´kszej demonstracji w Gdaƒsku dosz∏o w drugà rocznic´ poro-
zumieƒ sierpniowych 31 sierpnia 1982 r. Mimo trwajàcej od rana military-
zacji miasta (oÊmioosobowe patrole milicjantów uzbrojonych w broƒ ostrà,
koncentracja oddzia∏ów MO na Targu W´glowym, blokada stoczni), oko∏o
godz. 14 kilka tysi´cy osób manifestowa∏o pod pomnikiem Trzech Krzy˝y.
Po godzinie oddzia∏y ZOMO i ˝o∏nierzy WSW zaatakowa∏y t∏um zebrany
pod pomnikiem i w rejonie dworca PKP. Do najci´˝szych starç dosz∏o
w okolicach Komitetu Wojewódzkiego PZPR, na ul. Stàgiewnej, Elblà-
skiej, Chmielnej, Kartuskiej, na wysokoÊci pl. Zebraƒ Ludowych, gdzie de-
monstranci ustawili barykady, oraz na oddalonej od ÊródmieÊcia Oruni.
Oko∏o godz. 17 ci´˝kie walki wybuch∏y tak˝e w centrum Wrzeszcza i trwa-
∏y a˝ do 1 w nocy. W trakcie starç z milicjà, w wyniku niewydolnoÊci uk∏a-
du oddechowego spowodowanej du˝ym st´˝eniem gazów ∏zawiàcych,
zmar∏ pracownik Portu Gdaƒskiego, dwudziestodwuletni Piotr Sadowski,
a 90 osób odnios∏o obra˝enia, w tym 38 manifestantów i 52 milicjantów199.
Tego samego dnia wielogodzinne walki z milicjà toczy∏y si´ tak˝e w Gdyni,
gdzie zaatakowano Komitet Miejski PZPR, i w Tczewie. Po demonstra-
cjach z 31 sierpnia w ca∏ym województwie zatrzymano ∏àcznie 442 osoby,
z których wi´kszoÊç stanowi∏a m∏odzie˝ (220 osób). W Gdyni zatrzymano
do wyjaÊnienia dwóch kap∏anów z parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezu-
sa: ks. Tadeusza Kuracha i ks. Jana Borkowskiego oraz organist´ Henryka
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w zajÊciach ulicznych w pierwszych dniach maja 1982 (wed∏ug stanu na dzieƒ 12 maja 1982),
14 V 1982.
197 AIPN Gdaƒsk, IPN By 077/337, t. 11, k. 74–77, Meldunek kierownika sztabu Komendy
Wojewódzkiej MO w Bydgoszczy mjr. Adama Chachorowskiego, zast´pcy komendanta woje-
wódzkiego MO do spraw SB, dotyczàcy sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. byd-
goskiego w dniu 1 maja 1982, 1 V 1982.
198 Ibidem, IPN By 077/337, t. 11, k. 82–87, Meldunek kierownika sztabu Komendy Wojewódz-
kiej MO w Bydgoszczy mjr. Adama Chachorowskiego, zast´pcy komendanta wojewódzkiego
MO do spraw SB, dotyczàcy sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. bydgoskiego
w dniu 3 maja 1982, 3 V 1982.
199 AP Gdaƒsk, KW PZPR, 455, b.p., Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Gdaƒsku
w dniu 3 wrzeÊnia 1982 r.



Kardasa, którym postawiono zarzut kierowania demonstracjà. W listopa-
dzie obaj ksi´˝a zostali skazani na 3 lata pozbawienia wolnoÊci, a Kardas
na 3,5 roku200. Tak˝e w Gdyni aresztowano Ann´ Walentynowicz i Stanis∏a-
wa Jarosza201.

W drugà rocznic´ porozumieƒ sierpniowych równie˝ w Toruniu przed
aulà UMK zebra∏o si´ oko∏o 3 tys. osób, by uczciç minutà ciszy ofiary sta-
nu wojennego. I choç nie dosz∏o tego dnia do walk z milicjà, w∏adze bez-
pieczeƒstwa zatrzyma∏y pi´ç osób, którym wymierzono kar´ grzywny202.
Rocznicowà manifestacj´ zorganizowano w Bydgoszczy, gdzie na rynku ze-
bra∏o si´ oko∏o 3 tys. osób protestujàcych przeciwko stanowi wojennemu.
Milicja rozproszy∏a t∏um, zatrzymujàc 116 osób203.

W odpowiedzi na delegalizacj´ „SolidarnoÊci” przeg∏osowanà przez
Sejm PRL 8 paêdziernika 1982 r. TKK wezwa∏a 9 paêdziernika podziemne
struktury zwiàzku do zorganizowania nast´pnego dnia czterogodzinnego
strajku ostrzegawczego204. Zamiast tego 11 paêdziernika w wi´kszych za-
k∏adach pracy Trójmiasta podj´to oÊmiogodzinne strajki okupacyjne (po-
wtarzane przez ka˝dà zmian´ w godzinach pracy). Protest proklamowa∏y
za∏ogi Stoczni Gdaƒskiej, Gdaƒskiej Stoczni Remontowej, niektórych wy-
dzia∏ów Stoczni Pó∏nocnej, Portu Gdaƒskiego, „Hydrosteru” i Stoczni
Gdyƒskiej. Nast´pnego dnia do∏àczy∏y do strajku „Unimor”, „Elmor”,
„Unitra-Magmor” i Gdyƒskie Zak∏ady Radiowe „Radmor”. W Stoczni
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200 A. Hlebowicz, KoÊció∏, opozycja, „SolidarnoÊç”, w∏adza [w:] „SolidarnoÊç” i opozycja...,
s. 166.
201 AP Gdaƒsk, KW PZPR, 455, b.p., Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Gdaƒsku
w dniu 3 wrzeÊnia 1982 r.; A. Dudek, T. Marsza∏kowski, op. cit., s. 320–321.
202 W. Polak, Najtrudniejsze egzaminy..., s. 303.
203 A. Dudek, T. Marsza∏kowski, op. cit., s. 322; AIPN Gdaƒsk, IPN By 077/337, t. 12, k. 138,
Meldunek kierownika sztabu Komendy Wojewódzkiej MO w Bydgoszczy mjr. Adama Cha-
chorowskiego, zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO do spraw SB, dotyczàcy sytuacji po-
lityczno-operacyjnej na terenie woj. bydgoskiego w dniu 30 sierpnia 1982, 30 VIII 1982; ibi-
dem, IPN By 077/337, t. 12, k. 147, Meldunek kierownika sztabu Komendy Wojewódzkiej MO
w Bydgoszczy mjr. Adama Chachorowskiego, zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO do
spraw SB, dotyczàcy sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie woj. bydgoskiego w dniu 31 sierp-
nia 1982, 31 VIII 1982; ibidem, IPN By 077/337, t. 12, k. 152, Meldunek kierownika sztabu
Komendy Wojewódzkiej MO w Bydgoszczy mjr. Adama Chachorowskiego, zast´pcy komen-
danta wojewódzkiego MO do spraw SB, dotyczàcy sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie
woj. bydgoskiego w dniu 1 wrzeÊnia 1982, 1 IX 1982.
204 OÊwiadczenie TKK z 9 paêdziernika 1982 r., „SolidarnoÊç. Biuletyn Informacyjny”, 27 X
1982; OÊwiadczenie Regionalnej Komisji Koordynacyjnej w Gdaƒsku z 10 paêdziernika 1982
o bojkocie re˝imowych zwiàzków zawodowych, ibidem.



im. Lenina powsta∏ Komitet Strajkowy, który sformu∏owa∏ cztery postula-
ty: zwolnienia internowanych, amnestii dla wi´êniów politycznych, odwo∏a-
nia stanu wojennego i uniewa˝nienia ustawy o zwiàzkach zawodowych.
11 paêdziernika po godz. 14 pod pomnikiem Poleg∏ych Stoczniowców roz-
pocz´∏a si´ demonstracja, na którà oprócz robotników wychodzàcych ze
stoczni przybyli t∏umnie mieszkaƒcy Trójmiasta. Ponadpi´ciotysi´czny t∏um
Êpiewa∏ pieÊni religijne i patriotyczne, a na bramie nr 2 zawieszono kuk∏´
Jerzego Urbana. Po godz. 16 oddzia∏y ZOMO zaatakowa∏y manifestantów,
u˝ywajàc armatek wodnych, pa∏ek i gazów ∏zawiàcych. Walki przenios∏y si´
w rejon ulic Jana z Kolna i ¸agiewniki, a z drugiej strony w okolice dwor-
ca PKP i budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Po 19 starcia kontynu-
owano we Wrzeszczu, gdzie na ul. Grunwaldzkiej manifestanci zbudowali
barykady. 12 paêdziernika wydarzenia mia∏y podobny przebieg. Pod straj-
kujàcà Stoczni´ Gdaƒskà ponownie przyby∏ t∏um mieszkaƒców Gdaƒska.
O godz. 15.20 ZOMO ruszy∏o na demonstrantów, z których jedna cz´Êç wy-
cofa∏a si´ w stron´ Wrzeszcza, druga natomiast na Stare Miasto. We Wrzesz-
czu milicja atakowa∏a przechodniów i gapiów, mi´dzy innymi obrzuci∏a ga-
zem ∏zawiàcym ludzi czekajàcych na autobus w kierunku Moreny. Starcia
z milicjà roznios∏y si´ po ca∏ym Wrzeszczu (w okolice ulic Partyzantów, Mar-
chlewskiego, Miszewskiego, Fiszera, Matejki, Sobótki, JaÊkowej Doliny,
Matki Polki, Batorego i de Gaulle’a) i trwa∏y do póênych godzin wieczornych.
W ciàgu dwudniowych walk rannych zosta∏o pi´tnastu milicjantów i kilku-
dziesi´ciu manifestantów. Jeden z nich – pracownik wydzia∏u K-2 Stoczni
Gdaƒskiej – trzydziestodwuletni Wac∏aw Kamiƒski zmar∏ w wyniku trafienia
petardà w g∏ow´ i pobicia przez zomowców. Zatrzymano 268 osób.

13 paêdziernika przerwano strajk w Stoczni Gdaƒskiej i innych zak∏a-
dach Trójmiasta. Z pracy w stoczni wyrzucono prawie dwustu robotni-
ków205. Od tej chwili opór wyraênie s∏ab∏. Dowodem tego mogà byç obcho-
dy rocznicy 11 listopada w Gdaƒsku. Na msz´ Êw. w intencji ojczyzny do
Bazyliki Mariackiej przyby∏o zaledwie 5 tys. wiernych. Proboszcz parafii
mariackiej ks. Stanis∏aw Bogdanowicz og∏osi∏ wtedy, ˝e z internowania zo-
stanie zwolniony Lech Wa∏´sa206. 14 listopada 1982 r. na Zaspie przy ul. Pilo-
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205 Komunikaty RKK NSZZ „SolidarnoÊç” Gdaƒsk z 13 X 1982 r., „SolidarnoÊç. Biuletyn
Informacyjny”, 27 X 1982; A. Dudek, T. Marsza∏kowski, op. cit., s. 322; W. Turek, Kalenda-
rium..., s. 291.
206 Relacja ks. Stanis∏awa Bogdanowicza, lipiec 2001 (notatka w zbiorach autora).



tów, przed blokiem, w którym mieszka∏ Wa∏´sa, dosz∏o do spontanicznej
manifestacji207. Miesiàc póêniej, 16 grudnia, w rocznic´ wydarzeƒ 1970 r.
tysiàc osób, które wysz∏y z koÊcio∏a pw. Êw. Brygidy, próbowa∏o prze-
dostaç si´ pod pomnik stoczniowców. Na przeszkodzie stan´∏o jednak
ZOMO, które na wysokoÊci hotelu „Hevelius” zaatakowa∏o i rozproszy-
∏o pochód208.

Mimo s∏abnàcego oporu trójmiejskie manifestacje w 1983 r. gromadzi-
∏y wcià˝ tysiàce ludzi. Przewidujàc wystàpienia uliczne, w∏adze komunalne
zacz´∏y w tym czasie usuwaç z centralnych miejsc Gdaƒska wszystkie kosze
na Êmieci oraz ∏awki, s∏u˝àce manifestantom do budowania ulicznych bary-
kad. Podczas obchodzonych miesi´cznic wprowadzenia stanu wojennego
pod pomnikiem stoczniowców gromadzi∏o si´ kilkaset osób. Manifestacje
te nie trwa∏y jednak zbyt d∏ugo z uwagi na szybkie interwencje ZOMO. Po
demonstracjach z 13 i 14 lutego 1983 r. (zatrzymano 62 osoby, a dziewi´ç
ukarano grzywnami) Komenda Wojewódzka MO wyda∏a pododdzia∏om
ZOMO rozkaz, w którym zamiast rozpraszania demonstrantów nakazywa-
∏a otaczaç ich i zatrzymywaç. Nowa metoda sprawdzi∏a si´ ju˝ 13 i 14 mar-
ca 1983 r., kiedy jak co miesiàc dosz∏o do manifestacji pod stocznià. Zatrzy-
mano wówczas 329 osób, z czego tylko 71 zwolniono, a pozosta∏e ukarano
grzywnami i aresztem209.

Bardziej masowy charakter przybra∏y manifestacje majowe. 1 maja
1983 r. w kontrpochodzie w Gdaƒsku wzi´∏o udzia∏ kilkanaÊcie tysi´cy
osób. Po mszy Êw. w koÊciele pw. Êw. Brygidy wyruszy∏y one w kierunku
Wrzeszcza, gdzie jak co roku obok Opery Ba∏tyckiej ustawiano pierwszo-
majowà trybun´ honorowà, jednak ZOMO skutecznie rozproszy∏o manife-
stantów na wysokoÊci „Zieleniaka”. Kiedy wydawa∏o si´, ˝e protest „Soli-
darnoÊci” zosta∏ zd∏awiony, wystàpienia przenios∏y si´ do centrum
Wrzeszcza, gdzie ponad 10 tys. ludzi zebra∏o si´ na ul. Grunwaldzkiej, pod
by∏à siedzibà Komisji Krajowej „SolidarnoÊci”. Po zaci´tych walkach z mili-
cjà cz´Êç demonstrantów ruszy∏a pod blok Lecha Wa∏´sy. Tam tak˝e interwe-
niowa∏o ZOMO, które goni∏o uczestników manifestacji po ca∏ym osiedlu.
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207 Stan wojenny w dokumentach w∏adz PRL 1980–1983, wybór i oprac. B. Kopka, G. Majchrzak,
Warszawa 2001, s. 341–342.
208 W. Turek, Kalendarium..., s. 293. 
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Stojàcy w oknach i na balkonach mieszkaƒcy osiedla obrzucali zomow-
ców doniczkami, butelkami, oblewali ich nawet wrzàtkiem210. Spokojniej-
szy przebieg mia∏y natomiast uroczystoÊci trzeciomajowe. Po procesji,
którà wokó∏ koÊcio∏a pw. Êw. Brygidy poprowadzi∏ Lech Wa∏´sa, t∏um
demonstrantów próbowa∏ dotrzeç pod pomnik Trzech Krzy˝y, jednak ko∏o
„Zieleniaka” oddzia∏y ZOMO rozproszy∏y pochód211. Wi´ksze rozmiary
ni˝ w Gdaƒsku przybra∏a pierwszomajowa demonstracja zorganizowana
przez „SolidarnoÊç” w Gdyni. Po porannej mszy Êw. w koÊciele pw. Naj-
Êwi´tszego Serca Pana Jezusa uformowa∏ si´ dwudziestotysi´czny pochód,
który zmierza∏ w kierunku pomnika Ofiar Grudnia 1970 w pobli˝u przy-
stanku kolejowego Gdynia-Stocznia. Na wysokoÊci dworca PKP ZOMO
brutalnie zaatakowa∏o demonstrantów, u˝ywajàc pa∏ek, gazów ∏zawiàcych
i polewaczek. Z chwilà gdy silny strumieƒ wody przewróci∏ wózek z dziec-
kiem, na ulicach Gdyni wybuch∏y zaci´te walki z milicjà. Âciàgni´te z ¸om˝y,
Olsztyna i Ciechanowa posi∏ki ZOMO upora∏y si´ z manifestacjà dopiero
oko∏o godz. 16212.

W Bydgoszczy tak˝e dosz∏o 1 maja 1983 r. do starç z milicjà. Po mszy
Êw. w koÊciele pw. Êw. Wincentego ∫ Paulo pod krzy˝em misyjnym przed
wejÊciem do Êwiàtyni zebra∏o si´ oko∏o 5 tys. osób. Nast´pnie t∏um ruszy∏
ul. ks. Markwarta w kierunku skrzy˝owania ulic 3 Maja, Krasiƒskiego i Sta-
szica, gdzie uzbrojone oddzia∏y ZOMO zagrodzi∏y drog´ manifestantom.
Organizatorzy demonstracji nie dali si´ sprowokowaç i zaapelowali o roz-
wiàzanie pochodu. Zatrzymano 26 osób213.

Podstawowym miejscem wyra˝ania oporu w stanie wojennym by∏ drugi
obieg. Ulotki, plakaty, znaczki, regularnie wydawane tytu∏y prasowe czy
ksià˝ki mia∏y Êwiadczyç o istnieniu i dzia∏aniu „SolidarnoÊci” i innych grup
politycznych podziemia. Pierwsze ulotki pojawi∏y si´ w TrójmieÊcie jeszcze
w trakcie strajków w grudniu 1981 r. Ju˝ po pacyfikacji Stoczni Gdaƒskiej
ukaza∏ si´ te˝ pierwszy, jednostronicowy numer „Biuletynu Informacyjne-
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210 A. Dudek, T. Marsza∏kowski, op. cit., s. 343; L. Wa∏´sa, op. cit., s. 303.
211 W. Turek, Kalendarium..., s. 293.
212 Ibidem, s. 294; A. Dudek, T. Marsza∏kowski, op. cit., s. 344.
213 Niech si´ Êwi´ci 1 maja, „Informator Bydgoski”, 11 V 1983. Wed∏ug SB w manifestacji
wzi´∏o udzia∏ zaledwie 1500 osób (AIPN Gdaƒsk, IPN By 077/337, t. 15, k. 1–3, Meldunek
kierownika sztabu Komendy Wojewódzkiej MO w Bydgoszczy mjr. Adama Chachorowskie-
go, zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO do spraw SB, dotyczàcy sytuacji polityczno-
-operacyjnej na terenie woj. bydgoskiego w dniu 1 maja 1983, 1 V 1983).



go”, którego wydawcà by∏ Dzia∏ Informacyjny Krajowego Komitetu Straj-
kowego. Informowano w nim o brutalnoÊci ZOMO, walkach ulicznych
w Gdaƒsku i oporze w ca∏ym kraju214. Dzi´ki jednej z pierwszych kam-
panii ulotkowych w TrójmieÊcie, 30 i 31 stycznia 1982 r., uda∏o si´ zorga-
nizowaç bojkot oglàdania Dziennika Telewizyjnego i akcj´ zapalania Êwie-
czek w oknach w intencji poleg∏ych i internowanych w czasie stanu
wojennego215. W tych dniach ukaza∏ si´ pierwszy numer pisma „Solidar-
noÊç”, które by∏o oficjalnym organem prasowym Zarzàdu Regionu NSZZ
„SolidarnoÊç”. Od 13 grudnia 1981 r. wychodzi∏ w Gdaƒsku „Niezale˝ny
Serwis Informacyjny »SolidarnoÊç«” sygnowany wy∏àcznie przez Bogdana
Borusewicza, lecz redagowany i drukowany wspólnie przez Piotra Kap-
czyƒskiego, Ryszarda Pusza, Lechos∏awa i Krzysztofa Witkowskich oraz
torunian – Zbigniewa Nowka i Marka Wachnika. W nied∏ugim czasie pi-
smo to osiàgn´∏o nak∏ad 5 tys. egzemplarzy i by∏o kolportowane w ca∏ym
TrójmieÊcie216.

Dzi´ki staraniom grupy drukarzy i kolporterów „Niezale˝nego Serwisu
Informacyjnego” w TrójmieÊcie powsta∏ bardzo pr´˝ny oÊrodek wydawni-
czy, obs∏ugujàcy nie tylko region gdaƒski, ale szeroko rozumiane Pomorze
(z Toruniem, Bydgoszczà, Elblàgiem, S∏upskiem). Wiele wskazuje na to, ˝e
rozpracowanie bazy poligraficznej sprawia∏o SB spore trudnoÊci. W jed-
nym z raportów Komendy Wojewódzkiej MO dla MSW z paêdziernika
1982 r. ubolewano nad niedostatecznym stopniem penetracji punktów
poligraficznych w TrójmieÊcie217.

W stanie wojennym baza wydawnicza trójmiejskiego podziemia opie-
ra∏a si´ na trzech drukarniach konspiracyjnych grupy Kapczyƒskiego
i Nowka, mieszczàcych si´ przy ul. Sobolowej, na ¸ozach i ul. Piastowskiej
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214 „Biuletyn Informacyjny”, 17 XII 1981.
215 Ju˝ od pierwszych tygodni stanu wojennego Gdaƒsk wyrós∏ na czo∏owy oÊrodek „wrogiej
propagandy pisanej”. Tylko 16–31 I 1982 r. w∏adze odnotowa∏y tam 34 akcje ulotkowe (dla
porównania w Warszawie – 14, Wroc∏awiu – 14, Krakowie – 27, Bydgoszczy – 11, Toruniu – 23,
W∏oc∏awku – 6, Elblàgu – 7, Koszalinie – 14, S∏upsku – 3). Fakty wrogiej propagandy pisanej
w województwach w okresie 16–31 stycznia 1982. Za∏àcznik do informacji dziennej z dnia 4 luty
1982 (kopia w zbiorach autora).
216 P. Kapczyƒski, Drukowanie bibu∏y uwalnia∏o od poczucia bezsilnoÊci [w:] Stan wojenny.
Wspomnienia..., s. 135–137.
217 AIPN Gdaƒsk, IPN Gd 003/166, t. 16, k. 99, Pismo Komendy Wojewódzkiej MO
w Gdaƒsku do p∏k. W∏adys∏awa Kuca, Dyrektora Biura Studiów SB MSW w Warszawie,
19 X 1982.



w Oliwie218. Ta ostatnia powsta∏a ju˝ w styczniu 1982 r. w mieszkaniu Wit-
kowskich. Latem 1982 r. Nowek z Witkowskim wybudowali tam pod piw-
nicà dodatkowe, niewidoczne na pierwszy rzut oka pomieszczenie, które
nawet w czasie rewizji nie zosta∏o znalezione przez SB219. W drukarniach
grupy Kapczyƒskiego, do której w póêniejszym okresie do∏àczy∏ te˝ Donald
Tusk, drukowano wi´kszoÊç ksià˝ek i czasopism podziemnych Trójmiasta.
Jednym z nich by∏o ukazujàce si´ od kwietnia 1982 do lipca 1983 r. cztero-
stronicowe pismo informacyjne „Gdaƒsk”, póêniej tak˝e gdaƒska edycja
„Tygodnika Mazowsze”. Jednak do najbardziej znanych tytu∏ów trójmiej-
skiego podziemia nale˝a∏y: „Niezale˝ne Pismo Wybrze˝a CDN” (powsta∏o
w po∏owie 1982 r., redagowali Jan Koz∏owski i Donald Tusk), wspólne pi-
smo „SolidarnoÊci” i NZS – „Tygodnik Wojenny” (ukazywa∏o si´ od lutego
1982 r.), pismo regionu gdaƒskiego „SolidarnoÊç” (od wiosny 1982 r. reda-
gowa∏ mi´dzy innymi Tusk) oraz pismo Komisji Zak∏adowej „SolidarnoÊci”
Stoczni Gdaƒskiej „Rozwaga i SolidarnoÊç” (powsta∏o wiosnà 1982 r., re-
dakcj´ tworzyli Jan Jakubowski, Andrzej Liberadzki, Maciej ¸opiƒski,
Bernadetta Stankiewicz, Donald Tusk, Mariusz Wilk). Warto wymieniç
tak˝e pismo Êrodowiska RMP „Polityka Polska” (pierwszy numer ukaza∏
si´ w paêdzierniku 1982 r., redagowa∏ go zespó∏ pod kierunkiem Tomasza
Wo∏ka „Józefa Wiernego”) oraz biuletyn Êrodowiska gdaƒskich libera∏ów
„Przeglàd Polityczny” (od lutego 1983 r., redaktor naczelny – Donald
Tusk). Ponadto w 1982 r. w Gdaƒsku ukazywa∏y si´ jeszcze mi´dzy innymi:
„BIT – Biuletyn Informacyjny Topolówka” (pismo m∏odzie˝y III Liceum
Ogólnokszta∏càcego), „Niezale˝ny Serwis Informacyjny KOS” (NZS),
„CDN. Pismo Mi´dzyregionalnej Komisji NSZZ »SolidarnoÊç« – Region
Gdaƒski”, „Gryps” (pismo Komitetu Obrony Spo∏ecznej), „Podziemna
Gazeta Politechniki Gdaƒskiej”, „Portowiec”, „Nasz Czas”, „¸àcznik”,
„Krzyk”, „Ojczyzna”, „Satyryczno-Polityczny Nieregularnik Studencki
Kret”, „Skorpion. Publicystyczno-Literackie Pismo Podziemia”. W 1983 r.
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218 Od koƒca grudnia 1981 r. funkcjonowa∏a tak˝e drukarnia w mieszkaniu Janiny Wehrstein
w Sopocie przy ul. Pu∏askiego 9. Jednak w sierpniu 1982 r. drukarnia wpad∏a w r´ce SB.
Janina Wehrstein przez prawie rok siedzia∏a w wi´zieniu. Wysz∏a na wolnoÊç na mocy amnestii
w koƒcu lipca 1983 r. (Relacja Janiny Wehrstein, b.d. – notatka w zbiorach P. Semkowa).
219 Relacja Lechos∏awa Witkowskiego, wrzesieƒ 1992 (notatka w zbiorach autora); Niezdobyta
twierdza drukarzy. Wspomnienia p∏k. Zbigniewa Nowka, „Gazeta Polska”, 13 XII 2000; L. Bier-
nacki, „S”entymentalne pamiàtki, „Gazeta Morska” (regionalny dodatek do „Gazety Wybor-
czej”), 31 VIII 1998; Relacja Piotra Kapczyƒskiego, lipiec 2001, k. 3–4 (mps w zbiorach autora).



do∏àczy∏y do nich mi´dzy innymi „Studencki Biuletyn Informacyjny. Pod-
ziemne Pismo Studentów Akademii Wychowania Fizycznego”, „Zapis
Chwili”, „Uczeƒ”, „Solidarny” (pismo Komisji Zak∏adowej „SolidarnoÊci”
Zak∏adów Elektronicznych „Unimor”) i „Replika”. W Gdyni w latach
1982–1983 ukazywa∏y si´ te˝: „Biuletyn Informacyjny Tajnej Komisji Zak∏a-
dowej NSZZ »SolidarnoÊç« Stoczni Remontowej Nauta”, „WolnoÊç”,
„Biuletyn Informacyjny Tajnej Komisji Zak∏adowej NSZZ »SolidarnoÊç«
przy Kombinacie Budowlanym Gdynia”, „NSZZ SolidarnoÊç”220.

Z kolei w Elblàgu grupa dzia∏aczy podziemnej „SolidarnoÊci” od po-
czàtku 1982 r. wydawa∏a w formie jednostronicowych druków pisanych
r´cznie dwa pisma: „Nasza Sprawa” i „Zwyci´˝ymy”. Póêniej Edmund
Krasowski zaczà∏ wydawaç „Biuletyn Informacyjny Regionu Elblàskiego”
i elblàskà mutacj´ „Tygodnika Mazowsze”221. W Toruniu w latach
1982–1983 najbardziej poczytnym pismem by∏ „Toruƒski Informator Soli-
darnoÊci”, którego pierwszy numer ukaza∏ si´ 2 stycznia 1982 r. Niemal
w tym samym czasie powsta∏ „Niezale˝ny Serwis Informacyjny NSZZ
»SolidarnoÊç«”. Oficjalnym organem prasowym regionu pozostawa∏a
„Kontra”. Poza tym warto wymieniç „Immunitet” (pismo NZS, edycja
1982–1983), „Tygodnik Wojenny”, „Iskr´” (ukazywa∏o si´ w Grudziàdzu),
„Jeszcze Tym Razem” (pismo NZS, w tym dodatek „Gryf”), „Pismo Aka-
demickie UMK” (NZS), „Niezale˝na Polska” (pismo KPN Obszaru Toruƒ-
skiego) oraz pisma wydawane przez komisje zak∏adowe „SolidarnoÊci”:
„Elana” (Zak∏ady Wyrobów Chemicznych „Elana”), „SolidarnoÊç” (Apa-
tor-Obrusin), „Motor Odmowy” (Polmozbyt), „Pog∏os” (Toruƒska Prz´-
dzalnia Czesankowa „Merinotex”)222. 

W regionie bydgoskim najwa˝niejszym pismem podziemia by∏ wychodzà-
cy od lutego 1982 r. „Bydgoski Podziemny Serwis Informacyjny SolidarnoÊci”.
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220 Por. Ksi´ga ewidencyjna bezdebitowych wydawnictw zwartych opublikowanych po 13 grudnia
1981, oprac. MSW (w zbiorach AKKS w Gdaƒsku); Ankieta dzia∏alnoÊci opozycyjnej wype∏nio-
na przez Donalda Tuska (w zbiorach P. Semkowa). Zob. te˝ AIPN Gdaƒsk, IPN Gd 028/130,
S. Bukowski, H. Landowski, Prasa antykomunistyczna wydawana na terenie Trójmiasta w latach
1982–1986, Legionowo 1987.
221 Relacja Edmunda Krasowskiego, maj 2002 (notatka w zbiorach autora).
222 Ksi´ga ewidencyjna...; Spis czasopism niezale˝nych wydanych poza zasi´giem cenzury w latach
1981–1990 w regionie toruƒskim, zebra∏ M. Or∏owski (mps w zbiorach autora). Na temat ksià-
˝ek wydanych w tym czasie w regionie toruƒskim zob. Spis druków niezale˝nych wydanych
poza zasi´giem cenzury w latach 1981–1990 w regionie toruƒskim, zebra∏ M. Or∏owski (mps
w zbiorach autora).



Od wiosny 1982 r. ukazywa∏y si´ tak˝e: „Protest”, „SolidarnoÊç. Wojenny
Biuletyn Informacyjny”, „W Drodze” i „SolidarnoÊç” (pismo Komisji Zak∏a-
dowej „SolidarnoÊci” w Bydgoskiej Fabryce Mebli). Jesienià 1982 r. ukaza∏
si´ pierwszy numer „Informatora Bydgoskiego” – pisma Tymczasowej
Komisji Koordynacyjnej. Wiosnà 1983 r. zacz´∏y wychodziç kolejne tytu∏y:
„G∏os MyÊli Przewodniej”, „MyÊl Niezale˝na”, „Nasz G∏os” i „Szansa. Nie-
regularnik Spo∏eczno-Publicystyczny”.

W TrójmieÊcie zdarza∏y si´ te˝ bardziej nietypowe przypadki demon-
strowania oporu. W marcu 1982 r. w przejÊciu podziemnym w Êródmie-
Êciu Gdaƒska zorganizowano akcj´ „Pod but”, która polega∏a na depta-
niu rozrzuconej prasy re˝imowej223. Jednak najbardziej znanym
przyk∏adem satyry na stan wojenny sta∏ si´ w tym czasie artyku∏ Stanis∏a-
wa Danielewicza Wracamy do p∏yt, o których si´ nie mówi poÊwi´cony p∏y-
cie Amandy Lear, a zamieszony w jednym z lutowych numerów „Dzien-
nika Ba∏tyckiego”224. W tekÊcie Danielewicza pierwsze wielkie litery
dziesi´ciu akapitów uk∏ada∏y si´ w naczelne has∏o solidarnoÊciowego
oporu: „WRONA SKONA”. Trzy tygodnie po publikacji artyku∏u
w mieszkaniu Danielewicza SB przeprowadzi∏a rewizj´, a nast´pnego
dnia go aresztowa∏a. W akcie oskar˝enia prokurator wojskowy komandor
Pawe∏ Ejsmont napisa∏, ˝e Danielewicz „w dniu 12 lutego 1982 r. w celu
os∏abienia gotowoÊci obronnej PRL rozpowszechni∏ na Wybrze˝u Gdaƒ-
skim fa∏szywà wiadomoÊç, mogàcà gotowoÊç t´ os∏abiç, wywo∏aç niepokój
publiczny lub rozruchy, a nadto poni˝ajàcà naczelny organ paƒstwa Woj-
skowà Rad´ Ocalenia Narodowego w ten sposób, ˝e w gazecie »Dziennik
Ba∏tycki« nr 31 zamieÊci∏ has∏o »Wrona skona«”225. Mimo ˝e sprawa mia∏a
byç rozpatrzona w trybie doraênym, ciàgn´∏a si´ wiele miesi´cy. Daniele-
wicz przesiedzia∏ w gdaƒskim areszcie na ul. Kurkowej (bez formalnego
wyroku) ponad 9 miesi´cy226.
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223 „Biuletyn Informacyjny”, [marzec 1982].
224 Por. S. Danielewicz, Wracamy do p∏yt, o których si´ nie mówi, „Dziennik Ba∏tycki”, 12–14 II
1982.
225 Idem, Jak kona∏a WRONA, „Tygodnik Gdaƒski”, 10 XII 1989.
226 Ibidem. W swoich wspomnieniach Danielewicz przywo∏a∏ jeszcze inne przyk∏ady oÊmiesza-
nia w∏adz PRL w stanie wojennym za pomocà artyku∏ów, których pierwsze litery akapitów
tworzy∏y wrogie has∏a: NZS („G∏os Wybrze˝a”, 10 V 1985), WJEB IM (Wypowiedê premiera
Begina, „Dziennik Ba∏tycki” 1982, nr 167), ZOMO ROMAN („Sztandar M∏odych”, 9–12 IV
1982), WRONA MI KONO („Trybuna Ludu” 1982, nr 236).



4. Represje

Jak ju˝ wspomniano, w ciàgu pierwszych 5 miesi´cy stanu wojennego
w województwie gdaƒskim internowano blisko czterysta osób, z czego
wi´kszoÊç przebywa∏a w Strzebielinku, Bia∏o∏´ce i I∏awie227. Poza Strzebie-
linkiem, ko∏o Wejherowa, na interesujàcym nas obszarze funkcjonowa∏o a˝
pi´ç obozów i zak∏adów internowania: w Gdaƒsku, Kwidzynie (wojewódz-
two elblàskie), Fordonie (w Bydgoszczy), Potulicach (województwo bydgo-
skie) i Miel´cinie (W∏oc∏awek). W Strzebielinku, Kwidzynie i Potulicach
przetrzymywano wi´kszoÊç internowanych w regionie gdaƒskim, elblàskim,
toruƒskim i bydgoskim. Tylko przez najwi´kszy z nich – obóz strzebieliƒski
– od 13 grudnia 1981 do 23 grudnia 1982 r. przewin´∏o si´ ∏àcznie 491 osób
z ca∏ej Polski. Poza wymienionymi ju˝ wczeÊniej dzia∏aczami „Solidarno-
Êci” z Trójmiasta przetrzymywano tam mi´dzy innymi Andrzeja Drzycim-
skiego, Grzegorza Fortun´, Joann´ Dud´-Gwiazd´, Jana Ha∏asa, Lecha
Kaczyƒskiego, Jana Koziatka, Jacka Merkla, Tadeusza Szczud∏owskiego,
Krzysztofa Wyszkowskiego; z Torunia – Zenona Butkiewicza, Wies∏awa
Cichonia, Krzysztofa Grygiela, Jerzego Grzeszkiewicza, Krystiana Jankow-
skiego, Tadeusza Srok´, Antoniego Stawikowskiego, Stanis∏awa Âmigla;
z Bydgoszczy – Wies∏awa Celewicza, Ryszarda Helaka, Janusza Krajnika
(NZS); z W∏oc∏awka – Janusza Âwierczaka228. Wi´kszoÊç internowanych
stanowili cz∏onkowie „SolidarnoÊci”, ale byli wÊród nich tak˝e dzia∏acze
ROPCiO (na przyk∏ad Tadeusz Szczud∏owski, który nigdy nie by∏ cz∏on-
kiem „SolidarnoÊci”), KPN, RMP, NZS i KSS-KOR.

Od poczàtku pobytu w Strzebielinku internowani podejmowali ró˝ne
akcje protestacyjne. Polega∏y one g∏ównie na odmawianiu wzi´cia udzia∏u
w tak zwanych rozmowach obywatelskich z funkcjonariuszami SB, uroczy-
stym obchodzeniu Êwiàt religijnych i narodowych, og∏aszaniu apeli, prote-
stów, oÊwiadczeƒ, wydawaniu ulotek, malowaniu plakatów, a nieraz tak˝e
g∏odówek indywidualnych i zbiorowych229. Szczególnie w pierwszym okre-
sie pobytu w obozie z dwunastego na trzynasty dzieƒ ka˝dego miesiàca
o pó∏nocy wi´êniowie organizowali manifestacje. Wykrzykujàc przeciwko
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227 AP Gdaƒsk, KW PZPR, 143, k. 33, Protokó∏ z Plenum KW PZPR, 10 III 1982.
228 Pe∏na lista internowanych w Strzebielinku [w:] J. Mur [A. Drzycimski, A. Kinaszewski],
op. cit., s. 200–257. W cytowanej ju˝ pracy S. B∏a˝ka podano tak˝e dok∏adnà obsad´ cel wi´-
ziennych.
229 T. Szczud∏owski, Kilka wspomnieƒ z okresu internowania, b.p. (mps w zbiorach autora).



w∏adzom PRL, uderzali w kraty i drzwi cel wi´ziennych. S∏u˝ba wi´zienna
próbowa∏a zag∏uszaç bunty g∏oÊnà muzykà i nawo∏ywaniem do spokoju, nie
stosujàc na ogó∏ si∏y, jak to bywa∏o w innych obozach (Wierzchowo, I∏awa)230.
Protesty os∏ab∏y wiosnà 1982 r., kiedy w szeregach internowanych odczu-
wano ju˝ pierwsze symptomy zm´czenia czy wr´cz rezygnacji. Paradoksal-
nie by∏ to po cz´Êci efekt mniej rygorystycznej polityki w∏adz wi´ziennych
– d∏u˝sze spacery, otwarte cele, zezwolenie na wi´ksze dostawy paczek,
propozycje wyjazdów za granic´ jeszcze bardziej wzmaga∏y t´sknot´ za
wolnoÊcià i rodzinà231.

Owo rozluênienie i odejÊcie od surowych przepisów wi´ziennych wiàza-
∏o si´ te˝ z rozpocz´tà przez SB po 13 grudnia 1981 r. grà operacyjnà, któ-
rej celem by∏o pozyskanie informatorów spoÊród internowanych. Przyk∏a-
dem dzia∏aƒ operacyjnych w obozie mo˝e byç akcja o kryptonimie „Pokój
klubowy”, która polega∏a na umo˝liwieniu spotkaƒ pomi´dzy internowany-
mi z okazji urodzin, imienin i innych okolicznoÊci w pokoju goÊcinnym,
który by∏ rzecz jasna „zabezpieczony” przez SB232. Ju˝ z chwilà za∏o˝enia
obozu w Strzebielinku wÊród internowanych dzia∏aczy „SolidarnoÊci” zna-
laz∏o si´ czterech tajnych wspó∏pracowników SB233. Do 31 grudnia pozyska-
no do wspó∏pracy 13 TW, a miesiàc póêniej a˝ 26 (zob. tabela nr 5)234. Dzi´-
ki agentom SB w∏adze przejmowa∏y grypsy, opracowanà w obozie list´
internowanych, która mia∏a zostaç wyniesiona na zewnàtrz, plakaty saty-
ryczne itd. Jednak najwa˝niejszym zadaniem agentury ulokowanej w ce-
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230 Enklawa, wspomnienia ks. Tadeusza B∏oƒskiego zanotowa∏ i opracowa∏ A. Drzycimski,
„Tygodnik Gdaƒski”, 17 XII 1989; J. Mur [A. Drzycimski, A. Kinaszewski], op. cit., s. 79;
R. Urbaƒski, W stanie wojennym ludzkie sumienia próbowano ∏amaç niejednokrotnie [w:] Stan
wojenny. Wspomnienia..., s. 286.
231 J. Mur [A. Drzycimski, A. Kinaszewski], op. cit., s. 91; T. Szczud∏owski, Kilka wspomnieƒ...
232 AIPN Gdaƒsk, IPN Gd 0046/365, t. 3, k. 6, Pismo zast´pcy naczelnika Wydzia∏u Âledczego
Komendy Wojewódzkiej MO w Gdaƒsku mjr. Stefana Rutkowskiego nt. pracy operacyjnej na
terenie OÊrodka Odosobnienia w Strzebielinku, 12 I 1982. 
233 Ibidem, IPN Gd 0046/365, t. 3, k. 10, Pismo zast´pcy naczelnika Wydzia∏u Âledczego Komen-
dy Wojewódzkiej MO w Gdaƒsku mjr. Stefana Rutkowskiego nt. pracy operacyjnej na tere-
nie OÊrodka Odosobnienia w Strzebielinku, 22 I 1982; ibidem, IPN Gd 0046/365, t. 3, k. 16,
Pismo zast´pcy naczelnika Wydzia∏u Âledczego Komendy Wojewódzkiej MO w Gdaƒsku mjr.
Stefana Rutkowskiego nt. pracy operacyjnej na terenie OÊrodka Odosobnienia w Strzebielin-
ku, 26 I 1982. Rutkowski pisa∏, ˝e z czterech tajnych wspó∏pracowników, którzy znaleêli si´
w obozie, jeden zosta∏ od razu zwolniony z internowania, inny natomiast zachorowa∏.
234 Ibidem, IPN Gd 0046/365, t. 3, k. 16, Pismo zast´pcy naczelnika Wydzia∏u Âledczego Komen-
dy Wojewódzkiej MO w Gdaƒsku mjr. Stefana Rutkowskiego nt. pracy operacyjnej na terenie
OÊrodka Odosobnienia w Strzebielinku, 26 I 1982.



lach wi´ziennych by∏a kontrola poczynaƒ internowanych i wp∏ywanie na
przebieg sporów mi´dzy nimi. Starano si´ wykorzystywaç istniejàce ró˝ni-
ce w ocenie sytuacji politycznej w kraju. Do niesnasek przyczyni∏o si´ tak-
˝e powstanie rady obozowej, której przewodzi∏ zwiàzany z tak zwanà gru-
pà korowskà Konrad Marusczyk. Teoretycznie zadaniem rady by∏o dbanie
o polepszenie warunków bytowych internowanych, w praktyce natomiast
spora cz´Êç wi´êniów odbiera∏a dzia∏alnoÊç grupy Marusczyka i Merkla
(wspieranej z zewnàtrz przez W∏adys∏awa Si∏´-Nowickiego, który doÊç cz´-
sto bywa∏ w obozie) jako pacyfikacj´ wszelkich prób oporu i sprzeciwu wo-
bec w∏adz wi´ziennych. Rada sprzeciwia∏a si´ nawet organizacji ˝ycia reli-
gijnego w obozie (budowie krzy˝a i publicznym modlitwom rano
i wieczorem)235. Marusczyk zosta∏ zwolniony z obozu w lipcu 1982 r., co nie-
którzy z internowanych odebrali jako wyraz koncesji udzielonej mu przez
SB. Jest faktem, ˝e SB podtrzymywa∏a to przekonanie, kolportujàc wÊród
wi´êniów pog∏osk´ o podpisaniu przez Konrada Marusczyka „lojalki”236.
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235 Ibidem, IPN Gd 0046/365, t. 3, k. 6, Pismo zast´pcy naczelnika Wydzia∏u Âledczego Komen-
dy Wojewódzkiej MO w Gdaƒsku mjr. Stefana Rutkowskiego nt. pracy operacyjnej na terenie
OÊrodka Odosobnienia w Strzebielinku, 12 I 1982; ibidem, IPN Gd 0046/365, t. 3, k. 36, Mel-
dunek TW o krypt. „Stanis∏aw”, który przebywa∏ w celi z Andrzejem Gwiazdà i Jackiem Mer-
klem, 6 II 1982; T. Szczud∏owski, Kilka wspomnieƒ z okresu internowania, „Teki Gdaƒskie”
2001, t. III, s. 148. 
236 AIPN Gdaƒsk, IPN Gd 0046/365, t. 3, k. 92, Pismo zast´pcy naczelnika Wydzia∏u Âledcze-
go Komendy Wojewódzkiej MO w Gdaƒsku mjr. Stefana Rutkowskiego nt. pracy operacyjnej
na terenie OÊrodka Odosobnienia w Strzebielinku w okresie 1–10 lipca 1982, 10 VII 1982.

Okres, w którym SB Liczba Liczba Liczba
prowadzi∏a rozmowy przeprowadzonych podpisanych internowanych

operacyjne rozmów deklaracji pozyskanych
z internowanymi operacyjnych lojalnoÊci do wspó∏pracy z SB

13–31 grudnia 1981 r. 30 23 11
1–10 stycznia 1982 r. 49 31 13
11–22 stycznia 1982 r. 9 2 2
10–20 lutego 1982 r. 13 9 3
20–28 lutego 1982 r. 11 4 -
1–10 marca 1982 r. 9 4 -

Tabela nr 5. Rozmowy operacyjne SB z internowanymi w obozie w Strzebielinku
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èród∏o: AIPN, IPN Gd 0046/365, t. 3, Raporty zast´pcy naczelnika Wydzia∏u Âledczego
Komendy Wojewódzkiej MO w Gdaƒsku mjr. Stefana Rutkowskiego nt. pracy operacyjnej
na terenie OÊrodka Odosobnienia w Strzebielinku od grudnia 1981 do grudnia 1982 r.

Okres, w którym SB Liczba Liczba Liczba
prowadzi∏a rozmowy przeprowadzonych podpisanych internowanych

operacyjne rozmów deklaracji pozyskanych
z internowanymi operacyjnych lojalnoÊci do wspó∏pracy z SB

11–20 marca 1982 r. 3 1 -

20–30 marca 1982 r. 8 2 -

30 marca 
–10 kwietnia 1982 r. 5 2 -

20–30 kwietnia 1982 r. 39 18 -

1–10 maja 1982 r. 5 - -

10–20 maja 1982 r. 8 - -

20–31 maja 1982 r. 5 3 – z mo˝liwoÊcià -
wspó∏pracy z SB
po opuszczeniu

obozu

1–10 czerwca 1982 r. 11 - -

10–20 czerwca 1982 r. 12 - -

20–30 czerwca 1982 r. 7 - -

1–10 lipca 1982 r. 16 - -

10–20 lipca 1982 r. 11 - -

20–30 sierpnia 1982 r. 11 - -

1–10 wrzeÊnia 1982 r. 4 - -

20–30 wrzeÊnia 1982 r. 5 - -

1–10 paêdziernika
1982 r. 16 - -

10–20 paêdziernika
1982 r. 11 - -

20–30 paêdziernika
1982 r. 5 - -

1–10 listopada 1982 r. 3 - -

Razem 306 99 29



Drugim co do wielkoÊci obozem internowania na Pomorzu by∏ powsta-
∏y w marcu 1982 r. OÊrodek Odosobnienia w Kwidzynie. Pierwszy transport
wi´êniów przyby∏ do Kwidzyna 5 kwietnia z Suwa∏k. 6 kwietnia przewiezio-
no internowanych z W∏odawy, potem z I∏awy, G´borzewa, Miel´cina, ¸owi-
cza i Lublina. ¸àcznie przez obóz przewin´∏o si´ oko∏o trzystu osób237. Od
poczàtku w∏adze wi´zienne narzeka∏y na zachowanie wi´êniów, wÊród któ-
rych – jak pisano – „prym wiodà radyka∏owie z KPN i NZS oraz doradcy”.
„Gloryfikujà KoÊció∏, wiele symboliki religijnej, nie przestrzegajà regula-
minu” – pisali funkcjonariusze SB w sprawozdaniu dla Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR238. 14 sierpnia 1982 r. milicja pobi∏a internowanych,
którzy zgodnie z porozumieniem zawartym z komendantem obozu kpt.
Juliuszem Pob∏ockim mieli si´ w tym dniu spotkaç z rodzinami. Czterdzie-
stoosobowy oddzia∏ zomowców, b´dàcy pod wp∏ywem Êrodków odurzajà-
cych, przez pi´ç godzin pacyfikowa∏ trzy pawilony zak∏adu karnego. Cz´Êç
internowanych w wyniku pobicia straci∏a przytomnoÊç i wymaga∏a pomocy
lekarskiej. „Niektórzy z nich mieli na plecach 50 odbitych pa∏ek – wspomi-
na jeden ze Êwiadków pobicia. – W Êwietlicy odbywa∏a si´ selekcja. Wybie-
rano internowanych, ka˝àc im przebywaç »Êcie˝k´ zdrowia« w przeciwnà
stron´. Tu bicie by∏o o wiele gorsze, a wyselekcjonowane ofiary zatrzymy-
wano i katowano, bijàc po g∏owie, plecach, nerkach, kopiàc w genitalia
– nawet gdy katowani le˝eli ju˝ na pod∏odze. Funkcjonariusze krzyczeli:
»To za wujka Reagana. Zobaczymy, czy wam wujek pomo˝e«. Równie˝
w celach bito internowanych, ka˝àc niszczyç plakaty, symbole religijne
i zwiàzkowe. Bito strasznie. Wiele cel po par´ razy. Niektórzy zas∏aniali si´
sto∏kami, jednak pod uderzeniami pa∏ek rozlatywa∏y si´. W jednej celi, gdy
po raz czwarty otwarto drzwi, zbity ju˝ trzykrotnie internowany dyktowa∏
koledze testament. Mówi∏, ˝e nie wytrzyma czwartego katowania, ˝eby go
teraz zabili”239. Wed∏ug danych s∏u˝by wi´ziennej w wyniku interwencji
s∏u˝b porzàdkowych obra˝eƒ dozna∏o 41 osób, z czego osiem znalaz∏o si´
w szpitalu240. Zgo∏a odmienne dane podajà internowani. Wed∏ug nich,
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237 AP Elblàg, KW PZPR, 551, k. 8–9, Informacja dotyczàca OÊrodka Odosobnienia w Kwi-
dzynie, 8 IX 1982.
238 Ibidem, k. 10.
239 M. Sarnowska, Internowani. Adam Golik i Jacek Kopisto (praca konkursowa w zbiorach
OBEP IPN Gdaƒsk). W pracy zamieszczono list´ internowanych.
240 AP Elblàg, KW PZPR, 552, k. 11–13, Informacja dotyczàca OÊrodka Odosobnienia w Kwi-
dzynie, 8 IX 1982.



w wyniku akcji pacyfikacyjnej 80 wi´êniów zosta∏o ci´˝ko pobitych, 20 tra-
fi∏o do szpitala, a 3 zosta∏o inwalidami. Ponadto zdarza∏o si´, ˝e ju˝ po
opuszczeniu obozu ktoÊ niespodziewanie umiera∏241.

W I∏awie, gdzie na poczàtku 1982 r. przebywa∏o 67 wi´êniów (mi´dzy in-
nymi Zdzis∏aw Bradel, Kazimierz Lachowski, Antoni Macierewicz, Jan Sam-
sonowicz, Tadeusz Syryjczyk), równie˝ dochodzi∏o do konfliktów ze s∏u˝bà
wi´ziennà242. 25 marca 1982 r. s∏u˝ba wi´zienna dotkliwie pobi∏a internowa-
nych za otworzenie wytrychem wszystkich cel wi´ziennych243. W Areszcie
Âledczym w Gdaƒsku w 1982 r. bunty uwi´zionych tam dzia∏aczy opozycji d∏a-
wiono szeÊciokrotnie. Do najpowa˝niejszych wystàpieƒ dosz∏o w lipcu 1982 r.
Pa∏kami pobito wtedy trzynastu uwi´zionych dzia∏aczy „SolidarnoÊci”244.

Okres stanu wojennego to tak˝e procesy polityczne. Tylko do marca
1982 r. w TrójmieÊcie zakoƒczy∏o si´ kilkaset procesów – prowadzonych
w trybie doraênym – przeciwko dzia∏aczom „SolidarnoÊci”. Najg∏oÊniejszym
z nich by∏ bez wàtpienia gdyƒski proces Ewy Kubasiewicz, Jerzego Kowalczy-
ka, W∏adys∏awa Trzciƒskiego, Wies∏awy Kwiatkowskiej, Cezarego Godziuka,
Jaros∏awa Skowronka, S∏awomira Sadowskiego, Krzysztofa Jankowskiego,
Marka Czachora (syn Ewy Kubasiewicz, aresztowany 15 stycznia 1982 r.).
Z dekretu o stanie wojennym oskar˝ono ich o to, ̋ e mimo „zawieszenia dzia-
∏alnoÊci zwiàzków zawodowych i niektórych organizacji spo∏ecznych na czas
obowiàzywania dekretu o stanie wojennym” kontynuowali dzia∏alnoÊç poli-
tycznà, „organizujàc strajki, kolportujàc ulotki mogàce os∏abiç gotowoÊç
obronnà PRL i wywo∏aç niepokój publiczny lub rozruchy”245. Decyzjà Sàdu
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241 A. Wasek, 20. rocznica pacyfikacji internowanych w Kwidzynie. Zbrodnia nieprzedawniona,
„Nasz Dziennik”, 17–18 VIII 2002.
242 P. Szczud∏owski, Internowanie. GarÊç wspomnieƒ z 1982 roku, „Teki Gdaƒskie” 2001, t. III,
s. 158; AIPN Gdaƒsk, IPN Gd 0046/365, t. 3, k. 26, Pismo zast´pcy naczelnika Wydzia∏u Âled-
czego Komendy Wojewódzkiej MO w Gdaƒsku mjr. Stefana Rutkowskiego do naczelnika
Wydzia∏u Âledczego Komendy Wojewódzkiej MO w Olsztynie nt. obozu w I∏awie, Gdaƒsk,
3 II 1982. Wed∏ug danych mjr. Rutkowskiego w lutym 1982 r. w obozie przebywa∏o 67 inter-
nowanych, z czego zwolniono wkrótce 29. W ciàgu pierwszych dwóch miesi´cy funkcjonowa-
nia obozu SB przeprowadzi∏a 59 rozmów operacyjnych, w wyniku których pozyskano 5 wspó∏-
pracowników i podpisano 33 deklaracje lojalnoÊci.
243 Relacja Piotra Szczud∏owskiego, listopad 2001 (notatka w zbiorach autora); idem, Interno-
wanie..., s. 158–159.
244 AP Gdaƒsk, KW PZPR, 1890, k. 281–282, Stan bezpieczeƒstwa w aresztach Êledczych na
terenie Gdaƒska, 1982.
245 Akt oskar˝enia przeciwko Ewie Kubasiewicz, Jerzemu Kowalczykowi, W∏adys∏awowi
Trzciƒskiemu, Wies∏awie Kwiatkowskiej, Cezaremu Godziukowi, Jaros∏awowi Skowronkowi, 



Marynarki Wojennej w Gdyni w sk∏adzie: kmdr ppor. Andrzej Grzybowski
(przewodniczàcy), por. Andrzej Finke i por. Aleksander G∏owa ca∏à grup´
skazano na kary pozbawienia wolnoÊci. Najwy˝szy wyrok otrzyma∏a bibliote-
karka Wy˝szej Szko∏y Morskiej Ewa Kubasiewicz – 10 lat za zorganizowanie
strajku w WSM i rozpowszechnianie licznych komunikatów „by∏ej” „Solidar-
noÊci”. Kowalczyka, który by∏ szefem uczelnianej „SolidarnoÊci” na WSM,
oraz Trzciƒskiego – skazano na 9 lat, Godziuka – na 6 lat, Jankowskiego,
Skowronka i Sadowskiego – na 5 lat, Kwiatkowskà – na 4 lata, a Czachora
– na 3 lata pozbawienia wolnoÊci246. By∏y to obok procesu katowickiego naj-
wy˝sze wyroki w ca∏ym okresie stanu wojennego. Wi´kszoÊç skazanych wy-
sz∏a z wi´zienia po roku, a Kubasiewicz – w maju 1983 r. jako ostatnia
z oskar˝onych. WczeÊniej wystosowa∏a do w∏adz PRL list otwarty, w którym
odrzuca∏a mo˝liwoÊç wystàpienia o tak zwany akt ∏aski247. Ewa Kubasiewicz
by∏a póêniej (w 1984 r.), wraz z synem Markiem Czachorem i Andrzejem
Ko∏odziejem (aresztowanym w Czechos∏owacji w grudniu 1981 r.), za∏o˝ycie-
lem trójmiejskiego oddzia∏u „SolidarnoÊci Walczàcej”248.

30 marca 1982 r. przed Sàdem Wojewódzkim w Gdaƒsku rozpoczà∏ si´
proces przywódców strajku w Stoczni Gdaƒskiej – Krzysztofa Dowgia∏∏y,
Reginy Jung, Tomasza Moszczaka, Jana Waszkiewicza i Alojzego Szablew-
skiego. Skazano ich na kary od 2 (Szablewski) do 4 lat (Dowgia∏∏o) pozba-
wienia wolnoÊci. Podczas procesu (30 marca, 7 i 13 kwietnia) na znak pro-
testu zastrajkowali robotnicy Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina, Gdaƒskiej
Stoczni Remontowej i Stoczni Pó∏nocnej249. W tym samym czasie zakoƒczy∏
si´ proces przywódców strajku w Porcie Gdaƒskim. Sàd Marynarki Wojen-
nej w Gdyni skaza∏: Rudolfa Zajàca – na 6,5 roku pozbawienia wolnoÊci,
Eugeniusza Szymeckiego – 5 lat, Czes∏awa Nowaka – 4,5 roku, Wies∏awa
Wika-Czarnowskiego – 3 lata, Gintera Albrechta – na 1 rok. Drugà ods∏on´
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S∏awomirowi Sadowskiemu, Krzysztofowi Jankowskiemu, Markowi Czachorowi, podpisany
przez kpt. E. Stanka z Prokuratury Pomorskiego Okr´gu Wojskowego (w zbiorach J. Sko-
wronka).
246 Wyrok Sàdu Marynarki Wojennej z dnia 3 II 1982, Uzasadnienie sàdowe (w zbiorach
J. Skowronka). Zob. te˝ Nie konstruktywny, rozmowa z Markiem Czachorem, „Tygodnik
Gdaƒski”, 10 IX 1989; Relacja z procesu Ewy Kubasiewicz, „Niezale˝ny Serwis Informacyjny
SolidarnoÊç”, 23 II 1982.
247 Autoryzowany biogram E. Kubasiewicz (w zbiorach P. Semkowa).
248 Nie konstruktywny...; A. Znamierowski, Zaciskanie pi´Êci. Rzecz o „SolidarnoÊci Walczàcej”,
Gdynia 1989, s. 84–85 i passim.
249 „Biuletyn Informacyjny”, 30 IV 1982.



tego procesu stanowi∏a rozprawa przed tym samym sàdem we wrzeÊniu
1982 r., kiedy to skazano pozosta∏ych dzia∏aczy portowej „SolidarnoÊci”
– Antoniego Grabarczyka (7,5 roku pozbawienia wolnoÊci) i Andrzeja
Micha∏owskiego (5 lat)250.

Warto wspomnieç tak˝e o g∏oÊnej sprawie siedemnastoletniej dzia∏acz-
ki RMP Anny Stawickiej, uczennicy trzeciej klasy VI Liceum Ogólno-
kszta∏càcego w Gdaƒsku. 3 stycznia 1982 r. zosta∏a zatrzymana przez SB.
Po przes∏uchaniu w komisariacie MO zwolniono jà, jednak 2 marca zosta-
∏a aresztowana pod zarzutem kolportowania ulotek na terenie Gdaƒska.
Przetrzymywano jà najpierw w siedzibie SB przy ul. Okopowej w Gdaƒsku,
nast´pnie w Prokuraturze Marynarki Wojennej w Gdyni, póêniej nato-
miast przewieziono do bydgoskiego wi´zienia w Fordonie, gdzie w stanie
wojennym przetrzymywano internowane kobiety, mi´dzy innymi Joann´
Dud´-Gwiazd´251. 22 kwietnia 1982 r. Sàd Marynarki Wojennej w Gdyni
skaza∏ Stawickà na 3 lata pozbawienia wolnoÊci252.

Trudno jest ustaliç ogólnà liczb´ represjonowanych w stanie wojennym
w interesujàcym nas regionie. Z dokumentacji Prokuratury Marynarki
Wojennej w Gdyni, która w pierwszym roku stanu wojennego odegra∏a naj-
wa˝niejszà rol´ w wymierzaniu kar wi´zienia dzia∏aczom „SolidarnoÊci”,
wynika, ˝e tylko w ciàgu nieca∏ego pó∏rocza (od 13 grudnia 1981 do 31 maja
1982 r.) przed Sàdem Marynarki Wojennej w Gdyni prowadzono post´po-
wania karne przeciwko 326 osobom cywilnym (w tym w trybie doraênym
przeciwko 228, zwyk∏ym 98). W przypadku 240 osób zastosowano w tym
czasie Êrodki zapobiegawcze (tymczasowe aresztowania). Z ogólnej liczby
326 represjonowanych jedynie 68 spraw dotyczy∏o przest´pstw kryminal-
nych i gospodarczych253. Natomiast w pierwszym kwartale 1982 r. Sàd
Wojewódzki w Gdaƒsku rozpatrywa∏ 73 sprawy o naruszenie dekretu o sta-
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250 C. Nowak, Co wiem i czego doÊwiadczy∏em. Refleksje subiektywne [w:] Portowców gdaƒ-
skich..., s. 343–344. Zob. te˝ W. Kwiatkowska, Portowa „SolidarnoÊç” – robotnicze trwanie [w:]
„SolidarnoÊç” i opozycja..., s. 98–99.
251 Na temat wi´zienia Fordon w Bydgoszczy zob. m.in. „Biuletyn Informacyjny”, 17 II 1982;
Z grypsu przekazanego z wi´zienia w Fordonie, „Bulletin D’Information SolidarnoÊç”, 3 II 1982.
252 Wyrok Sàdu Marynarki Wojennej w sprawie Anny M. Stawickiej, 22 IV 1982 (w zbiorach
A. Stawickiej).
253 AP Gdaƒsk, KW PZPR, 1890, k. 83–87, Notatka dotyczàca post´powaƒ karnych wszcz´tych
i prowadzonych przez Prokuratur´ Marynarki Wojennej w Gdyni w okresie od 13 grudnia 1981 r.
do 31 maja 1982 r. przeciwko osobom cywilnym, wzgl´dem których w∏aÊciwoÊç zgodnie z prawem
stanu wojennego przekazana zosta∏a prokuratorom i sàdom wojskowym, b.d.



nie wojennym. OsiemnaÊcie z nich (przeciwko 32 osobom) dotyczy∏o orga-
nizowania akcji strajkowych i uczestniczenia w nich po 13 grudnia 1981 r.254

W pierwszym pó∏roczu 1982 r. w województwie gdaƒskim wszcz´to ponad
16 tys. spraw przed kolegiami do spraw wykroczeƒ, w tym ponad 8 tys. z na-
ruszenia dekretu o stanie wojennym (w post´powaniu przyspieszonym roz-
patrzono 4820 spraw). W tym czasie skazywano przede wszystkim za udzia∏
w manifestacjach (638 osób), za naruszenie godziny milicyjnej (6389), za
naruszenie zakazu fotografowania (18), za pobyt bez zameldowania (237).
W 348 przypadkach orzeczono areszt zasadniczy, a w 6343 – grzywn´ (którà
w 2907 przypadkach zamieniono na areszt zast´pczy)255.

Ostatnie aresztowania w stanie wojennym w TrójmieÊcie przeprowadzono
w czerwcu 1983 r. Zatrzymano dwunastu cz∏onków organizacji Ruch Narodo-
wy, kierowanej przez Mariusza Urbana. Jednak ju˝ w lipcu zaproponowano
wobec nich amnesti´, a w sierpniu spraw´ umorzono256. Z uwagi na powiàza-
nia Ruchu Narodowego (do 1982 r. jako Niezale˝na Grupa Polityczna) z pro-
minentnymi dzia∏aczami PRON (Janem Dobraczyƒskim i Zygmuntem Prze-
takiewiczem), znanym w TrójmieÊcie agentem SB Edwinem Myszkiem
(wspólna inicjatywa w postaci tak zwanego Gdaƒskiego Ârodowiska Narodo-
wego w 1981 r.), a tak˝e aparatem bezpieczeƒstwa (po aresztowaniach
w 1983 r. okaza∏o si´, ˝e niektórzy cz∏onkowie tej grupy utrzymywali kontak-
ty mi´dzy innymi z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej MO), a nawet
z zast´pcà attaché wojskowego Zwiàzku Sowieckiego w Polsce, p∏k. Anatoli-
jem Szarkowem, trudno zaliczyç t´ organizacj´ do opozycji257. Ciekawostkà
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254 Ibidem, 1890, k. 53, Ocena sytuacji spo∏eczno-politycznej w organach wymiaru sprawiedliwo-
Êci na podstawie Sàdu Wojewódzkiego w Gdaƒsku i Sàdów Rejonowych Trójmiasta, oprac. Pre-
zes Sàdu Wojewódzkiego Krzysztof Zientuk, b.d.
255 Ibidem, 1890, k. 233–240, Informacja dotyczàca dzia∏alnoÊci kolegiów do spraw wykroczeƒ na
terenie województwa gdaƒskiego w okresie obowiàzywania stanu wojennego, 1982.
256 AIPN Gdaƒsk, IPN Gd 77/2, b.p., Wniosek pp∏k. Stefana Rutkowskiego do Prokuratury
Wojewódzkiej w Gdaƒsku o umorzenie Êledztwa w sprawie Ds-21/83, 15 VIII 1983.
257 O powiàzaniach NGP z SB Êwiadczy m.in. fragment informacji ppor. Jana Nadworskiego
z MSW, w której pisa∏ o „kontynuowaniu i rozszerzeniu kombinacji operacyjnej z Niezale˝nà
Grupà Politycznà, która zdecydowanie wyst´puje przeciwko KSS-KOR, KPN, RMP, ROPCiO,
uwa˝ajàc ich za op∏acanych przez Zachód wrogów PRL”. Wiadomo tak˝e, ˝e w NGP dzia∏a∏
przynajmniej jeden tajny wspó∏pracownik („Albert”) oraz zamierzano „dla pe∏niejszej kon-
troli poczynaƒ tej grupy” wprowadziç dwóch kolejnych („Antoni”, „Grzegorz”) (ibidem, IPN
Gd 0046/638, b.p., Gdaƒskie Ârodowisko Narodowe; ibidem, trzystronicowe opracowanie SB
na temat Ruchu Narodowego; ibidem, IPN Gd 013/149, t. 1, b.p.; ibidem, IPN Gd 028/119,
k. 17, 89, J. Urban, G∏ównie kierunki dzia∏aƒ operacyjnych S∏u˝by Bezpieczeƒstwa ograniczajàce



mo˝e byç fakt, ˝e niebawem po aresztowaniu Urban za˝àda∏ od prokuratora
rejonowego w Gdaƒsku mo˝liwoÊci spotkania z p∏k. Szarkowem, który jak
mo˝na domniemywaç, mia∏ si´ ujàç za tà grupà. Takie post´powanie areszto-
wanych w stanie wojennym jest ewenementem258.

W ciàgu roku (od grudnia 1981 do grudnia 1982 r.) kolegia wojewódzkie
w Toruniu rozpatrzy∏y 2935 spraw dotyczàcych naruszenia dekretu o stanie
wojennym259. Podobne dane przedstawi∏ w koƒcu 1982 r. Urzàd Wojewódz-
ki w Elblàgu. Wed∏ug niego od 14 grudnia 1981 do 25 paêdziernika 1982 r.
w województwie elblàskim kolegia wszcz´∏y 3228 post´powaƒ za naruszenie
dekretu o stanie wojennym. Wi´kszoÊç z nich rozpocz´to w pierwszym
pó∏roczu 1982 r. (987 w Elblàgu, 493 w Malborku, 233 w Kwidzynie itd.).
WÊród przewinieƒ dominowa∏y wykroczenia przeciwko spokojowi i porzàd-
kowi publicznemu (1818 spraw, co stanowi 24,6 proc. ogó∏u prowadzonych
post´powaƒ). W pierwszej po∏owie 1982 r. skazano w Elblàgu 2515 osób (na
6516 wszystkich spraw sàdowych i przed kolegiami), z czego wobec 109 osób
zastosowano areszt zasadniczy, a wobec 148 kar´ ograniczenia wolnoÊci260.
Powody zdecydowanej wi´kszoÊci toczonych post´powaƒ by∏y prozaiczne:
naruszanie godziny milicyjnej, jazda samochodem pod wp∏ywem alkoholu,
spekulacja, prowadzenie bimbrowni itd. Z informacji WUSW w Elblàgu
przes∏anej do Komitetu Wojewódzkiego PZPR wynika, ˝e w ca∏ym 1982 r.
represjonowano prawie trzysta osób za „dzia∏alnoÊç antypaƒstwowà”. Gros
z nich stanowili uczestnicy manifestacji w maju i sierpniu 1982 r.261 W 1982 r.
zlikwidowano jedenaÊcie zorganizowanych grup i organizacji.

Jednà z form represjonowania dzia∏aczy „SolidarnoÊci” by∏o wzywanie
ich do odbycia szkoleƒ wojskowych. Taki rodzaj neutralizacji w Elblàgu
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destrukcyjne oddzia∏ywanie Ruchu M∏odej Polski na Êrodowiska m∏odzie˝owe w latach 1979–
–1981, praca dyplomowa napisana pod kierunkiem por. Jerzego Telaka, Legionowo 1987;
AIPN, IPN 0716/217, t. 1, k. 131, Informacja Jana Nadworskiego dotyczàca Ruchu M∏odej
Polski, 30 IX 1981; ibidem, IPN 0716/217, t. 2, k. 117, Notatka s∏u˝bowa Jana Nadworskie-
go, Warszawa, 28 IV 1981).
258 AIPN Gdaƒsk, IPN Gd 77/1, k. 151, List Mariusza Urbana do prokuratora rejonowego
w Gdaƒsku, 14 VI 1983.
259 AP Toruƒ, KW PZPR, 91, k. 2, Sprawozdanie z pracy KW PZPR do dnia 31 grudnia 1982 r.
w zakresie ∏adu, bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego, b.d.
260 AP Elblàg, KW PZPR, 205, k. 87–93, Informacja Urz´du Wojewódzkiego w Elblàgu o wykro-
czeniach w okresie stanu wojennego, 4 XI 1982.
261 Ibidem, 552, k. 5, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej oraz stanie bezpieczeƒstwa i po-
rzàdku publicznego w województwie elblàskim w I kwartale 1983 roku, 15 IV 1983.



próbowano zastosowaç mi´dzy innymi wobec Ryszarda Kalinowskiego,
Waldemara Szadkowskiego i Kazimierza Szeszela. Jesienià 1982 r. wszyscy
oni byli zatrudnieni w Elblàskim Przedsi´biorstwie Budownictwa Przemy-
s∏owego. Kiedy otrzymali wezwania do wojska, przedstawili zwolnienia
lekarskie, na co skar˝y∏ si´ do Komitetu Wojewódzkiego PZPR szef elblà-
skiej SB p∏k Marian Kania262. Najwi´kszym sukcesem SB by∏a neutralizacja
„najbardziej pr´˝nej organizacji pod nazwà »Tymczasowy Przewodniczàcy
NSZZ „SolidarnoÊç” – Marcin«”. Aresztowanie lidera podziemia „Solidar-
noÊci” Edmunda Krasowskiego nastàpi∏o 12 stycznia 1983 r. w Starym Polu
pod Elblàgiem. W tym momencie ca∏a struktura podziemna „SolidarnoÊci”
w Elblàgu za∏ama∏a si´263. Powsta∏e po rozbiciu grupy „Marcina” struktury
„SolidarnoÊci” – którym przewodzili Tadeusz Chmielewski i Ryszard Kali-
nowski – uznano natomiast za niegroêne. W dzia∏aniach operacyjnych wy-
korzystywano ró˝nice pomi´dzy liderami podziemia. Wed∏ug SB, dzia∏al-
noÊç elblàskiej „SolidarnoÊci” w tym czasie sprowadza∏a si´ jedynie do
spotkaƒ, wymiany myÊli, pomocy wi´zionym w ramach Prymasowskiego
Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym WolnoÊci i ich Rodzinom,
w mniejszym zaÊ stopniu do dzia∏aƒ bardziej zorganizowanych. W sprawo-
zdaniach SB – szczególnie tych z po∏owy 1983 r. – dawano do zrozumienia,
˝e sytuacja w podziemiu znajduje si´ pod pe∏nà kontrolà. Podawano przy-
k∏ad operacji o kryptonimie „Konfetti”, której celem by∏a likwidacja bazy
poligraficznej „SolidarnoÊci”264. Kierownictwo SB w Elblàgu apelowa∏o
jednak˝e do podw∏adnych, by w dalszym ciàgu nie lekcewa˝yli antykomu-
nistycznego podziemia. W wytycznych na 1983 r. p∏k Marian Kania pisa∏,
˝e do najwa˝niejszych zadaƒ SB i MO w województwie elblàskim nale˝eç
b´dà mi´dzy innymi: „ofensywne i bardziej skoncentrowane dzia∏ania ope-
racyjne, dezintegrowanie i propagandowe kompromitowanie dzia∏aczy
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262 Ibidem, 550, k. 86–87, Informacja p∏k. Mariana Kani dla KW PZPR, Elblàg, 25 XI 1982.
263 Ibidem, 552, k. 7, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej oraz stanie bezpieczeƒstwa i po-
rzàdku publicznego w województwie elblàskim w I kwartale 1983 roku, 15 IV 1983; AIPN, MSW II,
17/IX/231, t. 10, k. 322, Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie elblàskim za
okres styczeƒ 1980–lipiec 1983, b.d.; G∏odówka. Rozmowa z Edmundem Krasowskim, „Mie-
si´cznik Ma∏opolski” 1988, nr 20, s. 61–62.
264 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 10, k. 332–333, Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w woje-
wództwie elblàskim za okres od 1 do 31 stycznia 1983 roku, b.d.; ibidem, 17/IX/231, t. 10, k. 379,
Ocena sytuacji operacyjno-politycznej w województwie elblàskim za okres od 1 do 30 czerwca
1983, b.d.; ibidem, 17/IX/231, t. 10, k. 388, Ocena sytuacji operacyjno-politycznej w wojewódz-
twie elblàskim za okres od 1 do 31 lipca 1983, b.d.



ekstremistycznych”; „likwidowanie – po bardzo dok∏adnym i wszechstron-
nym rozpoznaniu – konspiracyjnych struktur »SolidarnoÊci« oraz innych
nielegalnych organizacji, które powstajà na bazie rozbitych ugrupowaƒ
antysocjalistycznych”; „rozbudowa sieci osobowych êróde∏ informacji i przy
ich wykorzystaniu kszta∏towanie i wspieranie inicjatyw zmierzajàcych do
odbudowy ruchu zwiàzkowego”; „konsekwentne eliminowanie ze Êrodo-
wisk naukowych, twórczych, dziennikarskich oraz kadry pedagogicznej
szkó∏ wy˝szych, Êrednich i podstawowych osób znanych z podejmowania
dzia∏alnoÊci antysocjalistycznej i antypaƒstwowej”265.

W Bydgoszczy od 13 grudnia 1981 do 22 lipca 1983 r. Wydzia∏ Âledczy
WUSW prowadzi∏ 50 post´powaƒ przygotowawczych okreÊlonych w de-
krecie o stanie wojennym, w wyniku których zarzuty postawiono 115 podej-
rzanym, z czego 79 zosta∏o tymczasowo aresztowanych. W tym samym czasie
w województwie bydgoskim przeprowadzono 772 przes∏uchania, 412 prze-
szukaƒ miejsc, osób i rzeczy, 41 ogl´dzin miejsc, 559 ustaleƒ. Znaczna
cz´Êç czynnoÊci koncentrowa∏a si´ wokó∏ internowanych, których ogólna
liczba w ca∏ym okresie stanu wojennego wynios∏a 67 osób266. Pierwsze po-
st´powania w Bydgoszczy prowadzono przeciwko Grzegorzowi Panasikowi
(za noszenie znaczka „SolidarnoÊci” i nawo∏ywanie do dzia∏alnoÊci pod-
ziemnej), Markowi Mondrzejewskiemu i dziewi´ciu innym podejrzanym
za organizacj´ Ogólnopolskiego Komitetu Oporu „SolidarnoÊci” regionu
bydgoskiego, Tadeuszowi Ebertowskiemu z Chojnic (za za∏o˝enie Zwiàzku
Walki o Niepodleg∏oÊç) i Robertowi Kotzbachowi, który 1 maja 1982 r.
nawo∏ywa∏ do organizacji kontrpochodu267.

5. KoÊció∏ katolicki

13 grudnia 1981 r. oko∏o godz. 4.30 rano do siedziby Kurii Diecezjal-
nej w Gdaƒsku zapuka∏o dwóch oficerów WUSW, proszàc o spotkanie
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265 Ibidem, 17/IX/231, t. 10, k. 316, Ocena sytuacji operacyjno-politycznej w województwie elblà-
skim za okres od 13 grudnia 1981 roku do 31 grudnia 1982 roku, b.d.
266 AIPN Gdaƒsk, IPN By 08/27, k. 75–76, J. Skotnik, Uprawnienia i rola procesowa SB i MO
w toku prowadzenia Êledztwa powierzonego (na przyk∏adzie spraw karnych prowadzonych przez
Wydzia∏ Âledczy WUSW w Bydgoszczy w latach 1980–1984), Legionowo 1985. Zob. te˝ ibidem,
IPN By 08/25, M. Wojciƒski, Polityka stosowania tymczasowego aresztowania w okresie stanu
wojennego i w czasie jego zawieszenia (w oparciu o materia∏y Wydzia∏u Âledczego WUSW w Byd-
goszczy), Legionowo 1984.
267 Ibidem, IPN By 08/27, k. 77, J. Skotnik, Uprawnienia i rola procesowa SB...



z bp. Lechem Kaczmarkiem. Zakomunikowali oni ordynariuszowi diecezji
gdaƒskiej, ˝e na terytorium ca∏ego kraju wprowadzono stan wojenny268.
Biskup przyjà∏ t´ informacj´ ze spokojem. Obawiajàc si´ jednak powtórki
z 1970 r., ju˝ 15 grudnia apelowa∏ do strajkujàcych stoczniowców o „zacho-
wanie równowagi ducha i roztropnoÊci” i przestrzega∏ przed groêbà rozle-
wu krwi269. Nast´pnego dnia bp Lech Kaczmarek uda∏ si´ te˝ do admira∏a
Janczyszyna, proszàc go bezskutecznie o zgod´ na odprawienie mszy Êw.
pod pomnikiem stoczniowców, co w jego mniemaniu mia∏o uspokoiç na-
pi´tà atmosfer´ w TrójmieÊcie.

JednoczeÊnie w∏adze zacz´∏y wzywaç na indywidualne rozmowy niektó-
rych kap∏anów diecezji gdaƒskiej. Do Komendy Wojewódzkiej wezwano
mi´dzy innymi ks. ks. Stanis∏awa Bogdanowicza, Zbigniewa Bryka, Stani-
s∏awa Du∏aka, Henryka Jankowskiego oraz ks. Hilarego Jastaka z Gdyni
(diecezja che∏miƒska). Nalegano na nich, by podpisali „lojalki”270. Dzia∏a-
nia te obliczone by∏y na poró˝nienie duchowieƒstwa w kwestii oceny stanu
wojennego. Liczono tak˝e, ˝e ludzie KoÊcio∏a b´dà starali si´ wp∏ywaç na
postaw´ dzia∏aczy „SolidarnoÊci”, sk∏aniajàc ich do zaprzestania dzia∏alno-
Êci podziemnej. Wielkie nadzieje w tym wzgl´dzie wiàzano z biskupami,
wÊród których – jak czytamy w informacji Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Gdaƒsku dla Komitetu Centralnego PZPR – nie by∏o jednoÊci271.

W pierwszych dniach stanu wojennego bp Kaczmarek poleci∏ utworzyç
przy kurii biskupiej Komitet Pomocy Uwi´zionym, który skupia∏ kilkadzie-
siàt osób. Na jego czele stan´li Stefan Gomowski oraz ksi´˝a Zbigniew
Bryk i Stanis∏aw Du∏ak272. Biskup osobiÊcie nadzorowa∏ dzia∏alnoÊç komi-
tetu. Ju˝ w grudniu 1981 r., kiedy do kurii przysz∏y pierwsze dary z zagra-
nicy, nakaza∏ rozwieêç je rodzinom internowanych. Ponadto zaczà∏ osobi-
Êcie interweniowaç u Tadeusza Fiszbacha, wojewody Mieczys∏awa Cygana,
p∏k. Zenona Molczyka i p∏k. Andrzejewskiego w sprawie internowanych
i aresztowanych dzia∏aczy „SolidarnoÊci”. Utrzymywa∏ te˝ kontakt listowny
z Amnesty International. Interweniowa∏ mi´dzy innymi w sprawie uwolnienia
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268 Relacja ks. Stanis∏awa Bogdanowicza, lipiec 2001 (kaseta magnetofonowa w zbiorach autora).
269 S. Bogdanowicz, Lech Kaczmarek. Biskup Gdaƒski, Gdaƒsk 1994, s. 247.
270 Relacja ks. Stanis∏awa Bogdanowicza.
271 AP Gdaƒsk, KW PZPR, 1514, b.p., Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej w wojewódz-
twie gdaƒskim, 31 III 1982.
272 Z. Bryk, Biskup Lech Kaczmarek – interwencje u w∏adz w okresie stanu wojennego (Archi-
wum Bazyliki Mariackiej, b.p.).



Gintera Albrechta, Czes∏awa Nowaka, Eugeniusza Szymeckiego i Wie-
s∏awa Wika-Czarnowskiego273. Broni∏ te˝ stoczniowców represjonowa-
nych za udzia∏ w strajku 11–12 paêdziernika 1982 r. W wyniku protestu
stoczniowców przeciwko delegalizacji „SolidarnoÊci” zwolniono oko∏o
dwustu pracowników Stoczni Gdaƒskiej, których tajna Komisja Zak∏ado-
wa zwiàzku nie by∏a w stanie utrzymaç. Wtedy to bp Kaczmarek nakaza∏
proboszczom w ca∏ej diecezji wystawiç skarbonki z napisem „Ofiary dla
bezrobotnych”274.

Biskup Lech Kaczmarek sprzeciwia∏ si´ tak˝e wszelkim próbom ingero-
wania w∏adz w suwerennoÊç diecezji gdaƒskiej. W po∏owie maja 1982 r.
przes∏a∏ na r´ce wojewody gdaƒskiego gen. Cygana protest w zwiàzku
z ostrzelaniem przez oddzia∏y ZOMO Bazyliki Mariackiej w Gdaƒsku
3 maja 1982 r. i wtargni´ciem si∏ porzàdkowych do kilku innych Êwiàtyƒ
w ÊródmieÊciu Gdaƒska. Domaga∏ si´ od wojewody publicznego napi´tno-
wania akcji si∏ milicyjnych i przeproszenia wszystkich wierzàcych275. Jednak
do podobnych interwencji milicji, która nie oszcz´dza∏a gdaƒskich Êwiàtyƒ,
dochodzi∏o tak˝e w 1983 r. i w latach póêniejszych. Zresztà na poczàtku
wrzeÊnia 1982 r., po gwa∏townych zajÊciach w drugà rocznic´ podpisania
porozumieƒ gdaƒskich, w∏adze partyjne na Wybrze˝u wystàpi∏y do Komi-
tetu Centralnego PZPR z propozycjà, by minister spraw wewn´trznych ze-
zwoli∏ milicji interweniowaç tak˝e na terenie koÊcio∏ów276.

Poza siedzibà kurii diecezjalnej w Gdaƒsku Oliwie wa˝nym oÊrodkiem
pomocy wi´zionym by∏a parafia mariacka, którà kierowa∏ proboszcz Bog-
danowicz. W nale˝àcej do diecezji che∏miƒskiej Gdyni centrum pomocy
znajdowa∏o si´ w parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa, której przewo-
dzi∏ ks. Hilary Jastak. Wspomnieç wypada tak˝e o kurii diecezjalnej w Pel-
plinie, która od pierwszych dni stanu wojennego organizowa∏a pomoc in-
ternowanym i ich rodzinom na Pomorzu Gdaƒskim, a nawet w Bydgoszczy
i Toruniu. By∏a to przede wszystkim zas∏uga ordynariusza, bp. Mariana
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273 Ibidem; S. Bogdanowicz, KoÊció∏ gdaƒski pod rzàdami komunizmu 1945–1984, Gdaƒsk
2000, s. 391.
274 Ibidem, s. 398.
275 Ibidem, s. 396.
276 AP Gdaƒsk, KW PZPR, 455, b.p., Teleks sekretarza KW PZPR w Gdaƒsku Mieczys∏a-
wa Chabowskiego do Wydzia∏u Organizacyjnego KC PZPR, 3 IX 1982. Zob. te˝ ibidem,
KW PZPR, 455, b.p., Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Gdaƒsku w dniu
3 wrzeÊnia 1982 r., b.d.



Przykuckiego, który otoczy∏ opiekà nie tylko wi´zionych, ale i niezale˝ne
Êrodowiska inteligencji kultywujàcej tradycje kaszubskie277. Najwi´kszà
akcj´ pomocowà na Wybrze˝u prowadzi∏ jednak od 13 grudnia 1981 r.
ks. Henryk Jankowski. Przy parafii Êw. Brygidy w Gdaƒsku zorganizowa∏
centrum pomocy internowanym i uwi´zionym. Szczególnà rol´ w dzia∏al-
noÊci Pra∏atury Komisji Charytatywnej odegrali szef „SolidarnoÊci” na
Politechnice Gdaƒskiej Stefan Gomowski, Piotr Nowina-Konopka, W∏ady-
s∏aw Dobrowolski, Andrzej Dembiƒski i Ma∏gorzata G∏adysz278. Dzi´ki
kontaktom zagranicznym ks. Jankowskiego uda∏o si´ w krótkim czasie
sprowadziç pierwsze maszyny drukarskie, farby i papier279. 29 grudnia
1981 r. ks. Jankowski otrzyma∏ zezwolenie w∏adz na swobodne poruszanie
si´ po kraju w zwiàzku z cz∏onkostwem w Komisji Charytatywnej Episko-
patu Polski. Jednak po raz pierwszy ks. Jankowski opuÊci∏ Trójmiasto ju˝
22 grudnia 1981 r., kiedy to razem z Danutà Wa∏´sowà uda∏ si´ do przetrzy-
mywanego w Otwocku przewodniczàcego „SolidarnoÊci”280. 

W okresie stanu wojennego, jak w ca∏ych latach osiemdziesiàtych, para-
fia Êw. Brygidy i jej proboszcz znajdowali si´ pod szczególnym nadzorem
SB. Tu bowiem mieÊci∏o si´ nie tylko centrum pomocy, ale i nieformalny
oÊrodek podziemia „SolidarnoÊci” w TrójmieÊcie. Punkt obserwacyjny ko-
Êcio∏a pw. Êw. Brygidy SB ulokowa∏a na ostatnim pi´trze hotelu „Heve-
lius”281. Wiosnà 1982 r. grupa oficerów SB w∏ama∏a si´ i nocà wtargn´∏a na
teren plebanii koÊcielnej. Sp∏oszeni przez proboszcza uciekli, pozostawia-
jàc teczk´ z nakazami aresztowania wystawionymi in blanco. Innym razem
(31 sierpnia 1982 r.) „nieznani sprawcy” wrzucili na plebani´ koÊcio∏a pw.
Êw. Brygidy petard´ z samozapalajàcym fosforem. Ogieƒ zajà∏ wtedy dach
plebanii, a zamiast stra˝aków przybyli do koÊcio∏a przebrani za nich mili-
cjanci282. Próbowano te˝ dokonaç zamachu na ks. Jankowskiego. 27 stycznia
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277 J. Borzyszkowski, Z dziejów KoÊcio∏a katolickiego na Kaszubach i Pomorzu w XIX i XX wieku,
Gdaƒsk–Pelplin 2000, s. 200.
278 M. G∏adysz, PrzynosiliÊmy paczki, wydawnictwa, dobre s∏owo [w:] Stan wojenny. Wspomnie-
nia..., s. 99.
279 Przy parafii Êw. Brygidy pracowali z wielkim oddaniem wspaniali ludzie. Rozmowa z ks. Hen-
rykiem Jankowskim [w:] Stan wojenny. Wspomnienia..., s. 35.
280 P. Raina, Ks. Henryk Jankowski nie ma za co przepraszaç, Warszawa 1995, s. 48–50. Na temat
opieki duszpasterskiej i interwencji w sprawie uwolnienia Lecha Wa∏´sy zob. te˝ Stan wojen-
ny w dokumentach..., s. 275–280. 
281 Przy parafii Êw. Brygidy..., s. 36.
282 Ibidem, s. 35.



1983 r. proboszcz uda∏ si´ w podró˝ z darami do Pelplina i Starogardu
Gdaƒskiego. Zatrzyma∏ si´ na d∏u˝ej w Pelplinie, a jego kierowca pojecha∏
do Starogardu. Po kilkudziesi´ciu minutach okaza∏o si´, ˝e samochód si´
rozbi∏, a kierowca zginà∏ na miejscu. Jeden z milicjantów powiedzia∏ póê-
niej ks. Jankowskiemu w zaufaniu, ˝e SB uszkodzi∏a wczeÊniej uk∏ad kie-
rowniczy samochodu283.

W 1982 r. uwaga kurii gdaƒskiej koncentrowa∏a si´ na pomocy interno-
wanym i ich rodzinom. Ju˝ 31 stycznia 1982 r. bp Kaczmarek po raz pierw-
szy z∏o˝y∏ wizyt´ internowanym w I∏awie. Odprawi∏ tam dwie msze Êw.,
rozda∏ wiele darów i prowadzi∏ indywidualne rozmowy z dzia∏aczami
„SolidarnoÊci”. W po∏owie marca wspólnie z ksi´˝mi Andrzejem W´gla-
rzem i Stanis∏awem Du∏akiem ordynariusz gdaƒski odwiedzi∏ obóz ˝eƒski
w Go∏dapi, w którym przebywa∏y 192 dzia∏aczki „SolidarnoÊci” z ca∏ej Pol-
ski (17 z Gdaƒska)284.

W granicach diecezji che∏miƒskiej znajdowa∏ si´ obóz w Strzebielinku.
BezpoÊrednià opiek´ duszpasterskà nad internowanymi tam dzia∏aczami
sprawowa∏a kuria diecezjalna w Pelplinie. Od grudnia 1981 r. kapelanem
obozu by∏ salwatorianin z diecezji che∏miƒskiej, pu∏kownik Armii Krajo-
wej, ks. Tadeusz B∏oƒski. Po raz pierwszy przyby∏ on do Strzebielinka
23 grudnia 1981 r. Wtedy to grupa internowanych ze S∏upska uzna∏a ksi´-
dza za przebranego funkcjonariusza SB i za˝àda∏a od niego odpowiedniego
zaÊwiadczenia w∏adz koÊcielnych285. W obozie bywali tak˝e: rektor semina-
rium duchownego w Pelplinie ks. Edmund Piszcz (póêniejszy ordynariusz
warmiƒski), kapelan obozu potulickiego ks. Józef Kutermak, kanclerz die-
cezji che∏miƒskiej ks. Andrzej Âliwiƒski, ks. Wojciech Kasyn z Pelplina,
sufragan gnieênieƒski bp Jan Nowak, ordynariusz che∏miƒski bp Marian
Przykucki, bp gdaƒski Lech Kaczmarek i zmar∏y tragicznie w niewyjaÊnio-
nych do koƒca okolicznoÊciach sufragan gdaƒski bp Kazimierz Kluz286. Poza
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283 Ibidem, s. 37.
284 S. Bogdanowicz, Lech Kaczmarek..., s. 250.
285 Absolucja generalna, wspomnienia ks. T. B∏oƒskiego oprac. A. Drzycimski, „Tygodnik
Gdaƒski”, 10 XII 1989.
286 Ibidem; AIPN Gdaƒsk, IPN Gd 0046/365, t. 3, k. 14, Notatka s∏u˝bowa kpt. Eugeniusza
Maciuka z wizyty bp. Kazimierza Kluza w dniu 24 stycznia 1982; ibidem, IPN Gd 0046/365,
t. 3, k. 64, Notatka kpt. Eugeniusza Maciuka dla WUSW w Gdaƒsku, 13 IV 1982; J. Mur
[A. Drzycimski, A. Kinaszewski], op. cit., s. 98–99 i 109; Relacja Tadeusza Szczud∏owskiego...;
idem, Kilka wspomnieƒ..., s. 150–151. Biskup Kazimierz Kluz zginà∏ 5 XII 1982 r. w wypadku
samochodowym w drodze z wizytacji biskupiej. Por. S. Bogdanowicz, KoÊció∏ gdaƒski..., s. 401.



wymienionymi kap∏anami w obronie strzebieliƒskich wi´êniów stawa∏ cz´-
sto kapelan kaszubski ks. Hilary Jastak, któremu SB nie pozwala∏a odwie-
dzaç internowanych287. W lutym 1982 r. w∏adze wi´zienne nalega∏y na
bp. Przykuckiego, by zaapelowa∏ do wi´êniów o przerwanie g∏odówki.
Ordynariusz che∏miƒski kategorycznie odmówi∏ i wezwa∏ w∏adze do huma-
nitarnego traktowania wszystkich internowanych288.

Na prze∏omie marca i kwietnia 1982 r. grupie trójmiejskich internowa-
nych o niepodleg∏oÊciowych poglàdach, którà poza Tadeuszem Szczud∏ow-
skim tworzyli Jan Koziatek, Józef Hamadyk, Boles∏aw Hutyra i Ryszard
Szkaut, uda∏o si´ potajemnie – w czasie prac w wi´ziennej stolarni – zbu-
dowaç trzymetrowy drewniany krzy˝. Przeszed∏ on do historii jako „Krzy˝
Strzebieliƒski” – symbolizujàcy nadziej´ i wiar´ internowanych w odzyska-
nie przez Polsk´ niepodleg∏oÊci. W Wielkà Sobot´, 10 kwietnia 1982 r., in-
ternowani ustawili krzy˝ w kaplicy obozowej na pi´ç minut przed przyby-
ciem do Strzebielinka bp. Jana Nowaka z diecezji gnieênieƒskiej. Biskup
poÊwi´ci∏ krzy˝ i wspólnie z wi´êniami podpisa∏ si´ na jego odwrocie289.
W∏adze wi´zienne robi∏y wszystko, by krzy˝ usunàç z obozu. Nie chcia∏y si´
jednak zgodziç, aby trafi∏ do którejÊ z parafii, odmówi∏y te˝ przekazania go
ks. Henrykowi Jankowskiemu i ks. Tadeuszowi B∏oƒskiemu. W lipcu 1982 r.
w sprawie wydania krzy˝a bezskutecznie interweniowa∏ tak˝e bp Kaczma-
rek290. Podobno jeden ze stra˝ników wi´ziennych wyniós∏ krzy˝ i sprzeda∏
jakiemuÊ cudzoziemcowi291.

Koƒczàc wàtek opieki duszpasterskiej nad internowanymi, warto wspo-
mnieç o sporach, które w Strzebielinku wywo∏a∏y tezy Prymasowskiej Rady
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287 Szerzej na ten temat zob. korespondencja ks. H. Jastaka w sprawie internowanych w obo-
zach w Zabrzu-Zaborzu, Gniewinie, Go∏dapi, Dar∏ówku, Bia∏o∏´ce, Strzebielinku, I∏awie,
Potulicach (AKKS, Archiwum ks. H. Jastaka). Zob. te˝ K. Wójcicki, Rozmowy..., s. 188–189.
288 AIPN Gdaƒsk, IPN Gd 0046/365, t. 3, k. 38, Notatka kpt. Eugeniusza Maciuka nt. wizyty
bp. Mariana Przykuckiego i ks. Wojciecha Kasyna w Strzebielinku 7 lutego 1982, 9 II 1982.
289 Ibidem, IPN Gd 0046/365, t. 3, k. 64, Notatka kpt. Eugeniusza Maciuka dla WUSW
w Gdaƒsku, 13 IV 1982; Relacja Tadeusza Szczud∏owskiego, listopad 2001 (notatka w zbio-
rach autora); J. Mur [A. Drzycimski, A. Kinaszewski], op. cit., s. 108–109.
290 AIPN Gdaƒsk, IPN Gd 0046/365, t. 3, k. 107, Pismo zast´pcy naczelnika Wydzia∏u Âledcze-
go Komendy Wojewódzkiej MO w Gdaƒsku mjr. Stefana Rutkowskiego nt. pracy operacyjnej
na terenie OÊrodka Odosobnienia w Strzebielinku w okresie 20–30 lipca 1982, 30 VII 1982.
291 16 I 1983 r. podczas mszy Êw. w Bazylice Mariackiej w Gdaƒsku pomimo interwencji SB
grupa wi´êniów Strzebielinka wystawi∏a wiernà kopi´ „Krzy˝a Strzebieliƒskiego” (T. Szczu-
d∏owski, Kilka wspomnieƒ..., s. 152–153; List wi´êniów obozu w Strzebielinku do ks. S. Bog-
danowicza, 27 I 1985 – w zbiorach T. Szczud∏owskiego).



Spo∏ecznej z 2 kwietnia 1982 r. Koncepcja „ugody spo∏ecznej” nie wyklu-
cza∏a podj´cia rozmów z ekipà Jaruzelskiego. Tezy zosta∏y entuzjastycznie
przyj´te przez grup´ dzia∏aczy warszawskich i niektórych cz∏onków kierow-
nictwa zwiàzku (Jacka Merkla, Konrada Marusczyka). Podzieli∏o to inter-
nowanych na grup´ tak zwanych realpolityków (akceptujàcych tezy) i mak-
symalistów (zwiàzanych przed 13 grudnia z grupà Andrzeja Gwiazdy bàdê
z ROPCiO i KPN). Spór ten znalaz∏ odbicie w liÊcie, który 20 sierpnia
1982 r. internowani skierowali do Prymasa Polski. Autor listu, Jacek Mer-
kel, zaznaczy∏ w nim, ˝e nie wszyscy w Strzebielinku podzielajà stanowisko
Prymasowskiej Rady Spo∏ecznej w sprawie porozumienia narodowego292.

W regionie elblàskim kierownictwo WUSW nie narzeka∏o na postaw´
KoÊcio∏a. By∏o nawet zdania, ˝e KoÊció∏ elblàski odegra∏ wielkà rol´ w neu-
tralizacji podziemia solidarnoÊciowego. „Kler rzymskokatolicki wojewódz-
twa elblàskiego wprowadzenie stanu wojennego przyjà∏ aprobujàco” – czy-
tamy w raporcie dla ministra spraw wewn´trznych. I dalej: „Wielokrotnie,
zw∏aszcza przed planowanymi przez podziemie dzia∏aniami, apelowa∏ o za-
chowanie spokoju, rozwagi i nieuczestniczenie w protestach. [...] Kler, zaj-
mujàc postaw´ lojalnà wobec w∏adz, dà˝y∏ do osiàgni´cia dalszych korzyÊci,
zw∏aszcza w zakresie budownictwa sakralnego”293. Z tej pozytywnej oceny
duchowieƒstwa w∏adze wy∏àcza∏y jedynie dwóch kap∏anów – ks. Lecho-
wicza z koÊcio∏a pw. Êw. Miko∏aja oraz dziekana dekanatu elblàskiego
ks. Mieczys∏awa Józefczyka294. W Elblàgu akcja pomocy wi´êniom politycz-
nym i podziemiu solidarnoÊciowemu koncentrowa∏a si´ w∏aÊnie wokó∏
ks. Józefczyka. Odwiedza∏ on internowanych w Kwidzynie i regularnie
przywozi∏ im paczki. Wed∏ug s∏u˝by wi´ziennej i SB by∏ te˝ poÊrednikiem
mi´dzy internowanymi a dzia∏aczami elblàskiego podziemia295. W∏adze
partyjno-wojewódzkie wielokrotnie narzeka∏y na zdolnoÊci organizacyjne
ks. Józefczyka, który utrzymywa∏ kontakty nie tylko z ukrywajàcymi si´
dzia∏aczami „SolidarnoÊci”, ale i zdo∏a∏ przekonaç do siebie elblàski od-
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292 List internowanych do Prymasa Polski abp. Józefa Glempa, Strzebielinek, 20 VIII 1982
(w zbiorach T. Szczud∏owskiego); Relacje Tadeusza i Piotra Szczud∏owskich, listopad 2001
(notatka z rozmowy w zbiorach autora).
293 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 10, k. 313, Ocena sytuacji operacyjno-politycznej w wojewódz-
twie elblàskim za okres od 13 grudnia 1981 roku do 31 grudnia 1982 roku, b.d.
294 AP Elblàg, KW PZPR, 552, k. 134–135, k. 26–28, Informacja dotyczàca niektórych elemen-
tów sytuacji organizacyjno-politycznej w elblàskich instancjach Stronnictwa Demokratycznego,
24 VI 1983.
295 Ibidem, 551, k. 13, Informacja dotyczàca OÊrodka Odosobnienia w Kwidzynie, 8 IX 1982.



dzia∏ SD i nawiàza∏ z nim bliskà wspó∏prac´296. W 1983 r. ks. Józefczyk sta∏
si´ g∏ównym organizatorem pielgrzymki elblà˝an na msz´ papieskà do
Warszawy i Cz´stochowy. Negocjowa∏ z w∏adzami w sprawie podstawienia
dodatkowych pociàgów PKP. Zdo∏a∏ uzyskaç zgod´ na cztery sk∏ady
(z Malborka i Elblàga) oraz kilka autokarów. ¸àcznie w pielgrzymce orga-
nizowanej przez ks. Józefczyka wzi´∏o udzia∏ 2000 osób, zamiast planowa-
nych 3700. Cz∏onkowie Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Elblàgu uznali
to za swój sukces. Ponadto, jak informowa∏ szef SB w Elblàgu p∏k Marian
Kania, na spotkaniu z Janem Paw∏em II w Warszawie i Cz´stochowie piel-
grzymi z Elblàga wyró˝niali si´ spokojem – nie rozrzucali ulotek i nie
wznosili „antypaƒstwowych hase∏”. W drodze powrotnej z Cz´stochowy
19 czerwca 1983 r. zatrzymano tylko jednà osob´ – Lucjana Gursztyna
z Braniewa – który mia∏ w klapie znaczek „SolidarnoÊci”297.

W Toruniu dzia∏alnoÊç pomocowà prowadzi∏a jezuicka parafia Âwi´te-
go Ducha, którà SB interesowa∏a si´ ju˝ od koƒca lat siedemdziesiàtych,
oraz koÊció∏ pw. NajÊwi´tszej Maryi Panny, gdzie powsta∏ oÊrodek informa-
cyjny dla internowanych i ich rodzin298. Wokó∏ jezuitów koncentrowa∏a si´
te˝ dzia∏alnoÊç podziemia „SolidarnoÊci” i NZS. Rolnicza „SolidarnoÊç”
skupi∏a si´ natomiast wokó∏ parafii Êw. Jana Chrzciciela w Toruniu. W Gru-
dziàdzu wi´zionym i internowanym pomagali ksi´˝a marianie z koÊcio∏a
pw. Niepokalanego Serca Maryi, a tak˝e duchowni z parafii Âwi´tego Krzy-
˝a i Êw. Miko∏aja (fara)299. W Bydgoszczy nale˝àcej do diecezji gnieênieƒ-
skiej w∏adze interesowa∏y si´ szczególnie parafià oo. Jezuitów Êw. Andrzeja
Boboli przy pl. KoÊcielewskich. Ju˝ podczas zabezpieczenia operacyjnego
koÊcio∏ów bydgoskich w niedziel´ 13 grudnia 1981 r. SB odnotowa∏a
„antypaƒstwowe akcenty” w kazaniach g∏oszonych w parafii Êw. Andrzeja.
Tego dnia z trzydziestu koÊcio∏ów parafialnych w pi´ciu wyg∏oszono kazania
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296 Ibidem, 552, k. 26–28, Informacja dotyczàca niektórych elementów sytuacji organizacyjno-
-politycznej w elblàskich instancjach Stronnictwa Demokratycznego, 24 VI 1983. 
297 Ibidem, 550, k. 89–95, Informacja dotyczàca rozwoju sytuacji spo∏eczno-politycznej w woje-
wództwie elblàskim w okresie wizyty papie˝a Jana Paw∏a II w Polsce, 23 VI 1983.
298 AIPN Gdaƒsk, IPN By 075/16, k. 77, K. Pakuszewski, Powstanie i dzia∏alnoÊç nielegalnych
grup opozycyjnych na terenie woj. toruƒskiego w latach 1975–1981, Legionowo 1983; AIPN,
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za okres XI 1980–VII 1983. Uzupe∏nienie nr 16/82 planu przedsi´wzi´ç jednostek MO i SB woje-
wództwa toruƒskiego w ramach operacji „Lato-80”, 2 IV 1982.
299 AP Toruƒ, KW PZPR, 192, k. 68, Notatka nt. dzia∏alnoÊci niektórych parafii w wojewódz-
twie toruƒskim, [1982].



o antypaƒstwowym charakterze300. Natomiast w nast´pnà niedziel´, 20 grud-
nia, prowadzono dzia∏ania operacyjne a˝ w 78 koÊcio∏ach. Sprawdzano, czy
odczytano w nich S∏owo Prymasa Polski w zwiàzku z wprowadzeniem stanu
wojennego. Z materia∏ów Komendy Wojewódzkiej MO w Bydgoszczy wy-
nika, ˝e list abp. Józefa Glempa odczytano prawie wsz´dzie, z wyjàtkiem
cz´Êci diecezji che∏miƒskiej, która znalaz∏a si´ w granicach województwa
bydgoskiego (chodzi o parafie w dekanacie tucholskim: Tuchola, Gostycyn,
M´dromierz, Jeleƒç, Koronowo, K´sowo, Iwiec, Cekcyƒ)301.

16 grudnia po raz pierwszy przeprowadzono rozmow´ ostrzegawczà
z ks. Franciszkiem Krukowskim – jezuità, który przyby∏ do Bydgoszczy
z Kalisza, by g∏osiç rekolekcje adwentowe. W swoim kazaniu z 14 grudnia
mia∏ on zaatakowaç w∏adze za wprowadzenie stanu wojennego, SB okreÊliç
mianem „polskiego gestapo”, a PRL nazwaç „królestwem Belzebuba”302.
Wed∏ug sprawozdania szefa SB p∏k. Stefana Stefanowskiego, ks. Krukow-
ski mia∏ podpisaç oÊwiadczenie lojalnoÊci. W kolejnych kazaniach ks. Kru-
kowski „zaprzesta∏ krytyki w∏adz”303.

SB interesowa∏a si´ tak˝e ks. Czes∏awem Chabielskim, ks. Widmaƒskim
oraz ks. Andrzejem Baneckim. Ks. Banecki jako pierwszy w Bydgoszczy
poda∏ publicznie intencj´ modlitw za dzia∏aczy „»SolidarnoÊci« cierpiàcych
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300 AIPN Gdaƒsk, IPN By 077/337, t. 9, k. 159, Meldunek kierownika sztabu Komendy Woje-
wódzkiej MO i zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO do spraw SB p∏k. Stefana Stefa-
nowskiego dotyczàcy sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa bydgoskiego
w dniu 13 grudnia 1981. 
301 Ibidem, IPN By 077/337, t. 9, k. 196, Meldunek kierownika sztabu Komendy Wojewódzkiej
MO i zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO do spraw SB p∏k. Stefana Stefanowskiego
dotyczàcy sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa bydgoskiego w dniu 20 grud-
nia 1981. 24 XII 1981 r. obserwowano 56 koÊcio∏ów. Podczas pasterek tylko w dwóch wyg∏o-
szono „antypaƒstwowe kazania” – u jezuitów i w koÊciele pw. Matki Boskiej Cz´stochowskiej
przy ul. Fordoƒskiej, którà kierowa∏ zwiàzany z grupami neoendeckimi ks. Bogus∏aw Jerzyc-
ki (ibidem, IPN By 077/337, t. 9, k. 212–213, Meldunek kierownika sztabu Komendy Woje-
wódzkiej MO i zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO do spraw SB p∏k. Stefana Stefa-
nowskiego dotyczàcy sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa bydgoskiego
w dniu 25 grudnia 1981). Tak˝e w innych rejonach kraju w∏adzom zale˝a∏o na odczytaniu
listu prymasa 20 XII 1981 r. (AP Gdaƒsk, KW PZPR, 451, Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy
KW PZPR w Gdaƒsku w dniu 19 grudnia 1981 r.). 
302 AIPN Gdaƒsk, IPN By 08/26, k. 15, M.K. Jeleniewski, Antysocjalistyczna dzia∏alnoÊç bydgo-
skiego oÊrodka jezuitów w latach 1981–1984, Legionowo 1985.
303 Ibidem, IPN By 077/337, t. 9, k. 178, Meldunek kierownika sztabu Komendy Wojewódzkiej
MO i zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO do spraw SB p∏k. Stefana Stefanowskiego
dotyczàcy sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa bydgoskiego w dniu 15 grud-
nia 1981.



za KoÊció∏ w wi´zieniach”304. Funkcjonariusze SB interweniowali w sprawie
jezuitów bydgoskich w Warszawie, w domu prze∏o˝onego Prowincji Pol-
skiej Towarzystwa Jezusowego. ˚àdali od w∏adz zakonnych, by wp∏yn´∏y na
jezuitów bydgoskich i zakaza∏y im organizacji „imprez politycznych”,
w czasie których g∏osi si´ „antypaƒstwowe has∏a”, a nawet „trzyma palce
w kszta∏cie litery »V«”. Wskazywano tak˝e, ˝e w styczniu 1982 r. SB odnala-
z∏a urzàdzenie poligraficzne na plebanii koÊcio∏a pw. Êw. Andrzeja Boboli
w Warszawie. Wed∏ug danych SB od grudnia 1982 do wrzeÊnia 1984 r.
„warcholstwo polityczne w Bydgoszczy zorganizowa∏o 24 imprezy politycz-
ne u jezuitów”. WUSW w Bydgoszczy zaliczy∏ do najbardziej szkodliwych
msze Êw. w intencji ojczyzny z 3 maja 1982 r., 11 listopada 1982 r., 13 grud-
nia 1982 r. i 3 maja 1983 r.305

6. Nastroje spo∏eczne

Jednym z czo∏owych hase∏ propagandowych majàcych uzasadniç wpro-
wadzenie stanu wojennego by∏o przeprowadzenie sanacji gospodarczej
kraju. Jednak ju˝ pierwsze miesiàce stanu wojennego wskazywa∏y na to, ˝e
zapowiadana przez ekip´ Jaruzelskiego poprawa nie nastàpi zbyt szybko.
Na poczàtku 1982 r. zdawali sobie z tego spraw´ tak˝e dzia∏acze partyjni
z Trójmiasta. W pierwszych podsumowaniach z tego okresu cz∏onkowie
Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdaƒsku wiele miejsca poÊwi´cali
skargom zarówno tak zwanych do∏ów partyjnych, jak i zwyk∏ych obywateli
na pogarszajàce si´ ich warunki bytowe. W koƒcu marca 1982 r. sygnali-
zowano niepokój mieszkaƒców Trójmiasta w zwiàzku z przeprowadzonà
w lutym podwy˝kà cen artyku∏ów spo˝ywczych i przemys∏owych. Komitety
zak∏adowe PZPR skar˝y∏y si´, ˝e wi´kszoÊç za∏óg robotniczych kojarzy re-
form´ gospodarczà jedynie z podwy˝kami cen. Pracownicy zak∏adów pracy
Wybrze˝a obawiali si´, ˝e zabraknie im Êrodków do ˝ycia, tym bardziej ˝e
w wielu przedsi´biorstwach nie wyp∏acono trzynastych pensji i premii306.
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Podobne problemy zg∏aszali dzia∏acze partyjni z Elblàga. Ju˝ pod ko-
niec grudnia 1981 r. skar˝yli si´ na brak artyku∏ów spo˝ywczych na rynku.
„Brak drobiu w handlu. Obecnie brakuje mi´sa w drugim gatunku, widaç
z tego, ˝e jest z∏y podzia∏ puli mi´snej. Dlaczego nie ma jab∏ek, wolnych
sobót, dlatego nale˝y przed∏u˝yç prac´ urz´dów w niektóre dni. Kiedy taxi
b´dà mia∏y przydzia∏ benzyny. Ludzie mówià, ˝e majà byç ograniczone
przydzia∏y mi´sa na kartki. By∏oby to bardzo niewskazane. Tym bardziej ˝e
mówi si´ o wzroÊcie skupu” – mówi∏ jeden z cz∏onków Egzekutywy Komi-
tetu Wojewódzkiego PZPR w Elblàgu 23 grudnia 1981 r.307 Wyra˝ano przy
tym obawy, czy stan wojenny rzeczywiÊcie sprzyja przeprowadzaniu reform
gospodarczych. Ârodowiska inteligenckie województwa elblàskiego oba-
wia∏y si´, ˝e og∏oszenie stanu wojennego w jeszcze wi´kszym stopniu mo˝e
przyczyniç si´ do pog∏´bienia kryzysu gospodarczego308.

Niemal w tym samym czasie OÊrodek Informacji, Analiz i Programowania
Pracy Partyjnej Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdaƒsku odnotowa∏ wy-
raêny wzrost zainteresowania emigracjà. Wzros∏a te˝ w tym czasie liczba
osób, które odmówi∏y powrotu do kraju309. Gros z nich stanowili trójmiejscy
marynarze, którzy wyp∏ywajàc w morze, nie chcieli ju˝ wracaç do swoich ma-
cierzystych portów. Krótko po wprowadzeniu stanu wojennego tylko ze stat-
ków rybackich gdyƒskiego Przedsi´biorstwa Po∏owów Dalekomorskich „Dal-
mor” uciek∏o kilkudziesi´ciu marynarzy. W skali ca∏ego 1982 r. odnotowano
118 takich przypadków. By∏ to najwi´kszy odsetek uciekinierów w ciàgu po-
nad dwudziestu lat funkcjonowania „Dalmoru” (lata 1960–1982)310.

Z pogarszajàcej si´ sytuacji gospodarczej zdawali sobie spraw´ tak˝e
przedstawiciele w∏adz. W maju 1982 r. wojewoda gdaƒski Mieczys∏aw
Cygan ubolewa∏, ˝e produkcja wcià˝ spada, a regulacja cen przynios∏a efek-
ty odwrotne od zamierzonych311. Trudna sytuacja gospodarcza mia∏a te˝
wp∏yw na dzia∏alnoÊç komitetów zak∏adowych PZPR. W po∏owie 1982 r.
narzekano na brak motywacji i pewne symptomy zniech´cenia do∏ów par-
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tyjnych. Negatywne zjawiska zaobserwowano nawet w jednej z wa˝niej-
szych redut partyjnych, w Zak∏adowej Organizacji Partyjnej Stoczni Gdaƒ-
skiej im. Lenina. Stoczniowi dzia∏acze partyjni z zaniepokojeniem donosi-
li, ˝e nastroje wÊród aktywu partyjnego niewiele ró˝nià si´ od nastawienia
pozosta∏ej cz´Êci za∏ogi. Pisano o braku poszanowania dla mienia paƒstwo-
wego, nieprzestrzeganiu regulaminu pracy, niezrozumieniu dla obni˝ania
kosztów produkcji, nieoszcz´dnym gospodarowaniu energià, materia∏ami
i benzynà, braku zaufania do oficjalnych êróde∏ informacji i propagandy312.
Powodem owego przygn´bienia mia∏o byç przede wszystkim zaniechanie
wprowadzenia systemu motywacyjnego p∏ac, który pierwotnie mia∏ wed∏ug
Komitetu Wojewódzkiego PZPR przyczyniç si´ do poprawy nastrojów
wÊród pracowników stoczni. Kolejne antagonizmy wynika∏y z dysproporcji
w wysokoÊci p∏ac mi´dzy dyrekcjà i kierownictwem poszczególnych dzia∏ów
a resztà za∏ogi. Wiosnà 1982 r. wymieniono prawie wszystkich mistrzów
i brygadzistów, co mia∏o usprawniç „front robót”, ale niewiele to pomog∏o.
Liczono, ˝e ich miejsce zajmà m∏odzi aktywiÊci partyjni, jednak ZSMP,
który mia∏ delegowaç swoich dzia∏aczy na stanowiska kierownicze w stocz-
ni, nie przejawia∏ wi´kszej aktywnoÊci313.

Niezadowalajàca, w opinii PZPR, sytuacja panowa∏a tak˝e w Êrodowi-
sku akademickim Trójmiasta. Tu przedmiotem najwi´kszych dyskusji by∏a
nowa ustawa o szkolnictwie wy˝szym z 4 maja 1982 r. W partii przyj´to jà
– jak pisano w notatce dla Komitetu Wojewódzkiego PZPR – z mieszany-
mi uczuciami, gdy˝ niedostatecznie gwarantowa∏a praktyczne sprawowanie
kierowniczej roli partii w Êrodowisku nauki. Szczególny sprzeciw wzbudza∏
sk∏ad Rady G∏ównej Nauki i Szkolnictwa Wy˝szego, gdy˝ znalaz∏o si´ w niej
kilka osób z Gdaƒska, które w przesz∏oÊci „charakteryzowa∏y si´ [...] opor-
tunistycznà postawà wobec dzia∏aƒ partii w szko∏ach wy˝szych”314. Pewnym
odbiciem niech´tnych wobec partii nastrojów panujàcych na uczelniach
wy˝szych Trójmiasta mo˝e byç tak˝e fakt, ˝e na poczàtku 1983 r. z∏o˝o-
no tylko jeden wniosek o rejestracj´ Zwiàzku Zawodowego Nauczycieli
Akademickich315. Jeszcze gorzej przedstawia∏a si´ sytuacja w Êrodowisku
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m∏odzie˝y akademickiej. Studenci nie chcieli anga˝owaç si´ w jakàkolwiek
dzia∏alnoÊç, w tym tak˝e sportowà, kulturalnà i turystycznà, nie mówiàc ju˝
o ZSMP, Socjalistycznym Zwiàzku M∏odzie˝y Polskiej czy PZPR. Rok po
wprowadzeniu stanu wojennego na gdaƒskich uczelniach nie istnia∏y ˝ad-
ne komórki organizacyjne ZSMP, SZSP, Zrzeszenia Studentów Polskich
i Zwiàzku M∏odzie˝y Wiejskiej. Z drugiej strony na Politechnice i Uniwer-
sytecie Gdaƒskim dochodzi∏o cz´sto do przerw w zaj´ciach, marszów mil-
czenia czy bojkotu zaj´ç z przysposobienia wojskowego316.

Odzwierciedleniem nastrojów spo∏ecznych w Gdaƒsku – przynajmniej
jeÊli chodzi o m∏odzie˝ – by∏ klimat panujàcy na meczach pi∏karskich trzecio-
ligowej Lechii Gdaƒsk, która w sezonie 1982/1983 nieoczekiwanie zdo∏a∏a
wywalczyç jednoczeÊnie awans do drugiej ligi i Puchar Polski. Mecze przy
ul. Traugutta we Wrzeszczu stawa∏y si´ cz´sto manifestacjami oporu wobec
w∏adz. Regularnie, mniej wi´cej co dwa tygodnie, mo˝na tam by∏o wy∏ado-
waç emocje i publicznie kontestowaç pogrudniowà rzeczywistoÊç. Po zakoƒ-
czonym spotkaniu ligowym wielotysi´czny t∏um kibiców udawa∏ si´ zazwyczaj
w kierunku ÊródmieÊcia, gdzie dochodzi∏o do walk z milicjà. Podczas meczów
ca∏y stadion skandowa∏ has∏a: „SolidarnoÊç”, „Precz z komunà” i mniej cen-
zuralne pod adresem Jerzego Urbana i zomowców. Póêniej na meczach po-
jawia∏ si´ Lech Wa∏´sa. Wtedy telewizja, która i tak bardzo rzadko transmi-
towa∏a mecze Lechii Gdaƒsk, zmuszona by∏a do przerywania transmisji ze
wzgl´du na „usterki techniczne na ∏àczach”. Sta∏o si´ tak mi´dzy innymi
22 czerwca 1983 r., kiedy w Piotrkowie Trybunalskim Lechia gra∏a w finale
Pucharu Polski z Piastem Gliwice. W drugiej po∏owie meczu kibice z Gdaƒ-
ska urzàdzili na stadionie w Piotrkowie solidarnoÊciowà manifestacj´, skan-
dujàc przez kilkanaÊcie minut antykomunistyczne has∏a. W drodze powrot-
nej zatrzymali si´ w Warszawie, gdzie po mszy Êw. odprawionej przez Jana
Paw∏a II brali aktywny udzia∏ w solidarnoÊciowej demonstracji317.

W Êrodowisku elblàskiej m∏odzie˝y równie˝ silna by∏a niech´ç do w∏adz.
Z analiz tamtejszego Komitetu Wojewódzkiego PZPR wynika, ˝e wi´kszoÊç
m∏odych nauczycieli zdradza∏a poglàdy wrogie wobec partii. Pod koniec
1982 r. pracownicy oÊwiaty krytycznie oceniali te˝ sytuacj´ gospodarczà
w kraju i nie wierzyli w rych∏à popraw´ warunków bytowych. Zaniepokoje-
nie Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Elblàgu by∏o tym wi´ksze, ˝e wielu
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nauczycieli uzale˝nia∏o popraw´ sytuacji gospodarczej od przeprowadzenia
reform politycznych. Odzwierciedleniem tych nastrojów by∏ bojkot PRON
i ZSMP, niemal powszechny w Êrodowisku nauczycielskim Elblàga318.

Wiele pretensji pod adresem w∏adz zg∏aszali te˝ elblàscy rolnicy. Komite-
ty miejskie PZPR pisa∏y wr´cz o ich frustracji z powodu wysokich cen us∏ug
i paliw oraz nieop∏acalnoÊci hodowli. Nawet pracownicy PGR narzekali na
warunki pracy – na brak obuwa, wysokie ceny us∏ug i niewystarczajàcà liczb´
mieszkaƒ pracowniczych319. Podczas ˝niw w latach 1982–1983 narzekano te˝
na niedobór sznurka i p∏ótna do snopowiàza∏ek, którego zapotrzebowanie
pokryto zaledwie w 56 proc.320 Wed∏ug badaƒ przeprowadzonych przez orga-
na partyjne prawie 70 proc. za∏óg zak∏adów przemys∏owych Elblàga uwa˝a-
∏o, ˝e jedynà oznakà reform sà podwy˝ki cen i nachalna propaganda o suk-
cesach gospodarczych. Coraz cz´Êciej pojawia∏y si´ g∏osy krytykujàce ca∏y
system ekonomiczno-finansowy PRL jako niegwarantujàcy rentownoÊci
przedsi´biorstw. Wi´kszoÊç za∏óg widzia∏a przysz∏oÊç ruchu zwiàzkowego
w reaktywowaniu „SolidarnoÊci”, akceptujàc jednak˝e ewentualne zmiany
w statucie zwiàzku. W opinii wi´kszoÊci robotników niekwestionowanym
przywódcà by∏ wcià˝ Lech Wa∏´sa321. Podobne nastroje wÊród robotników re-
jestrowa∏y równie˝ w∏adze w TrójmieÊcie. Tu tak˝e „wÊród za∏óg kluczowych
obiektów oczekuje si´ reaktywowania NSZZ »SolidarnoÊç« w oparciu o pod-
pisane porozumienia spo∏eczne w 1980 r., z odrzuceniem praktyk polityczne-
go dzia∏ania narzuconych zwiàzkowi przez opozycj´ politycznà”322.

Na warunki bytowe i pracownicze narzekali w Elblàgu tak˝e funkcjona-
riusze MO i SB. Ju˝ we wrzeÊniu 1982 r. elblàski garnizon milicji zg∏asza∏
wiele postulatów dotyczàcych p∏ac, zaopatrzenia w towary, wy˝ywienia,
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opieki medycznej, wypoczynku i rekreacji, warunków mieszkaniowych
i warunków pracy. Przychyla∏ si´ do nich Komitet Wojewódzki PZPR,
który postanowi∏ zwróciç uwag´ Komitetowi Centralnemu, ˝e w ostatnich
latach w szczególny sposób zaniedbano resort spraw wewn´trznych323. Par-
tyjni autorzy opracowania na temat warunków socjalno-bytowych funkcjo-
nariuszy MO i SB podkreÊlali niskie zarobki milicjantów, których podsta-
wowe wynagrodzenie wynosi∏o wtedy oko∏o 9 tys. z∏. „Istotnym problemem
bud˝etów rodzinnych jest praca zarobkowa ˝on funkcjonariuszy. Ze wzgl´-
du na trudnoÊci, szczególnie na terenie wiejskim, uzyskanie odpowiedniej
pracy oraz nienormowany czas pracy m´˝a uniemo˝liwia podj´cie pracy za-
robkowej przez ˝ony funkcjonariuszy” – czytamy w analizie sporzàdzonej
przez Wydzia∏ Administracyjny Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Elblà-
gu324. Wiele miejsca poÊwi´cono tak˝e zbyt ma∏ej sieci sklepów i sto∏ówek
dla milicjantów. W zwiàzku z tym w∏adze partyjne postulowa∏y utworzenie
sto∏ówek i bufetów we wszystkich komisariatach i posterunkach MO325.
WÊród najcz´stszych chorób milicjantów i esbeków wymieniano nerwic´,
chorob´ wrzodowà, schorzenia goÊçcowe, wieƒcowe i nadciÊnienie. Wszyst-
kie t∏umaczono specyfikà s∏u˝by „sprowadzajàcà si´ do du˝ych obcià˝eƒ psy-
chicznych i stresów”326. Postulowano ponadto budow´ resortowego oÊrodka
wypoczynkowego na terenie województwa, w którym funkcjonariusze MO
i SB mogliby wypoczywaç nie tylko w czasie urlopów, ale i w weekendy.
Warunki mieszkaniowe tak˝e pozostawia∏y wiele do ˝yczenia. Komenda
Wojewódzka MO po 13 grudnia 1981 r. odnotowywa∏a „nagminne wypo-
wiadanie funkcjonariuszom stancji i pomieszczeƒ sublokatorskich”327.

Podobnie by∏o w Bydgoszczy. Tam tak˝e narzekano na sytuacj´ gospo-
darczà, braki w zaopatrzeniu i pogarszajàce si´ warunki pracy. Wiele uwa-
gi w∏adze partyjne poÊwi´ca∏y pasywnoÊci organizacji m∏odzie˝owych.
W ciàgu roku (1981–1982) stan liczbowy ZSMP, ZHP, ZMW i SZSP w wo-
jewództwie zmniejszy∏ si´ o blisko 40 proc.328 Sekretarz Komitetu Woje-
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wódzkiego PZPR w Bydgoszczy Janusz Zemke i komendant wojewódzki MO
Józef Kozdra zgodnie podkreÊlali, ˝e po 13 grudnia 1981 r. m∏odzie˝ po-
wszechnie dostrzeg∏a sprzecznoÊç mi´dzy ustrojowà szansà a rzeczywisto-
Êcià, w jakiej si´ znalaz∏a329. Stan apatii pog∏´bia∏ brak mieszkaƒ. Obliczo-
no, ˝e w 1982 r. ponad tysiàc Êwie˝o zawartych zwiàzków ma∏˝eƒskich
zajmuje pomieszczenia w ogóle nienadajàce si´ do zamieszkania330. Partia
skar˝y∏a si´, ˝e wrogie wobec w∏adzy ludowej nastroje zauwa˝a si´ nie tyl-
ko wÊród m∏odych nauczycieli szkó∏ podstawowych i Êrednich, lecz tak˝e
wÊród kadry o sta˝u pracy wi´kszym ni˝ dziesi´ç lat. „Idee marksistowskiej
interpretacji zjawisk spo∏ecznych zosta∏y w du˝ym stopniu zniszczone przez
polityk´ propagandy sukcesu. [...] Od˝y∏y relikty dawnych koncepcji poli-
tycznych, pog∏´bi∏y si´ wi´zi emocjonalne z KoÊcio∏em. WieloÊç racji ideo-
wych, moralnych i politycznych, dualizm Êwiatopoglàdowy nie tylko nie
sprzyjajà realizacji procesu dydaktycznego, ale wr´cz rodzà pustk´, zagu-
bienie i zwàtpienie” – ocenia∏ w marcu 1982 r. I sekretarz Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR w Bydgoszczy331. Wzros∏a te˝ rzesza s∏uchajàcych Radia
Wolna Europa. Wed∏ug cz∏onka Komitetu Wojewódzkiego PZPR Józefa
Bu∏awy mi´dzy godz. 21 a 23.00 przy odbiornikach radiowych zasiadali
zgodnie ludzie kilku pokoleƒ, od starców przez osoby w wieku Êrednim po
m∏odzie˝332.

W Êrodowiskach robotniczych odnotowano w stanie wojennym wi´kszà
ni˝ dotàd liczb´ chorób zawodowych, uczuleniowych, zawa∏ów serca i no-
wotworów. Nastàpi∏ te˝ wzrost spo˝ycia alkoholu. Tylko w 1982 r. w bydgo-
skiej izbie wytrzeêwieƒ zatrzymano ponad 6 tys. osób. Ujawniono 199 bim-
browni333. Spo∏eczeƒstwo województwa bydgoskiego – czytamy w analizie
nastrojów przygotowanej przez sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Zeno-
na ˚mudziƒskiego – „ogarnà∏ nastrój zwàtpienia”. Bez wzgl´du na pocho-
dzenie spo∏eczne wi´kszoÊç mieszkaƒców Bydgoszczy mia∏a oczekiwaç od
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PZPR w Bydgoszczy, 11 III 1982; ibidem, 51/II/166, k. 45, Dyskusja podczas obrad KW PZPR
w Bydgoszczy, 31 III 1983.
333 Ibidem, k. 51.



w∏adz wiarygodnej wizji Polski, nie zaÊ frazesów i taniej propagandy334.
Nastroje zniech´cenia i apatii nie omin´∏y te˝ aparatu partyjnego. Ju˝
w pierwszych dniach po wprowadzeniu stanu wojennego sekretarz Komi-
tetu Miejskiego PZPR Bogdan Michalak przyzna∏, ˝e pacyfikacje zak∏adów
pracy na Âlàsku i w TrójmieÊcie wprawi∏y dzia∏aczy partyjnych w nastrój
przygn´bienia, niepokoju o przysz∏oÊç kraju i partii oraz – co warto pod-
kreÊliç – wywo∏a∏y obawy, czy aby „stan wojenny nie zlikwiduje na sta∏e
zdobyczy socjalnych i swobód demokratycznych uzyskanych przez ludzi
pracy po sierpniu 1980 roku”335.

W województwie toruƒskim wzrost niezadowolenia odnotowano
przede wszystkim na poczàtku i wiosnà 1982 r. W∏adze partyjne zwraca-
∏y uwag´ na pogarszajàcà si´ dyscyplin´ pracy, coraz wi´kszà absencj´
chorobowà w zak∏adach pracy, lekcewa˝àcy stosunek do mienia paƒ-
stwowego oraz ∏amanie przepisów pracowniczych przez za∏ogi i kadr´
kierowniczà336. W sprawozdaniu z kontroli przeprowadzonej w woje-
wództwie gen. W∏adys∏aw Mróz pisa∏, ˝e na nastroje mieszkaƒców ujem-
nie wp∏ywa brak towarów przemys∏owych, zw∏aszcza obuwia, wyrobów
„poƒczoszowych” i konfekcji oraz spo˝ywczych, przede wszystkim mi´sa
i w´dlin. W ciàgu dziesi´ciu miesi´cy stanu wojennego nie uporano si´
tak˝e z kradzie˝ami materia∏ów budowlanych, maszyn, urzàdzeƒ i narz´-
dzi. Rolnicy narzekali na nieop∏acalnoÊç produkcji, brak narz´dzi i cz´-
Êci zamiennych. „Ociàganie si´ rolników ze sprzeda˝à paƒstwu zbo˝a
jest spowodowane brakiem pewnoÊci co do stabilnoÊci jego cen oraz
uzyskania pasz w po˝àdanym asortymencie. [...] Realizacja planowanych
za∏o˝eƒ skupu nie przekracza 30–50 proc. Mimo takiego stanu nie roz-
wini´to ˝adnej pracy propagandowo-uÊwiadamiajàcej, a nawet nie pro-
wadzi si´ prawie w ogóle rozmów z rolnikami na temat koniecznoÊci
sprzeda˝y zbo˝a” – pisa∏ genera∏ Mróz337.

W zak∏adach pracy odnotowano natomiast brak odzie˝y ochronnej
i Êrodków czystoÊci. Pracownicy toruƒskich przedsi´biorstw najbardziej na-
rzekali na brak obuwia gumowego, maszyn i materia∏ów budowlanych.
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334 AP Bydgoszcz, KW PZPR, 51/II/162, k. 23, Za∏àcznik nr 2 do protoko∏u z obrad KW PZPR
w Bydgoszczy, 11 III 1982.
335 Ibidem, 51/II/440, b.p., Informacja nt. nastrojów panujàcych w partii, 18 XII 1981.
336 AP Toruƒ, KW PZPR, 163, b.p., Meldunek gen. W∏adys∏awa Mroza w sprawie wyników
rekontroli województwa toruƒskiego, 2 IX 1982.
337 Ibidem, k. 3, 7.



Z analiz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Toruniu wynika, ˝e w∏adze
obawia∏y si´ wiosnà 1982 r. wybuchu strajków w niektórych zak∏adach pra-
cy z powodu pogarszajàcych si´ warunków bytowych338. Zagro˝enie wybu-
chem protestów musia∏o byç powa˝ne, skoro w∏adze zleci∏y SB neutraliza-
cj´ nastrojów w zak∏adach pracy województwa toruƒskiego. Obawiano si´,
˝e strajki mogà przerodziç si´ w protesty o charakterze politycznym. Dla-
tego, poczàwszy od stycznia 1982 r., dzia∏aniami operacyjnymi SB obj´to
52 zak∏ady pracy. W pierwszym etapie chodzi∏o o pozyskanie tajnych
wspó∏pracowników, którzy informowaliby SB o planowanych akcjach pro-
testacyjnych. Akcj´ neutralizacji nastrojów prowadzono a˝ do 1984 r.
i w ciàgu tego okresu pozyskano 121 tajnych wspó∏pracowników, 76 kon-
taktów operacyjnych i 30 kontaktów s∏u˝bowych, które pozwoli∏y udarem-
niç planowane strajki339.

BezpoÊrednim powodem niezadowolenia robotników toruƒskich by∏y
najcz´Êciej decyzje dyrektorów zak∏adów pracy o niewyp∏acaniu obieca-
nych premii i trzynastych pensji. Na tym tle dosz∏o w lipcu 1982 r. do kon-
fliktu za∏ogi z dyrekcjà w Toruƒskich Zak∏adach Urzàdzeƒ Okr´towych
„Towimor”. Funkcjonariusze SB zobowiàzali wtedy kierownictwo zak∏adu
do wyp∏acenia zaleg∏ych Êwiadczeƒ w ciàgu miesiàca340. W lutym 1982 r.
podobna sytuacja by∏a w Przedsi´biorstwie Geofizyki Morskiej i Làdowej
Górnictwa Naftowego w Toruniu, gdzie za∏odze przyznano premi´ w wy-
sokoÊci 15 proc. pensji zamiast 25 proc.341 Na poczàtku 1983 r. stu pracow-
ników Zak∏adów Przemys∏u Odzie˝owego „Torpo” w Toruniu uda∏o si´ do
dyrektora zak∏adu i I sekretarza Komitetu Zak∏adowego PZPR z ˝àda-
niem podwy˝ki p∏ac z 8 tys. z∏ do 13 tys. z∏ miesi´cznie oraz utrzymania
trzynastej pensji. Sytuacja grozi∏a wybuchem strajku, a kondycja zak∏adu
nie pozwala∏a na przyznanie podwy˝ek. Dzi´ki interwencji SB zgodzono
si´ na podwy˝szenie pensji o 1000 z∏, zlikwidowano jednak „trzynastk´”,
w zamian za co wprowadzono dodatek z funduszu motywacyjnego, co
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338 AP Toruƒ, KW PZPR, 192, k. 60–63, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej w woje-
wództwie toruƒskim, 12 VIII 1982.
339 AIPN Gdaƒsk, IPN By 075/24, k. 130–133, S. D∏ugok´cki, Dzia∏ania S∏u˝by Bezpieczeƒstwa
w ujawnianiu i likwidacji konfliktów spo∏ecznych wÊród za∏óg obiektów gospodarki narodowej
w województwie toruƒskim w latach 1980–1984 na podstawie wybranych spraw operacyjnych,
Legionowo 1987.
340 Ibidem, k. 64.
341 Ibidem.



przyczyni∏o si´ do uspokojenia nastrojów w zak∏adzie. Niemal identyczna
sytuacja zaistnia∏a w Zak∏adach Przemys∏u Gumowego „Stomil” w Gru-
dziàdzu, tu jednak SB zgodzi∏a si´ na wszystkie postulaty za∏ogi342.
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POMORZE ZACHODNIE*

1. Operacja wprowadzenia stanu wojennego

3 grudnia 1981 r. robotnicy Stoczni Szczeciƒskiej im. A. Warskiego
og∏osili pe∏nà gotowoÊç strajkowà. Komisja Zak∏adowa NSZZ „Solidar-
noÊç” tego najwi´kszego zak∏adu przemys∏owego w Regionie NSZZ „Soli-
darnoÊç” Pomorze Zachodnie jako jedyna w Polsce uchwali∏a, ˝e w przy-
padku spodziewanego udzielenia rzàdowi specjalnych pe∏nomocnictw
przez Sejm stoczniowcy automatycznie rozpocznà protest1. Ponadto, wy-
pe∏niajàc polecenie przywódcy zwiàzku Lecha Wa∏´sy, który dzieƒ wczeÊ-
niej zarzàdzi∏ „ostre pogotowie w biurach Zarzàdów Regionów”, cz∏onko-
wie kierownictwa „SolidarnoÊci” zachodniopomorskiej podj´li ca∏odobowe
dy˝ury w swojej siedzibie przy ul. Ma∏opolskiej 172.

Póênym wieczorem 12 grudnia w „Warskim” odebrano sygna∏ od pra-
cownicy jednej ze szczeciƒskich centrali telefonicznych, która w kilku s∏o-
wach zdà˝y∏a oznajmiç, ̋ e wojsko opanowuje budynek i niszczy urzàdzenia3.

567

* Autor pragnie serdecznie podzi´kowaç osobom, których pomoc w znacznym stopniu
umo˝liwi∏a powstanie tego tekstu. Dzi´kuje Dyrektorowi Archiwum Paƒstwowego w Szczeci-
nie, prof. Kazimierzowi Koz∏owskiemu, i dr. Janowi Macholakowi za ˝yczliwe i pomocne
traktowanie podczas kwerendy archiwalnej. Wyrazy wdzi´cznoÊci przekazuje panu Andrzejo-
wi Milczanowskiemu za poÊwi´cenie swojego czasu i przekazanie prywatnych materia∏ów.
Serdecznà pomoc okaza∏ autorowi dr Micha∏ Paziewski, który podzieli∏ si´ z nim swojà wie-
dzà i informacjami. Osobne podzi´kowania kieruje do prof. Jerzego Eislera, za u∏atwienie
kontaktu z wy˝ej wymienionymi osobami, oraz do S∏awomira Cenckiewicza, który przekaza∏
autorowi wynik w∏asnej kwerendy z Archiwum Paƒstwowego w Koszalinie.
1 Kalendarium wydarzeƒ od chwili og∏oszenia stanu wojennego. Szczecin – grudzieƒ 1981 r.
(w zbiorach OÊrodeka KARTA). 
2 K. Jagielski, Za burtà legendy, Szczecin 1992, s. 158; M. Paziewski, „SolidarnoÊç” na Pomo-
rzu Zachodnim. (Od wprowadzenia stanu wojennego do wyborów regionalnych) [w:] Kronika
miasta Szczecina, Szczecin 1999, s. 5.
3 A. Kuchciƒska, Mówi Szumski, „G∏os Szczeciƒski” 1997, nr 69.
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Zwiàzkowcy zacz´li domyÊlaç si´, ˝e dzieje si´ coÊ niezwyk∏ego, ale ˝aden
z nich nie spodziewa∏ si´ takiego rozwoju wypadków, jaki wkrótce nastàpi∏.
Poczàtkowo nie przejmowali si´ równie˝ treÊcià teleksów informujàcych
o ruchach wojska i milicji w ca∏ym kraju. Uznawali, ˝e w∏adze chcà ich za-
straszyç, poza tym przyzwyczaili si´ ju˝ do wiadomoÊci o ró˝nego rodzaju
çwiczeniach i manewrach4.

Oko∏o godz. 22 Franciszek Skwierczyƒski (cz∏onek prezydium Zarzàdu
Regionu) i Edward Rohatyƒski z Komisji Zak∏adowej NSZZ „Solidar-
noÊç” Przedsi´biorstwa Robót Czerpalnych, pe∏niàcy dy˝ur w siedzibie
Zarzàdu Regionu, zauwa˝yli, ˝e przed mieszczàcà si´ nieopodal Komendà
Wojewódzkà MO zgromadzono du˝à liczb´ milicjantów i samochodów
milicyjnych, które nast´pnie odjecha∏y w kierunku centrum Szczecina.
O godz. 23 przesta∏y dzia∏aç telefony i teleksy, w konsekwencji czego ∏àcz-
noÊç mi´dzy Zarzàdem Regionu a stocznià zosta∏a przerwana. Pó∏ godziny
póêniej przed wejÊciem do budynku pojawili si´ funkcjonariusze SB i MO,
którzy domagali si´ wpuszczenia na teren zwiàzkowy. Kiedy ich ˝àdanie
spotka∏o si´ z odmowà, wybili szyby i przedostali si´ do Êrodka. Opró˝nili
biurka, a znalezione dokumenty zapakowali do worków marynarskich5.
Zatrzymali te˝ Skwierczyƒskiego, który nast´pnie zosta∏ internowany.

Dzia∏acze regionu i komisji zak∏adowych Szczecina, którzy unikn´li
zatrzymaƒ, przybywali do „Warskiego”. Tam˝e o godz. 9 rano 13 grudnia
utworzyli Mi´dzyzak∏adowy Komitet Strajkowy NSZZ „SolidarnoÊç”
Regionu Pomorze Zachodnie, przekszta∏cony wieczorem w Regionalny
Komitet Strajkowy, na którego czele stanà∏ Mieczys∏aw Ustasiak – wice-
przewodniczàcy Zarzàdu Regionu. Poza nim w stoczni znaleêli si´ mi´dzy
innymi: Andrzej Milczanowski – prawnik, doradca Regionu i Komisji Zak∏a-
dowej NSZZ „SolidarnoÊç” stoczni, oraz Ewaryst Waligórski – cz∏onek
Prezydium Zarzàdu Regionu. MKS wyda∏ dwie odezwy. W pierwszej z nich
og∏asza∏ strajk generalny, okupacyjny dla ca∏ego regionu i ˝àda∏ zwolnienia
wszystkich internowanych dzia∏aczy oraz uchylenia dekretu o wprowadze-
niu stanu wojennego. Identyczne postulaty og∏osi∏ Krajowy Komitet Straj-
kowy w Gdaƒsku. Do wzajemnych ustaleƒ pomi´dzy stoczniami obu wy-
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4 Relacja Andrzeja Milczanowskiego, listopad 2001 (w zbiorach autora); K. Jagielski, op. cit.,
s. 158.
5 „JednoÊç” 1981, nr 51; K. Jagielski, op. cit., s. 167; Z. Matusewicz, Wprowadzenie stanu
wojennego [w:] Grudzieƒ 1970 r. genezà Sierpnia 1980 r., red. K. Koz∏owski, Szczecin 2000,
s. 468–469 („Regiony w dziejach Polski, Pomorze Zachodnie”, z. 8).



brze˝y dosz∏o dzi´ki u˝yciu tak zwanego sztywnego ∏àcza, najprawdopo-
dobniej przypadkowo niezablokowanego przez w∏adze. Druga odezwa by∏a
komunikatem solidarnoÊciowym Do ogólnokrajowego Komitetu Strajkowe-
go w Gdaƒsku oraz do wszystkich Komitetów Strajkowych w Polsce i wszyst-
kich ludzi pracy6.

Stocznia by∏a pierwszym miejscem, w którym zacz´to gromadziç infor-
macje o internowanych. Przez ∏àczników kontaktowano si´ z innymi zak∏a-
dami, zbierano wiadomoÊci na temat oporu w innych regionach Polski
i przebiegu operacji wprowadzania stanu wojennego. Dwukrotnie telefo-
nicznie po∏àczono si´ z Gdaƒskiem, informacji o sytuacji w tamtejszej
stoczni dostarczy∏a te˝ m∏oda kobieta, która przedosta∏a si´ w nocy z Trój-
miasta do „Warskiego”7.

Nast´pnego dnia – 14 grudnia – wi´kszoÊç przedsi´biorstw z Regionu
NSZZ „SolidarnoÊç” Pomorze Zachodnie równie˝ przystàpi∏a do strajku.
Poza „Warskim” by∏y to mi´dzy innymi: Szczeciƒska Stocznia Remonto-
wa „Gryfia”, Stocznia „Parnica”, Zak∏ady Chemiczne „Police”, Papiernia
„Skolwin”, Zak∏ady Sprz´tu Elektrogrzewczego „Predom-Selfa”, Polska
˚egluga Morska, Zarzàd Portu Szczecin-ÂwinoujÊcie, Zak∏ady Budownic-
twa Kolejowego, Wojewódzkie Przedsi´biorstwo Komunikacji Miejskiej,
Zak∏ady „Famabud”, Przedsi´biorstwo Produkcyjne „Polmozbyt”, Przedsi´-
biorstwo Produkcji Urzàdzeƒ Transportowych „WUTEH”, Zak∏ady Prze-
mys∏u Odzie˝owego „Dana” i wiele pomniejszych8. We wtorek 15 grudnia
kontynuowano strajki jeszcze w co najmniej dwunastu zak∏adach. Os∏abie-
nie protestu nastàpi∏o dzieƒ póêniej, kiedy opór stawiano ju˝ tylko w Fabryce
Domów „Gryfbet” i w stoczniach: „Warskim”, „Parnicy”, „Gryfii”9.

W Koszalinie w∏adze rozprawi∏y si´ z dzia∏aczami „SolidarnoÊci” wedle
podobnego schematu jak w Szczecinie. Oko∏o godz. 2 w nocy milicja i woj-
sko stawi∏y si´ pod Zarzàdem Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Pobrze˝e przy
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6 „JednoÊç” 1981, nr 51; ibidem, 1981, nr 52; K. Jagielski, op. cit., s. 196–197; Z. Matusewicz,
op. cit., s. 470.
7 Z. Matusewicz, op. cit., s. 471; Relacja Andrzeja Milczanowskiego.
8 List otwarty cz∏onków by∏ego Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Strajkowego NSZZ „SolidarnoÊç”
z dnia 30 XII 1997 (w zbiorach autora); AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 48, k. 297, Analiza i oce-
na sytuacji operacyjno-politycznej w województwie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ
1 XII–21 XII 1981, b.d.; ibidem, 185n/30, k. 120, Informacja dzienna, 17 XII 1981; M. Paziew-
ski, op. cit., s. 6.
9 Stan wojenny w Polsce. Kalendaria wydarzeƒ 13 XII 1981–31 XII 1982, red. W. Chudzik,
R. Cywiƒski, I. Kielmel, I. Marczak, Warszawa 1999, s. 186–187.



ul. Zwyci´stwa. Po wylegitymowaniu dy˝urujàcego w pomieszczeniu Ryszar-
da Janasa – cz∏onka Prezydium Zarzàdu Regionu – mundurowi przystàpili
do przejmowania majàtku. Do ponumerowanych zawczasu worków wk∏a-
dali wszystko, co uda∏o im si´ znaleêç w poszczególnych pokojach. Proce-
dura, ∏àcznie z przes∏uchaniem Janasa, trwa∏a do godz. 8 rano. Przez ca∏à
niedziel´ pozostajàcy na wolnoÊci dzia∏acze „SolidarnoÊci” biernie czekali
na dalszy rozwój wydarzeƒ. W Zarzàdzie Regionu zgromadzili si´ w ponie-
dzia∏ek i u∏o˝yli wst´pnà list´ internowanych. Ocala∏e pieniàdze zwiàzku
postanowili przekazaç rodzinom poszkodowanych. Po po∏udniu na trzecim
pi´trze budynku, tak zwanego Zwiàzkowca, pojawili si´ funkcjonariusze
SB, opiecz´towali pomieszczenia i zabronili do nich wchodziç10.

Tak jak w Regionie Pomorze Zachodnie, 14 grudnia strajkowa∏y równie˝
zak∏ady województwa koszaliƒskiego (z Regionu Pobrze˝e). Skala tych pro-
testów by∏a jednak mniejsza ni˝ w Szczecinie. W samym Koszalinie stan´∏y
Zak∏ady Radiowe „Unitra-Eltra” i „Unitra-Unites” oraz na krótko Kombi-
nat Budowlany „Transbud” i WSS „Spo∏em”. Ponadto zorganizowano strajk
w Zak∏adach Radiowych „Elwa” w Ko∏obrzegu (w obronie internowanego
dzia∏acza „SolidarnoÊci” Janusza Grudiuka) i w Zak∏adach Podzespo∏ów
Elektronicznych „Unitra-Unitech” w Bia∏ogardzie. W sumie na tym terenie
we wszystkich akcjach protestacyjnych uczestniczy∏o oko∏o 1100 osób11. Naj-
wi´ksze rozmiary przybra∏a akcja strajkowa w bia∏ogardzkiej „Unitrze”,
gdzie dwustu pracowników zabarykadowa∏o si´ w hali produkcyjnej.
Na czele protestu stan´li Zdzis∏aw Be∏dkiewicz i Pawe∏ Szumski, przywódcy
zak∏adowej „SolidarnoÊci”. Pacyfikacj´ strajku, nocà z 14 na 15 grudnia, prze-
prowadzi∏o 270 zomowców i romowców przy wspó∏udziale 200 ˝o∏nierzy.
Aresztowano czterech dzia∏aczy zwiàzku. Rankiem 15 grudnia pod budynek
pobliskiej szko∏y podstawowej, gdzie przetrzymywano robotników, przyby∏o
blisko 200 pracowników „Unitry-Unitech”. Kiedy funkcjonariusz MO poin-
formowa∏ ich, ˝e zatrzymani zostali przewiezieni do Koszalina, rozeszli si´12.
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10 Relacja Ryszarda Janasa [w:] D. Twardowski, Stan wojenny w województwie koszaliƒskim,
s. 83–84 (mps pracy magisterskiej – w zbiorach autora).
11 Stan wojenny w Polsce..., s. 95; AP Koszalin, KW PZPR, 50/VI/144, k. 131, Informacja
nr 521/81 kierownika Komendy Wojewódzkiej MO p∏k. Józefa Pytela o stanie bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa i porzàdku publicznego na terenie województwa koszaliƒskiego, 15 XII
1981; ibidem, 50/VI/144, k. 133, Informacja o sytuacji w województwie na godz. 13.00. w dniu
15 grudnia 1981 r.
12 Ibidem, 50/VI/144, k. 136–137, Informacja nr 521/81 kierownika Komendy Wojewódzkiej
MO p∏k. Józefa Pytela o stanie bezpieczeƒstwa paƒstwa i porzàdku publicznego na terenie



Praktycznie bez przeszkód uda∏o si´ wprowadziç w ˝ycie dekret o sta-
nie wojennym w S∏upsku, gdzie w∏adze nie odnotowa∏y ˝adnych przejawów
zorganizowanego oporu a˝ do 21 stycznia 1982 r. Tego dnia siedmiu pra-
cowników Wydzia∏u Silnikowego w Zak∏adzie Naprawczym Mechanizacji
Rolnictwa przerwa∏o prac´ na pó∏torej godziny w obronie zwolnionego
robotnika13.

Najd∏u˝ej ze wszystkich zak∏adów Pomorza Zachodniego strajkowa∏a
Stocznia Szczeciƒska. Mi´dzy 13 a 18 grudnia sta∏a si´ g∏ównym centrum
decyzyjnym i informacyjnym, koordynujàcym spo∏eczny ruch oporu. Od rana
14 grudnia do „Warskiego” schodzili si´ pracownicy przygotowani do straj-
ku – zaopatrzeni w prowiant, ciep∏e ubrania, koce. Pojawili si´ równie˝
zwiàzkowcy z innych zak∏adów. Liczba uczestników tego najwi´kszego
strajku w regionie wynios∏a od 8 do 9 tys. (dla porównania, w Stoczni Remon-
towej „Gryfia” strajkowa∏o 2,5 tys. osób)14.

„Warski” by∏ od 1970 r. symbolem oporu i walki z w∏adzà. Przed jego
bramà znajdowa∏a si´ tablica ku czci zabitych robotników i w naturalny
sposób od chwili wprowadzenia stanu wojennego gromadzili si´ przed nià
mieszkaƒcy. Z jednej strony przychodzili wspieraç strajkujàcych, z drugiej
∏akn´li prawdziwych informacji15.

Do pierwszej pacyfikacji oporu w Szczecinie dosz∏o ju˝ w niedziel´
13 grudnia. Przy u˝yciu si∏y oko∏o godz. 12.30 zakoƒczono strajk w Przed-
si´biorstwie Po∏owów Dalekomorskich i Us∏ug Rybackich „Gryf”16. Jed-
nak˝e w∏adze mia∏y przez ca∏y czas ÊwiadomoÊç, ˝e „najistotniejszym
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województwa koszaliƒskiego, 15 XII 1981. Warto w tym miejscu wspomnieç o szeregowym
funkcjonariuszu ROMO, b´dàcym jednoczeÊnie cz∏onkiem „SolidarnoÊci” – Zbigniewie
Lipiƒskim, który nie zgodzi∏ si´ na wzi´cie udzia∏u w akcji przeciwko robotnikom z „Unitry-
-Unitech” z Bia∏ogardu oraz nie przyjà∏ r´cznego miotacza gazowego i pa∏ki. Aresztowano go
17 grudnia na mocy decyzji prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie
(ibidem, 50/VI/144, k. 146, Informacja nr 522/81 zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO
do spraw administracyjno-gospodarczych w Koszalinie p∏k. Wac∏awa Kowalczyka o stanie
bezpieczeƒstwa paƒstwa i porzàdku publicznego na terenie województwa koszaliƒskiego
w dniu 16 grudnia 1981; AIPN, MSW II, 185n/30, k. 140–141, Informacja dzienna, 18 XII
1981).
13 Stan wojenny w Polsce..., s. 181.
14 AIPN, MSW II, 185n/30, k. 107, Informacja dzienna, 16 XII 1981; List otwarty...; M. Paziew-
ski, op. cit., s. 6.
15 Relacja Micha∏a Paziewskiego – jednego z redaktorów podziemnych pism „JednoÊç”,
„Obraz”, „Grot”, listopad 2001 (w zbiorach autora); „JednoÊç” 1981, nr 51.
16 Z. Matusewicz, op. cit., s. 473.



zagro˝eniem dla porzàdku publicznego w Szczecinie jest konfliktowa sytua-
cja w stoczni im. A. Warskiego”17.

W nocy z 13 na 14 grudnia „Warski” zosta∏ otoczony przez ZOMO, pie-
chot´ oraz kilkadziesiàt czo∏gów i transporterów opancerzonych 12. Dywizji
Zmechanizowanej dowodzonej przez p∏k. Henryka Szumskiego18. Od stro-
ny Odry blokad´ rozpocz´∏y barki desantowe, oÊwietlajàce reflektorami
przyleg∏e tereny. Nadjecha∏y równie˝ wozy sanitarne i karetki pogotowia,
co podsyci∏o wÊród niektórych stoczniowców psychoz´ strachu. Strajkujàcy
próbowali apelowaç do patriotyzmu ˝o∏nierzy i milicjantów przez zak∏ado-
wy radiow´ze∏, s∏yszany równie˝ na zewnàtrz zak∏adu. Reakcjà tych˝e
by∏o jedynie kilkakrotne odczytanie – przez umieszczone na samochodach
megafony – wezwaƒ do zakoƒczenia strajku i opuszczenia stoczni pod groê-
bà zastosowania sankcji karnych. Nie dosz∏o do ˝adnych rozmów mi´dzy
komitetem strajkowym a dowództwem wojska i milicji19.

Inaczej wyglàda∏y relacje z m∏odszymi oficerami i szeregowcami. Ci wy-
dawali si´ nieco zdystansowani, najcz´Êciej nie przejawiali oznak wrogoÊci.
Co ciekawe, bywali g∏odni, i jak wspomina∏ jeden ze stoczniowców: „Jak
coÊ nie zosta∏o w stoczni zjedzone, to im dawaliÊmy”20. Interesujàco wy-
glàda∏y ich ostatnie godziny tu˝ przed rozpocz´ciem pacyfikacji stoczni.
Od chwili og∏oszenia stanu wojennego czekali w pe∏nej gotowoÊci w pod-
miejskich lasach ko∏o Do∏ujec. Ka˝dy ˝o∏nierz zosta∏ zaopatrzony w dwa
magazynki z ostrà i jeden ze Êlepà amunicjà. Jak wspomina jeden z ówcze-
snych podchorà˝ych rezerwy: „Podoficerom i oficerom prze∏o˝ony powie-
dzia∏, ˝eby brali tylko ostrà amunicj´, bo potem mo˝e nie byç czasu, ˝eby
zmieniç magazynki. Szeregowym ˝o∏nierzom mówiono, ˝e muszà mieç
broƒ gotowà do strza∏u, bo nie zdà˝à uciec przed t∏umem. Tak straszy∏a ka-
dra, która powo∏ywa∏a si´ na swoje doÊwiadczenia z roku 1970. Dowódca
zapowiedzia∏, ˝e jak nie b´d´ strzela∏, to strzeli mi w ∏eb”21.

W tych godzinach rzeczywistym przywódcà stoczniowców by∏ Andrzej
Milczanowski. To on podejmowa∏ ostateczne decyzje dotyczàce dzia∏aƒ
MKS, pisa∏ komunikaty, wyg∏asza∏ apele i by∏ najcz´stszym mówcà zak∏a-
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17 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 48, k. 298, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej
w województwie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 XII–21 XII 1981, b.d.
18 Póêniejszego genera∏a broni, szefa Sztabu Generalnego WP w latach 1997–2000.
19 A. Kuchciƒska, op. cit.; List otwarty...; K. Jagielski, op. cit., s. 173.
20 A. Kuchciƒska, op. cit.; Relacja Andrzeja Milczanowskiego.
21 A. Kuchciƒska, op. cit.



dowego radiow´z∏a, a w rezultacie – moderowa∏ nastroje robotników22. Pacy-
fikacja rozpocz´∏a si´ dwa dni po rozpocz´ciu strajku. Pierwszy jej etap
nastàpi∏ o pó∏nocy z 14 na 15 grudnia. Pod bramy podjecha∏y armatki wod-
ne, z których w kierunku stoczniowców pola∏y si´ strugi lodowatej wody
pod ciÊnieniem. Na dworze panowa∏ kilkunastostopniowy mróz, ubrania
robotników momentalnie zesztywnia∏y, cofn´li si´ wi´c w stron´ zak∏adu
i odstàpili od bram. W tym samym czasie w Êwietlicy g∏ównej obradowa∏
komitet strajkowy. Milczanowski co kwadrans nawo∏ywa∏ przez g∏oÊniki do
zachowania spokoju, stawiania biernego oporu i unikni´cia za wszelkà cen´
rozlewu krwi. O godz. 1 w nocy czo∏gi staranowa∏y dwie stoczniowe bramy:
g∏ównà i na Arsenale. Zniszczono cz´Êç tablicy poÊwi´conej ofiarom Grud-
nia 1970. ˚o∏nierze i zomowcy uzbrojeni w krótkà i d∏ugà broƒ strzeleckà,
pa∏ki i tarcze szturmowe wype∏nili ca∏y plac przed budynkiem. W trakcie
pacyfikacji robotnicy zgromadzeni na poszczególnych wydzia∏ach i przed
bramami Êpiewali Mazurka Dàbrowskiego. Cz∏onkowie RKS wraz z cz´Êcià
uczestników – razem kilkadziesiàt osób – zostali aresztowani i osadzeni
w gmachu Komendy Wojewódzkiej MO w Szczecinie23.

Mimo pacyfikacji nie z∏amano ca∏kowicie oporu robotników Szczecina.
Jeszcze przez trzy dni prowadzili oni tak zwany strajk w∏oski. By∏ on wów-
czas dla wojewódzkiego aparatu PZPR problemem, z którym nie umiano
sobie poradziç. Robotnicy zwolnili tempo pracy, obni˝yli wydajnoÊç, skru-
pulatnie stosowali si´ do wszystkich obowiàzujàcych przepisów, co w prak-
tyce sparali˝owa∏o produkcj´. Nie przejawiali widocznych oznak strachu
czy za∏amania. Wr´cz przeciwnie, zbudowali w jednej z bram barykad´
z platform transportowych, do których umocowali butle tlenowe, i grozili
ich zdetonowaniem w razie akcji wojskowo-milicyjnej. Przed zak∏adem kol-
portowali ulotki z ˝àdaniem odwo∏ania stanu wojennego, podejmowali te˝
próby przeciàgni´cia na swojà stron´ ˝o∏nierzy. JednoczeÊnie – co wyraê-
nie podkreÊlajà dokumenty SB – milicjantom i zomowcom „okazywano po-
gard´ i wrogoÊç”24.

W zwiàzku z tym w∏adze Szczecina postanowi∏y zmieniç sposób dzia∏ania.
18 grudnia zawieszono dzia∏alnoÊç stoczni i rozpocz´to akcj´ zwalniania
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22 K. Jagielski, op. cit., s. 169.
23 List otwarty...; Relacja Andrzeja Milczanowskiego; A. Kuchciƒska, op. cit.
24 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 48, k. 298–299, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej
w województwie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 XII–21 XII 1981, b.d.



pracowników. Wed∏ug danych MSW zwolniono „oko∏o 1015 osób”25. Przez
nast´pne dwa tygodnie przedstawiciele aparatu partyjnego z niepokojem
czekali na dzieƒ 4 stycznia 1982 r., kiedy to „Warski” ponownie mia∏ pod-
jàç dzia∏alnoÊç produkcyjnà. Jak pisano do Warszawy: „Z rozpoznania wy-
nika, ˝e za∏ogi niektórych zak∏adów pracy Szczecina do sprawy tej przywià-
zujà du˝à wag´. Od tego, w jaki sposób za∏oga [„Warskiego” – przyp. R.S.]
postàpi, to jest podejmie strajk czy przystàpi do produkcji, uzale˝niany jest
dalszy rozwój sytuacji”26. I rzeczywiÊcie, majàc tego ÊwiadomoÊç, kilkuset
zwolnionych robotników próbowa∏o przedostaç si´ do stoczni i zorganizo-
waç strajk protestacyjny, jednak˝e zamys∏ ten si´ nie powiód∏. Zapewne
w du˝ym stopniu przyczyni∏a si´ do tego dzia∏alnoÊç SB, albowiem z oso-
bami „siejàcymi niepokój i zam´t przeprowadzono rozmowy dyscyplinu-
jàce”, a w przypadkach niesubordynacji reagowano natychmiast karami
dyscyplinarnymi albo rozwiàzaniem umowy o prac´27.

Pacyfikacja „Warskiego” by∏a najistotniejszym przedsi´wzi´ciem w∏adz,
które zadecydowa∏o o udanym wprowadzeniu stanu wojennego na Pomo-
rzu Zachodnim. Jednak nie by∏ to jedyny przypadek bezpoÊredniego u˝y-
cia si∏y wobec pracowników zak∏adów szczeciƒskich. Po∏o˝onà na wyspie
Stoczni´ Remontowà „Gryfia” równie˝ spacyfikowano dzi´ki desantowi
wojska. Na teren „Polmozbytu”, „Famabudu”, „Polic”, ZSE „Predom-Selfa”
i Przedsi´biorstwa „WUTEH” tak˝e wjecha∏y czo∏gi i transportery opance-
rzone. Po przeprowadzanych akcjach internowano i zatrzymywano robot-
ników oraz wspomagajàcych ich studentów – dzia∏aczy Niezale˝nego
Zwiàzku Studentów28.

2. Aparat w∏adzy

W ciàgu pierwszych szeÊciu tygodni obowiàzywania dekretu o stanie
wojennym na Pomorzu Zachodnim przeprowadzono wiele zmian personal-
nych na wszystkich szczeblach PZPR. Sytuacj´ dobrze obrazujà s∏owa jed-
nego z cz∏onków szczeciƒskiej Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej,
który stwierdzi∏, ˝e „spustoszenia” w ÊwiadomoÊci ludzi sà na tyle istotne,
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25 Ibidem, k. 299.
26 AIPN, MSW II, 185n/31, k. 145, Informacja dzienna, 29 XII 1981.
27 Ibidem, 17/IX/231, t. 48, k. 315, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej w wojewódz-
twie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 I–31 I 1982, b.d.
28 List otwarty...; Z. Matusewicz, op. cit., s. 473, 469.



i˝ „skutki tego trzeba teraz b´dzie d∏ugo usuwaç, aby w organizacjach par-
tyjnych mog∏a znowu zapanowaç prawid∏owa atmosfera”29.

Rozliczenia najwi´ksze rozmiary przybra∏y w Szczecinie, gdzie I sekreta-
rzem PZPR by∏ Stanis∏aw MiÊkiewicz. 20 stycznia 1982 r. wojewódzka orga-
nizacja partyjna liczy∏a 67 094 cz∏onków i kandydatów. Od 13 grudnia
1981 r. legitymacje z∏o˝y∏o 1515 osób, a wydalono i skreÊlono 1165 osób30.
W najwa˝niejszych zak∏adach tego terenu szeregi organizacji opuÊci∏o:
205 osób w Stoczni Szczeciƒskiej im. A. Warskiego; 17 w Stoczni Remonto-
wej „Gryfia”; 40 w Zak∏adach Chemicznych „Police”; 68 w Fabryce Mecha-
nizmów Samochodowych „Polmo”. W instancjach terenowych najwi´cej legi-
tymacji oddano w Stargardzie – 70 i ÂwinoujÊciu – 51. Do 20 stycznia 1982 r.
odwo∏ano 42 pierwszych sekretarzy podstawowych i oddzia∏owych organi-
zacji partyjnych, dwóch sekretarzy komitetów zak∏adowych, 24 cz∏onków
instancji, trzech cz∏onków komisji rewizyjnej i trzech cz∏onków WKKP31.

Proces odchodzenia z partii pog∏´bia∏ si´ w 1982 r. Od 1 stycznia do
30 czerwca stan wojewódzkiej organizacji partyjnej zmniejszy∏ si´ z 67 094
osób do 60 402 cz∏onków i kandydatów. Odesz∏y 6692 osoby, co stanowi
10 proc. w stosunku do stanu z 31 grudnia 1981 r. W pierwszym pó∏roczu
1982 r. w poczet kandydatów przyj´to jedynie 64 osoby32.

O tym, jak z∏a by∏a rzeczywista sytuacja w PZPR, Êwiadczy poni˝szy
przyk∏ad. W szeÊciu wybranych do partyjnej sondy komitetach zak∏ado-
wych w 1982 r. skreÊlono i wydalono 561 osób, a przyj´to dziesi´ç. Za nie-
zwykle optymistyczny symptom uznano, ˝e w pierwszych szeÊciu tygodniach
1983 r. wydalono dziewi´ç, a przyj´to szeÊç osób. Na podstawie podobnie
groteskowych wyliczeƒ pisano, ˝e „okres odp∏ywu cz∏onków partii general-
nie zakoƒczy∏ si´”33.
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29 AP Szczecin, KW PZPR, 110, k. 26, Wypowiedê Franciszka Puzewicza – cz∏onka prezydium
WKKP, wyg∏oszona w trakcie plenarnego posiedzenia KW PZPR w Szczecinie, 28 I 1982.
30 Terminologia u˝ywana w dokumentach PZPR jest doÊç nieprecyzyjna. Na pewno przez
„z∏o˝enie legitymacji” nale˝y rozumieç samodzielnà rezygnacj´ z cz∏onkostwa. Natomiast
okreÊlenie „skreÊlony” najcz´Êciej oznacza wykluczenie z partii, np. za niep∏acenie sk∏adek,
biernoÊç czy jakàÊ form´ ∏agodnego „odszczepienia ideowego”. „Wydalenie” z partii by∏o
swego rodzaju ostracyzmem – rozstaniem ostatecznym. 
31 AP Szczecin, KW PZPR, 110, k. 111–112, 114–116, Ocena aktualnego stanu organizacji par-
tyjnej, [21 I 1982].
32 Ibidem, 365, k. 295, Informacja o zmianach w stanie liczebnym wojewódzkiej organizacji par-
tyjnej za okres od 31 grudnia 1981 r. do koƒca czerwca 1982 r., [lipiec 1982].
33 Ibidem, 573, k. 3, Informacja z dokonanych przeglàdów w wybranych komitetach zak∏adowych
niektórych kierunków dzia∏alnoÊci, [luty 1983].



W koszaliƒskiej PZPR, na której czele sta∏ Eugeniusz Jakubaszek,
zmiany personalne by∏y mniejsze ni˝ w Szczecinie. 21 stycznia 1982 r. wo-
jewódzka organizacja liczy∏a blisko 40 tys. cz∏onków. W ciàgu trzech pierw-
szych grudniowych tygodni stanu wojennego z partii wykluczono 129 osób,
z czego 25 wydalono, a 104 skreÊlono. Z kolei podczas trzech tygodni stycz-
nia liczba wydalonych i skreÊlonych wzros∏a do 422. W tym czasie w poczet
kandydatów przyj´to 13 osób34. Niewielkie zmiany zasz∏y w samym kierow-
nictwie koszaliƒskiej organizacji. W grudniu i styczniu odwo∏ano jedynie
dziewi´ciu cz∏onków komitetów miejskich i gminnych PZPR. Ze swoimi
stanowiskami po˝egna∏o si´ natomiast 56 pierwszych sekretarzy POP,
41 cz∏onków egzekutyw POP oraz 40 innych cz∏onków partyjnych organi-
zacji pierwszego stopnia35.

W województwie s∏upskim proces oczyszczania partii po 13 grudnia
nast´powa∏ pod kierownictwem I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego
PZPR Mieczys∏awa Wójcika. W ciàgu pierwszych szeÊciu tygodni w organi-
zacji wojewódzkiej liczàcej oko∏o 33 tys. cz∏onków skreÊlono 253 osoby,
a 101 z∏o˝y∏o legitymacj´36.

Nale˝y w tym miejscu zaznaczyç, ˝e wykluczanie z PZPR po 13 grudnia
bywa∏o w du˝ej mierze rezultatem mechanicznego dzia∏ania biurokracji,
a nie – jak by si´ mog∏o wydawaç – konsekwencjà walki kierownictwa o czy-
stoÊç szeregów partyjnych. Wiele terenowych instancji skreÊla∏o z list par-
tyjnych cz∏onków niep∏acàcych sk∏adek po 3–4 miesiàce, a pozostawia∏o
tych, którzy w niedawnej przesz∏oÊci potrafili przeciwstawiaç si´ poczyna-
niom PZPR i rzàdu, co przynajmniej teoretycznie mog∏o w przysz∏oÊci sta-
nowiç jakieÊ rzeczywiste zagro˝enie. Z tego powodu w lokalnych Êrodowi-
skach pojawia∏y si´ g∏osy postulujàce, by weryfikacja kadr partyjnych mia∏a
w wi´kszym zakresie charakter „merytoryczny”, a nie przypadkowy37.
Weryfikacja, szczególnie widoczna w pierwszych tygodniach, niemal za-
nik∏a w drugiej po∏owie roku 1982. Szeregowe instancje PZPR unika∏y
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34 Ibidem, 50/VII/178, k. 2, Informacja o sytuacji polityczno-spo∏ecznej w województwie w dniu
4 stycznia 1982 r.; ibidem, 50/VII/178, k. 24–25, Stan wojewódzkiej organizacji partyjnej na dzieƒ
21 stycznia 1982 r.
35 Ibidem, 50/VII/178, k. 2, Informacja o sytuacji polityczno-spo∏ecznej w województwie w dniu
4 stycznia 1982 r. „G∏os Pomorza” 1982, nr 85.
36 Narada aktywu partyjnego i Terenowych Grup Operacyjnych w S∏upsku, ibidem, 1982, nr 14.
37 AP Szczecin, KW PZPR, 110, k. 18, Wypowiedê Tadeusza Sokala, cz∏onka KW PZPR
w Szczecinie, wyg∏oszona w trakcie plenarnego posiedzenia KW PZPR w Szczecinie, 28 I 1982.



oceniania cz∏onków partii, a zw∏aszcza cz∏onków kierownictw administra-
cyjnych i gospodarczych38.

Du˝e by∏y te˝ roszady personalne w szczeciƒskich szko∏ach wy˝szych.
Dosz∏o do nich jeszcze przed powrotem studentów z przymusowych ferii.
Odwo∏ano mi´dzy innymi rektora Wy˝szej Szko∏y Pedagogicznej, trzy osoby
z funkcji prorektorskich (w WSP, Akademii Rolniczej, Wy˝szej Szkole
Morskiej) i dwie osoby ze stanowisk dziekaƒskich (na Politechnice Szcze-
ciƒskiej i AR). Ponadto odwo∏ano oÊmiu dyrektorów instytutów (zak∏adów
lub klinik), dwóch dyrektorów bibliotek (w WSP i WSM) i jednego cz∏onka
senatu (w Pomorskiej Akademii Medycznej). Zawieszono w prawach dydak-
tycznych dwanaÊcie osób, w tym jednego samodzielnego pracownika nauko-
wego i pi´ciu adiunktów. Co ciekawe, siedem z tych osób rekrutowa∏o si´
z Instytutów Nauk Spo∏eczno-Politycznych. Zwolniono z pracy szeÊç osób.
Byli to g∏ównie m∏odzi naukowcy i pracownicy in˝ynieryjno-techniczni.
Konsekwencje aktywnoÊci politycznej ponieÊli równie˝ studenci. Zawieszono
na rok 24 osoby. Nagany z ostrze˝eniem otrzyma∏o czterech studentów,
innych czterech skreÊlono z listy (trzech z nich by∏o internowanych, dlatego
oficjalne skreÊlenie nastàpi∏o dopiero po ich wyjÊciu na wolnoÊç)39.

Zmniejszy∏a si´ liczebnoÊç organizacji partyjnych wy˝szych uczelni, na
co prawdopodobnie silnie wp∏yn´∏a masakra w kopalni „Wujek”. Z PZPR
odesz∏o wówczas ponad dwieÊcie osób40. Pod koniec stycznia 1982 r.
w szko∏ach wy˝szych (PS, AR, PAM, WSP, WSM) liczba cz∏onków i kandy-
datów wynosi∏a 1309 osób. Bioràc pod uwag´, ˝e w tym okresie przyj´ç nie
by∏o najprawdopodobniej wcale lub by∏y to przypadki pojedyncze, nale˝y
za∏o˝yç, i˝ liczba cz∏onków PZPR w tym Êrodowisku zmniejszy∏a si´ o bli-
sko 15 proc.

W styczniu i lutym 1982 r. szczeciƒski aparat w∏adzy wzmocni∏ kontro-
l´ nad Êrodowiskiem nauczycielskim, dà˝àc do uzyskania wi´kszego bezpo-
Êredniego wp∏ywu na program dydaktyczny realizowany w szko∏ach. Ju˝
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38 Ibidem, 365, k. 9, Projekt referatu I sekretarza KW Stanis∏awa MiÊkiewicza przygotowany
na Plenum KW PZPR pt. Aktualne problemy pracy wewnàtrzpartyjnej i ideologicznej, [lipiec
1982].
39 Ibidem, 362, k. 251, Sytuacja polityczna i praca partyjna w Êrodowisku akademickim po og∏o-
szeniu stanu wojennego, [12 II 1982].
40 Niestety, w tej liczbie mieszczà si´ nie tylko ci, którzy odeszli z w∏asnej woli, ale i ci, któ-
rych z partii wyrzucono – dane tego nie wyró˝niajà, ale tekst dokumentu (zob. poprzedni
przypis) sugeruje, ˝e znaczna cz´Êç z nich podj´∏a decyzj´ samodzielnie.



5 stycznia – w dniu rozpocz´cia zaj´ç – w samym Szczecinie skontrolowa-
no ponad czterdzieÊci szkó∏. W rezultacie tych dzia∏aƒ Wydzia∏ Nauki
i OÊwiaty Komitetu Wojewódzkiego PZPR wysunà∏ zastrze˝enia co do nie-
w∏aÊciwie realizowanych „funkcji wychowawczych”. Dlatego w ciàgu dwu
pierwszych miesi´cy 1982 r. przeprowadzono weryfikacj´ i poddano ocenie
prac´ dyrektorów szkó∏, nauczycieli historii, wychowania obywatelskiego
i przysposobienia obronnego. Przyjrzano si´ równie˝ pracownikom admi-
nistracji szkolnej. Cz´Êciej ni˝ zwykle dochodzi∏o do spotkaƒ mi´dzy przed-
stawicielami Komitetu Wojewódzkiego PZPR a sekretarzami POP i tak
zwanym partyjnym aktywem oÊwiatowym w poszczególnych rejonach woje-
wództwa. W lutym nowe kierownictwo kuratorium odby∏o zebrania ze
wszystkimi dyrektorami szkó∏ ponadpodstawowych w Szczecinie i gminach.
Ponadto pod okiem wojewódzkiej Komisji Nauki i OÊwiaty opracowano
Program pracy ideowo-wychowawczej z nauczycielami i m∏odzie˝à. Na uwa-
g´ zas∏uguje bardzo wysokie „upartyjnienie” oÊwiatowej kadry kierowni-
czej na tym terenie. SpoÊród 385 dyrektorów szkó∏ i placówek oÊwiatowych
a˝ 306 by∏o cz∏onkami PZPR. Na ich 307 zast´pców przypada∏o 207 partyj-
nych. Na czternastu wojewódzkich inspektorów oÊwiaty i wychowania trzy-
nastu by∏o cz∏onkami partii41.

Powa˝nym problemem kierownictwa PZPR na Pomorzu Zachodnim
by∏ negatywny stosunek m∏odzie˝y do wszelkich inicjatyw podejmowanych
przez w∏adze i brak zaufania do partii i jej ludzi. W lutym 1982 r. szczegól-
ne zaniepokojenie wywo∏a∏a sytuacja w WSM, gdzie du˝a cz´Êç studentów
zacz´∏a w sposób otwarty mówiç o „re˝imie”, który „zepchnà∏ kraj na dno
n´dzy”. Pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Szczecinie
oceni∏ póêniej, ˝e dotychczasowe formy komunikowania si´ partii z m∏o-
dym pokoleniem Polaków „zdezaktualizowa∏y si´”42. Ten brak zaanga˝o-
wania m∏odzie˝y w oficjalnà dzia∏alnoÊç politycznà doskonale widaç rów-
nie˝ na przyk∏adzie szczeciƒskiego Zwiàzku Socjalistycznej M∏odzie˝y
Polskiej, który w stanie wojennym znalaz∏ si´ w g∏´bokiej stagnacji. Aktyw-
noÊç przejawia∏ tylko zarzàd wojewódzki, natomiast zarzàd miejski i ko∏a

578

41 AP Szczecin, KW PZPR, 363, k. 16–17, 23, Praca polityczna w Êrodowisku oÊwiaty, [3 III
1982].
42 Ibidem, 110, k. 17, Wypowiedê I sekretarza KU PZPR WSP Henryka Komarnickiego na
plenum KW w Szczecinie, [28 I 1982]; ibidem, 365, k. 10, Projekt referatu I sekretarza KW
Stanis∏awa MiÊkiewicza przygotowany na Plenum KW PZPR pt. Aktualne problemy pracy we-
wnàtrzpartyjnej i ideologicznej, [lipiec 1982].



terenowe by∏y niemal niewidoczne. Ich dzia∏alnoÊç, z rzadka odnotowywa-
na na ∏amach prasy lokalnej, ogranicza∏a si´ do organizowania rozrywki
i rekreacji m∏odzie˝y43.

Z punktu widzenia aparatu w∏adzy w Szczecinie niezwykle po˝yteczna
okaza∏a si´ weryfikacja w Êrodowisku dziennikarzy. Zmiany w kierownic-
twie Szczeciƒskiego OÊrodka Telewizyjnego (mi´dzy innymi zwolnienie
dyrektora W∏adys∏awa Daniszewskiego) spotka∏y si´ pozytywnymi ocenami
Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Podobne reakcje wywo∏a∏y czystki wÊród
dziennikarzy „G∏osu Szczeciƒskiego”, „Kuriera Szczeciƒskiego” i regional-
nej rozg∏oÊni radiowej. Zwalniano lub zawieszano w prawach pracowni-
czych g∏ównie osoby niegwarantujàce wymaganej lojalnoÊci wobec re˝imu.
Dzi´ki tym posuni´ciom partyjne w∏adze województwa zyska∏y pewnoÊç, ˝e
do spo∏eczeƒstwa b´dà trafiaç wiadomoÊci majàce na celu „ukazywanie ini-
cjatyw zmierzajàcych do przezwyci´˝enia kryzysu”. W rzeczywistoÊci te
ruchy kadrowe u∏atwi∏y przeprowadzanie „nagonki” medialnej na „Soli-
darnoÊç”. Nie bez znaczenia by∏a tu równie˝ kwestia znacznego upolitycz-
nienia tamtejszego Êrodowiska dziennikarskiego – przynajmniej w wymiarze
formalnym. 80 proc. czynnych dziennikarzy nale˝a∏o do wojewódzkiego od-
dzia∏u Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL powo∏anego w marcu 1982 r.44

Ju˝ w drugim tygodniu stanu wojennego na Pomorzu Zachodnim za-
cz´∏y powstawaç, pod kontrolà i przy udziale wojewódzkich w∏adz PZPR,
„grupy inicjatywne” obywatelskich komitetów ocalenia narodowego (po-
czàtkowo pod nazwà KON). Organizacje te tworzono wed∏ug struktury
podobnej do PZPR, powsta∏y zatem komitety miejskie, miejsko-gminne,
gminne, wiejskie i zak∏adowe. Ich sztandarowym celem by∏o „dzia∏anie na
rzecz porozumienia narodowego i wyprowadzenia kraju z kryzysu”. Wi´k-
szoÊç zachodniopomorskich komitetów, inaugurujàc swojà dzia∏alnoÊç, wy-
dawa∏a odezwy do lokalnych spo∏ecznoÊci, pisane wedle tego samego sche-
matu. Przede wszystkim wzywano do popierania dzia∏aƒ podejmowanych
przez Wojskowà Rad´ Ocalenia Narodowego oraz do wspó∏pracy z wojsko-
wymi grupami operacyjnymi, których zadaniem by∏a kontrola instytucji
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43 A. G∏owacki, Organizacja ˝ycia politycznego [w:] Dzieje Szczecina 1945–1990, red. T. Bia∏ec-
ki, Z. Silski, Szczecin 1998.
44 AP Szczecin, KW PZPR 110, k. 15, Wypowiedê Henryka Prawdy – redaktora naczelnego
„G∏osu Szczeciƒskiego” – na plenum KW PZPR w Szczecinie, 28 X 1982; ibidem, 365,
k. 10–11, Projekt referatu I sekretarza KW Stanis∏awa MiÊkiewicza przygotowany na Plenum
KW PZPR pt. Aktualne problemy pracy wewnàtrzpartyjnej i ideologicznej, [lipiec 1982].



i zak∏adów paƒstwowych. Poza dzia∏alnoÊcià stricte propagandowà OKON
podejmowa∏y si´ organizowania ró˝nego typu inicjatyw o charakterze pro-
spo∏ecznym. Na przyk∏ad pierwsze osiedlowe komitety z województwa
szczeciƒskiego, powsta∏e w Stargardzie i Szczecinie, zaj´∏y si´ mi´dzy innymi
organizowaniem ulicznych patroli, a tak˝e swego rodzaju dzia∏alnoÊcià cha-
rytatywnà, to jest zbieraniem informacji na temat samotnych, starszych i cho-
rych osób potrzebujàcych ró˝norakiej pomocy45. Ponadto aktywiÊci wielo-
krotnie podejmowali interwencje na rzecz usprawniania dzia∏aƒ urz´dów.
W praktyce jedynà formà ich pracy by∏o sk∏adanie monitów, gdy˝ nie mogli
oni wydawaç dyrektyw ani nie mieli ̋ adnych uprawnieƒ kontrolnych. W∏adze
Pomorza Zachodniego wykorzystywa∏y istnienie OKON instrumentalnie,
g∏ównie jako atut propagandowy. Nie uznawa∏y ich za partnera do rozmów,
dlatego nie zaprasza∏y nawet do opiniowania podejmowanych decyzji46.

W tworzenie zachodniopomorskich OKON czynnie zaanga˝owa∏o si´
g∏ównie pokolenie ludzi dojrza∏ych, a nierzadko nawet s´dziwych. SpoÊród
tych ostatnich wi´kszoÊç stanowili reprezentanci Zwiàzku Bojowników
o WolnoÊç i Demokracj´. Wydali oni nawet specjalny apel, w którym wzy-
wali „wszystkich zbowidowców do aktywnego udzia∏u w tworzàcych si´
Obywatelskich Komitetach Ocalenia Narodowego”47. Nie by∏o natomiast
w komitetach m∏odszego pokolenia Pomorzan48.

Dane z pierwszych tygodni wskazujà na to, ˝e do 20 lutego w wojewódz-
twie szczeciƒskim dzia∏a∏o 75 OKON, a kolejnych 30 by∏o na etapie formo-
wania si´. Ka˝da z tych grup liczy∏a od kilku do kilkunastu cz∏onków.
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45 AAN, KC PZPR, 758 i 778, Teleksy KW w Szczecinie, Koszalinie i S∏upsku do KC PZPR,
[styczeƒ–luty 1982]. Dzia∏alnoÊç OKON przybiera∏a nieraz formy doÊç karykaturalne.
W Szczecinie jedna z osiedlowych grup powo∏a∏a zespó∏ aktywistów i lektorów, którzy zaj´li
si´ m.in. sk∏adaniem ˝yczeƒ i wr´czaniem drobnych upominków ˝o∏nierzom i milicjantom wi-
docznym na ulicach. Z kolei jeden z koszaliƒskich komitetów, uznajàcy za swoje naczelne za-
danie popraw´ pracy handlu, próbowa∏ przekonywaç kierowników sklepów mi´snych do tego,
by ekspedientki dysponujàce wolnym czasem odpowiednio wczeÊniej porcjowa∏y w´dliny.
Osiedlowy Komitet nr 9 w Szczecinie organizowa∏ kurs kroju i szycia dla „domoros∏ych kraw-
cowych”. Powy˝sze przyk∏ady nie majà na celu negowania inicjatyw nieco bardziej adekwat-
nych do nazwy organizacji, jak na przyk∏ad odszukiwania pustostanów i przekazywania ich
potrzebujàcym (Zob. Z narady aktywu partyjno-gospodarczego województwa koszaliƒskiego,
„G∏os Pomorza” 1982, nr 17; OKON: wi´cej ni˝ samorzàd, „Kurier Szczeciƒski” 1982, nr 131.
46 Ibidem.
47 Apel do cz∏onków ZBoWiD na Ziemi Koszaliƒskiej, „G∏os Pomorza-Magazyn” 1982, nr 1.
48 AAN, KC PZPR, 778, Notatka informacyjna dotyczàca obywatelskiego ruchu ocalenia naro-
dowego, [20 II 1982]; Realizujemy ide´ porozumienia ju˝ dziÊ, „G∏os Pomorza” 1982, nr 91.



O wiele pr´˝niej ruch OKON rozwija∏ si´ w województwie koszaliƒskim,
gdzie w tym samym okresie powsta∏o 308 komórek, w których sk∏ad wesz∏o
ponad 2700 osób (z czego 926 „bezpartyjnych”). Po ponad roku dzia∏alno-
Êci w kwietniu 1983 r. koszaliƒskie komitety sk∏ada∏y si´ z 423 jednostek
zrzeszajàcych blisko 7 tys. cz∏onków49.

Zachodniopomorski aparat w∏adzy by∏ bardzo zainteresowany zwalcza-
niem solidarnoÊciowego podziemia. Dzia∏acze ze Szczecina uznawali, ˝e
ich województwo by∏o poddawane „szczególnej penetracji przez rodzimych
wrogów socjalizmu i zagraniczne oÊrodki dywersji”. JeÊli w wypadku Szcze-
cina mo˝na znaleêç pewne podstawy na poparcie tej opinii, to o wiele bar-
dziej zastanawiajàce jest to w przypadku regionu koszaliƒskiego, gdzie nie-
pokój kierownictwa PZPR by∏ nieproporcjonalny do rzeczywistego wp∏ywu
tamtejszej „SolidarnoÊci”. Zarówno w Szczecinie, jak i Koszalinie tereno-
we komórki partyjne skrupulatnie odnotowywa∏y nawet najbardziej b∏ahe
przejawy obecnoÊci podziemia. Cz´sto by∏y to wydarzenia o charakterze
incydentalnym, b´dàce raczej wynikiem jednorazowego dzia∏ania, a nie
strategicznie prowadzonej przez „SolidarnoÊç” „wojny propagandowej”.
Aparat w∏adzy próbowa∏ rozciàgnàç pe∏nà kontrol´ nad sytuacjà politycz-
nà w regionie zachodniopomorskim, co prowadzi∏o cz´sto do absurdal-
nych sytuacji. Sprawozdania komend wojewódzkich MO na temat stanu
bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego oraz comiesi´czne analizy sytuacji
politycznej sporzàdzane przez SB zawiera∏y mnóstwo informacji nawet
o znalezionych pojedynczych egzemplarzach ulotek, „wrogich” napisach
w toaletach szkolnych czy szatniach zak∏adowych. Co ciekawe, te incy-
denty stawa∏y si´ póêniej tematami dyskusji podczas posiedzeƒ Komitetu
Wojewódzkiego PZPR50.

Z opracowanego w lipcu 1982 r. przez Komitet Wojewódzki PZPR
w Szczecinie podsumowania siedmiu miesi´cy dzia∏aƒ przebija niezadowo-
lenie. Okaza∏o si´, ˝e mimo „nowych warunków” stare b∏´dy w dzia∏alnoÊci
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49 AAN, KC PZPR, 778, Teleksy z KW w Koszalinie i KW w Szczecinie do KC w Warszawie,
[18–24 II 1982].
50 AP Szczecin, KW PZPR, 365, k. 8, Projekt referatu I sekretarza KW Stanis∏awa MiÊkiewi-
cza przygotowany na Plenum KW PZPR pt. Aktualne problemy pracy wewnàtrzpartyjnej i ideo-
logicznej, [lipiec 1982]. Dla przyk∏adu równie˝: AP Koszalin, KW PZPR, 50/VII/179, k. 77,
150–152, Analiza sytuacji spo∏eczno-politycznej w województwie na dzieƒ 26 sierpnia 1982 r.;
tak˝e informacje dzienne MSW z Pomorza Zachodniego zawierajà mnóstwo przyk∏adów dro-
biazgowego odnotowywania wszelkich antypaƒstwowych incydentów.



wszystkich szczebli aparatu nie zosta∏y naprawione. Jak to uj´to: „w sposób
doÊç jaskrawy widoczne sà niedostatki w naszej pracy partyjnej”. Komórki
PZPR w zak∏adach pracy nadal pracowa∏y ma∏o skutecznie, a ich kontakt
z pracownikami nie spe∏nia∏ oczekiwaƒ i potrzeb kierownictwa. Sami
cz∏onkowie partii zachowywali si´ w wi´kszoÊci biernie, ograniczali si´ do
mechanicznego uczestnictwa w zebraniach i schematycznego wype∏niania
ustaleƒ. W pierwszym pó∏roczu 1982 r. zaktywizowa∏y si´ wszelkiego
rodzaju komórki kontrolne próbujàce lustrowaç instancje terenowe i po-
szczególne Êrodowiska zawodowe. Ponadto od 13 grudnia zwi´kszono cz´-
stotliwoÊç spotkaƒ cz∏onków i pracowników Komitetu Wojewódzkiego
PZPR z reprezentantami ni˝szych instancji: zorganizowano bezpoÊrednià
∏àcznoÊç telefonicznà z najwi´kszymi zak∏adami pracy, rozpocz´to wyda-
wanie biuletynów partyjnych, powo∏ano pe∏nomocników Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR b´dàcych w sta∏ym kontakcie z instancjami terenowymi.
Pewne nadzieje ∏àczono dodatkowo z powo∏aniem rejonowych oÊrodków
pracy partyjnej – organów poÊredniczàcych mi´dzy centralà województwa
a komórkami PZPR ni˝szego stopnia51. Sàdzàc po efektach, tak˝e i te dzia-
∏ania mo˝na uznaç za pozorne. Nawet jeÊli rzeczywiÊcie uda∏o si´ nieznacz-
nie zaktywizowaç niektórych dzia∏aczy aparatu, to nie mia∏o to odbicia
w zachowaniach za∏óg zak∏adów pracy i spo∏ecznoÊci lokalnych. Wr´cz
przeciwnie, liczba cz∏onków partii stale spada∏a, i to najcz´Êciej na skutek
dobrowolnych rezygnacji lub niep∏acenia sk∏adek.

Przeprowadzona powtórnie po roku, mi´dzy marcem a majem 1983 r.,
kontrola dzia∏alnoÊci 1750 szczeciƒskich OOP i POP – wszystkich instancji
pierwszego stopnia, dope∏ni∏a tylko tego obrazu. Wi´kszoÊç organizacji
podstawowych nie mia∏a ˝adnych planów pracy z „bezpartyjnymi”, a liczba
przeprowadzonych zebraƒ otwartych by∏a Êladowa. Dyscyplina w tereno-
wych komórkach PZPR by∏a wcià˝ na niskim poziomie, czego dowodzi∏a
s∏aba frekwencja na zebraniach (odbywa∏y si´ nawet przy frekwencji poni-
˝ej 50 proc.) i sta∏e zaleg∏oÊci w op∏acaniu sk∏adek. Zespo∏y kontrolne wy-
kaza∏y, ˝e wielu cz∏onkom partii nie przydzielono jakichkolwiek zadaƒ.
Pierwsi sekretarze POP i OOP t∏umaczyli t´ biernoÊç najcz´Êciej obiektyw-

582

51 AP Szczecin, KW PZPR, 365, k. 1, 5, Projekt referatu I sekretarza KW Stanis∏awa MiÊkie-
wicza przygotowany na Plenum KW PZPR pt. Aktualne problemy pracy wewnàtrzpartyjnej
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nymi trudnoÊciami. Po raz kolejny dzia∏alnoÊç PZPR najlepiej prezento-
wa∏a si´ na papierze – jedynà pozytywnà ocen´ komórki terenowe partii
zebra∏y za „dzia∏alnoÊç uchwa∏odawczà”52.

Wiosnà 1982 r. cz∏onków PZPR starano si´ sk∏oniç do dyskusji nad pro-
jektem deklaracji O co walczymy, dokàd zmierzamy. Pojedyncze g∏osy osób
chcàcych autentycznie rozwa˝yç pozytywne i negatywne strony tekstu nik∏y
poÊród ogólnego uznania i pe∏nej akceptacji projektu. Z rzadka pewien
sprzeciw budzi∏ jedynie zbyt trudny dla wielu j´zyk, którym pos∏u˝yli si´
twórcy deklaracji. Odpowiadano na to najcz´Êciej, aby doszkoliç cz∏onków
PZPR. Trudno jednak˝e mówiç o szkoleniu politycznym w przypadku,
kiedy biernoÊç dzia∏aczy widoczna by∏a nawet w spadku „czytelnictwa prasy
partyjnej”, a tematyka podstaw marksizmu-leninizmu natyka∏a si´ „nadal
na brak zainteresowania”53.

Co zrozumia∏e, wraz z wprowadzeniem dekretu o stanie wojennym na
Pomorzu Zachodnim w sposób widoczny wzros∏a rola i pozycja wojska.
Mo˝na mówiç nawet o swoistej dwuw∏adzy, gdy˝ komisarze wojskowi cz´Êç
swoich dzia∏aƒ prowadzili bez kurateli wojewódzkich w∏adz partyjnych.
W samym województwie szczeciƒskim pe∏nomocnicy WRON powo∏ali
3 miejskie, 14 zak∏adowych i 24 terenowe wojskowe grupy operacyjne.
Wszystkie one mia∏y obowiàzek codziennego sk∏adania meldunków ze swej
dzia∏alnoÊci przedstawicielowi Komitetu Obrony Kraju p∏k. Romanowi
Peciakowi. Peciak co dwa tygodnie rozlicza∏ WGO z wykonanych prac
i przekazywa∏ im nowe dyrektywy. Wybrane decyzje konsultowa∏ z prze-
wodniczàcym Wojewódzkiego Komitetu Obrony, Stanis∏awem Malcem.
Ka˝da z grup za∏atwia∏a w ciàgu tygodnia kilkadziesiàt bardzo ró˝norod-
nych spraw – poczàwszy od rozliczania przedstawicieli lokalnych nomenkla-
tur, przez kontrol´ prac urz´dów, administracji, przedsi´biorstw miejskich
i wiejskich, na interwencjach w sprawach indywidualnych skoƒczywszy54.
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52 Ibidem, 368, k. 131–132, ZwartoÊç i bojowoÊç partii naczelnym zadaniem wojewódzkiej orga-
nizacji partyjnej – referat wprowadzajàcy Egzekutywy KW PZPR w Szczecinie, [3 VI 1983].
53 Nad projektem deklaracji, „G∏os Szczeciƒski” 1982, nr 52; O uwagach, zastrze˝eniach i o me-
todach partyjnej pracy, „G∏os Pomorza” 1982, nr 75; W organizacjach i instancjach PZPR,
ibidem, 1982, nr 73; AP Szczecin, KW PZPR, 365, k. 7–8, Projekt referatu I sekretarza KW
Stanis∏awa MiÊkiewicza przygotowany na Plenum KW PZPR pt. Aktualne problemy pracy
wewnàtrzpartyjnej i ideologicznej, [lipiec 1982].
54 Rozmowa „G∏osu” z pe∏nomocnikiem Komitetu Obrony Kraju na teren województwa szczeciƒ-
skiego p∏k. dypl. Romanem Peciakiem, „G∏os Szczeciƒski” 1982, nr 55.



W styczniu 1982 r. pracownicy SB informowali Warszaw´, ˝e komitety za-
k∏adowe PZPR niemal nie majà wp∏ywu na za∏ogi pracownicze55. Ludzie
woleli byç oboj´tni, ni˝ skupiaç si´ wokó∏ instancji partyjnych. Te mia∏y jed-
nak jak najgorszà opini´, którà zyska∏y jeszcze w poprzedniej dekadzie
– organizacji oderwanych od zwyk∏ych pracowników, pe∏nych karierowi-
czów i dorobkiewiczów. W∏aÊnie dlatego w pierwszych tygodniach stanu
wojennego podstawowym zadaniem zachodniopomorskich komisarzy woj-
skowych by∏a weryfikacja lokalnego aparatu w∏adzy.

Jak nale˝y wnioskowaç z relacji komisarza wojskowego Zarzàdu Portu
Szczecin-ÂwinoujÊcie, by∏a to weryfikacja nie tylko polityczna. Jej podstawà
mia∏o byç bowiem wykrywanie przest´pstw gospodarczych, marnotraw-
stwa, przekraczania kompetencji. W tym konkretnym wypadku do naj-
bardziej spektakularnych nale˝a∏o rozdzielanie mieszkaƒ s∏u˝bowych za
∏apówki lub po znajomoÊci. Poniewa˝ sprawcami wykrytej afery byli
I sekretarz Komitetu Zak∏adowego PZPR i dyrektor administracyjny, pe∏-
nomocnik WRON doprowadzi∏ do ich odwo∏ania. Usunà∏ równie˝ prze-
wodniczàcego i zast´pc´ przewodniczàcego zak∏adowej organizacji ZSMP,
którzy dopuÊcili si´ kradzie˝y towarów roz∏adowywanych ze statków.

Drugie zadanie komisarza polega∏o na kontrolowaniu nastrojów za∏óg
i niedopuszczaniu do powstawania ewentualnych „ognisk zapalnych”.
W tym celu obarczy∏ dyrektorów zak∏adów portowych (oko∏o dziesi´ciu
osób) obowiàzkiem sk∏adania dwa razy dziennie meldunków z przebiegu
pracy w podleg∏ych im jednostkach. Ponadto przez kilka godzin dziennie
przyjmowa∏ interesantów. Ci, którzy przychodzili, upewniali si´, czy dostanà
wyp∏at´, pytali o podwy˝ki cen artyku∏ów ˝ywnoÊciowych, czasami o to,
kiedy zostanie zniesiony stan wojenny56.

Komisarze wojskowi wyst´powali niekiedy w roli „straszaka” przywo∏u-
jàcego do porzàdku dyrektorów zak∏adów i przedsi´biorstw. Tak by∏o na
przyk∏ad w marcu 1982 r., kiedy to w Szczecinie administracja miejska nie
potrafi∏a dojÊç do porozumienia z przedstawicielami oÊmiu przedsi´-
biorstw zaanga˝owanych w budow´ centrali handlowej na jednym z osiedli.
Poniewa˝ nawet polecenia wydawane przez przedstawiciela Rady Mini-
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56 Relacja komisarza wojskowego – oficera politycznego, wyk∏adowcy Studium Wojskowego
w Wy˝szej Szkole Morskiej (w zbiorach autora).



strów nie by∏y wype∏niane (mi´dzy innymi nie przedstawiano szczegó∏o-
wych harmonogramów prowadzonych prac), budowa przesz∏a pod nadzór
komisarza wojskowego – p∏k. Mieczkowskiego57.

Od pierwszych tygodni terenowe grupy operacyjne przeprowadza∏y po-
wszechny przeglàd dzia∏alnoÊci POP. Swoje uwagi dotyczàce s∏aboÊci
i mankamentów w pracy politycznej tych jednostek pe∏nomocnicy WRON
przekazywali do komitetów wojewódzkich PZPR. Ponadto brali cz´sty
udzia∏ w tak zwanych spotkaniach z m∏odzie˝à szkolnà, organizowanych
w celu indoktrynacji uczniów. W zak∏adach pracy zaÊ zasiadali przed mi-
krofonami radiow´z∏ów i opowiadali o swojej dzia∏alnoÊci58.

Spo∏ecznoÊci lokalne Pomorza Zachodniego po kilku tygodniach dzia∏aƒ
komisarzy wojskowych zacz´∏y ich postrzegaç jako najskuteczniejszych re-
prezentantów aparatu w∏adzy. Ludzie woleli stawiç si´ na dy˝urze Terenowej
Grupy Operacyjnej, ni˝ egzekwowaç swoje prawa w urz´dzie czy najbli˝szym
komitecie PZPR. Do koszaliƒskiego ratusza, gdzie mieÊci∏a si´ siedziba
Miejskiej Grupy Operacyjnej, przez pierwsze dwa miesiàce przychodzi∏o
codziennie oko∏o 150 osób z proÊbà o interwencje. W lutym ich liczba
by∏a nadal doÊç wysoka – wynosi∏a 6059. Równie˝ poza centrami miejski-
mi dost´p do przedstawicieli wojska by∏ ∏atwy. O miejscach i czasie przyj´ç
TGO mo˝na si´ by∏o dowiedzieç we wszystkich urz´dach gminnych. Komi-
sarze interweniowali w takich instytucjach, jak Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecz-
nych, przedsi´biorstwa gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, admini-
stracje osiedli itp. Przyspieszali przydzia∏y mieszkaƒ, remonty budynków,
wydawanie zasi∏ków, rent lub emerytur itp. Wiara w si∏´ wojska bywa∏a na
tyle silna, ˝e niektórzy petenci chcieli rozmawiaç z w∏aÊciwymi urz´dnikami
jedynie w obecnoÊci mundurowych60. Byli i tacy, którzy uwa˝ali, ˝e wojsko
jest w stanie za∏atwiç na przyk∏ad talon na kolorowy telewizor lub podobne
„luksusy”. W miesiàcach zimowych komisarze monitowali miejskie s∏u˝by
komunalne w takich sprawach jak odÊnie˝anie ulic, ogrzewanie budynków
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57 Osiedle s∏oneczne „Helios” przechodzi pod nadzór komisarza wojskowego, „G∏os Szczeciƒski”
1982, nr 44.
58 Z ˝o∏nierskà misjà, „G∏os Pomorza” 1982, nr 20; Narada aktywu partyjnego i Terenowych Grup
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59 WÊród cywilów, ale wcià˝ po wojskowemu, „G∏os Pomorza” 1982, nr 73; Wojskowe Grupy
Operacyjne ponownie w akcji, ibidem, 1982, nr 81.
60 Komisarz przyjmuje, ibidem, 1982, nr 63; Nie jesteÊmy parawanem dla nieudolnych, „Kurier
Szczeciƒski” 1982, nr 129.



czy funkcjonowanie komunikacji publicznej. Regularnym kontrolom wojska
podlega∏y sklepy spo˝ywcze i mi´sne. Stwierdzano cz´ste uchybienia w trans-
porcie, zaopatrzeniu i sprzeda˝y towarów i wydawano odpowiednie polece-
nia majàce, przynajmniej teoretycznie, zmieniç sytuacj´ na lepsze.

Nale˝y przy tym mocno podkreÊliç, ˝e od samego poczàtku zarówno
aparat wojskowy, jak i partyjny na Pomorzu Zachodnim zupe∏nie nie po-
trafi∏ spo˝ytkowaç faktu nawiàzania autentycznego kontaktu z cz´Êcià
spo∏eczeƒstwa. Liczono g∏ównie na dodatkowe mo˝liwoÊci oddzia∏ywania
propagandowego na popraw´ nastrojów w spo∏eczeƒstwie. W tym celu do-
magano si´ od centrali umo˝liwienia cz´stszych kontaktów z cz∏onkami
Komitetu Centralnego, tak by w∏adze województwa szczeciƒskiego otrzy-
mywa∏y potrzebne informacje i wskazówki z pierwszej r´ki. Dzia∏acze
PZPR ˝ywili naiwne przekonanie, ˝e wi´kszoÊç sukcesów „SolidarnoÊci”
bra∏a si´ z jej rzekomej agresywnoÊci ideologicznej61.

Ârednia kadra partyjna i administracyjna cz´sto czu∏a si´ niedoceniana
i, co istotne, êle op∏acana. Ju˝ po nieca∏ych dwóch miesiàcach stanu wojen-
nego, podczas plenum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Szczecinie, jeden
z pierwszych sekretarzy komitetów terenowych stwierdzi∏, ˝e je˝eli nic si´
nie zmieni, to „trudno b´dzie [...] znaleêç nam ludzi do pracy w aparacie
partyjnym”62.

3. Opozycja i opór spo∏eczny

W pierwszych dniach stanu wojennego spontaniczny opór sta∏ si´ natu-
ralnà reakcjà na dzia∏ania w∏adz. Najbardziej spektakularne i odbijajàce si´
szerokim echem w spo∏eczeƒstwie by∏y oczywiÊcie strajki najwi´kszych za-
k∏adów w regionie. Do aktów oporu dosz∏o te˝ w szko∏ach Êrednich, przede
wszystkim w Szczecinie. Uczniowie wyra˝ali swój protest g∏ównie przez
bojkot lekcji historii. W Liceum Ogólnokszta∏càcym nr 1, gdzie bojkot by∏
bezpoÊrednià reakcjà na internowanie dwóch nauczycieli tej szko∏y, grupa
m∏odzie˝y rozpocz´∏a tworzenie organizacji Zrzeszenie M∏odzie˝owe Wol-
noÊç i zaj´∏a si´ kolporta˝em ulotek. Podobne inicjatywy tworzenia orga-
nizacji parapolitycznych podj´to jeszcze w co najmniej oÊmiu szko∏ach
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61 AP Szczecin, KW PZPR, 110, k. 26–27, Protokó∏ z plenarnego posiedzenia KW PZPR
w Szczecinie odbytego w dniu 28 I 1982.
62 Ibidem, k. 32.



ponadpodstawowych Szczecina (mi´dzy innymi w Liceum Ogólnokszta∏-
càcym nr 2, Zespole Szkó∏ Gospodarczych, Zespole Szkó∏ Zawodowych
Szczeciƒskiej Stoczni Remontowej)63.

Na poczàtku 1982 r. na kilka tygodni opór spo∏eczny os∏ab∏. Internowania
i aresztowania, które rozbi∏y struktury regionalne, oraz zmieniona sytuacja
polityczna wymusi∏y poszukiwanie nowych metod walki z w∏adzà. W po∏owie
lutego w szczeciƒskich zak∏adach pracy SB zacz´∏a odnotowywaç fakty wzna-
wiania dzia∏alnoÊci struktur zawieszonego zwiàzku. Namacalnym dowodem
potwierdzajàcym istnienie tajnych komisji zak∏adowych „SolidarnoÊci” sta∏y
si´ ulotki, które pojawi∏y si´ w stoczniach: „Warskim” i „Gryfii”. Nawiàzujàc
do ogólnokrajowej koncepcji tworzenia komitetów oporu spo∏ecznego, za-
wiera∏y one apele wzywajàce do spowalniania pracy przy ka˝dej okazji i wy-
korzystywania do maksimum przepisów BHP, gdy˝ jak uzasadniano „g∏ówne
korzyÊci z naszej pracy ciàgnà kolejni decydenci”. Nawo∏ywania do organiza-
cji podziemnych grup i aktywnego udzia∏u w akcjach protestacyjnych nasili∏y
si´ mi´dzy majem a sierpniem 1982 r. Wówczas te˝ apogeum osiàgn´∏a kam-
pania wzywajàca do izolacji cz∏onków partii i zastraszania „kolaborantów”64.

Z comiesi´cznych Analiz sytuacji operacyjno-politycznej dotyczàcych
Pomorza Zachodniego opracowywanych przez SB wynika, ˝e najbardziej
dokuczliwe dla w∏adzy by∏o stosowanie przez opozycj´ ró˝nych form ma∏ej
dywersji i biernego oporu. Dzia∏alnoÊç ta uznawana by∏a przez tajne
s∏u˝by PRL za „g∏ówne zagro˝enie dla stanu bezpieczeƒstwa paƒstwa”. Ju˝
w styczniu 1982 r. wÊród tych zagro˝eƒ wymieniano: (1) wszelkiego typu
akcje ulotkowe, umieszczanie napisów i plakatów podziemia w miejscach
publicznych; (2) nawo∏ywanie do sabotowania pracy; (3) inicjowanie zbió-
rek pieni´dzy na rzecz przeÊladowanych; (4) nawo∏ywanie do tworzenia za-
konspirowanych komórek NSZZ „SolidarnoÊç”65, a od jesieni 1982 r. do
bojkotu nowych zwiàzków zawodowych.
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63 AP Szczecin, KW PZPR, 363, k. 17–18; Sprawozdanie Wydzia∏u Nauki i OÊwiaty KW PZPR
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KW PZPR – wrzesieƒ 1982 r: „Stan bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w województwie za
8 miesi´cy 1982 r.”; „»SolidarnoÊç«. KOS” 1982, nr 11 (w zbiorach OÊrodka KARTA).
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w województwie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 I–31 I 1982, b.d.; ibidem, t. 48,
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gnozy i kierunki dzia∏aƒ 1 II–28 II 1982, b.d.



Wiosnà 1982 r. w Szczecinie powsta∏ podziemny Regionalny Komitet
Strajkowy – Rada Koordynacyjna NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Pomorze
Zachodnie. Na jego czele stan´li ukrywajàcy si´ byli pracownicy Stoczni
Szczeciƒskiej: Grzegorz Durski, Stanis∏aw Wàdo∏owski, Stanis∏aw Zab∏oc-
ki. W swej pierwszej odezwie komitet og∏osi∏ si´ najwy˝szà w∏adzà zwiàzku
w regionie. Jego przywódcy próbowali scaliç dzia∏ajàce na Pomorzu liczne
grupy zak∏adowe, ponadzak∏adowe, Êrodowiskowe itp. Pierwszym i naczel-
nym celem RKS sta∏o si´ koordynowanie dzia∏alnoÊci wydawniczej i kol-
porterskiej. Sam RKS wydawa∏ pismo „Z podziemia”. Komitetowi uda-
∏o si´ zgrupowaç przedstawicieli g∏ównych zak∏adów pracy Szczecina, choç
najwi´ksze wp∏ywy zachowa∏ wÊród stoczniowców. Poszczególni cz∏onko-
wie RKS, wykorzystujàc kontakty w swych macierzystych bran˝ach i przed-
si´biorstwach, utworzyli mi´dzy innymi Komisj´ Koordynacyjnà NSZZ
„SolidarnoÊç” Przemys∏u Maszynowego i Komisj´ Koordynacyjnà Przed-
si´biorstw Budowlanych. Ambicje przywódcze tej grupy by∏y przyjmowane
z oporami przez inne Êrodowiska solidarnoÊciowe66.

Drugim oÊrodkiem o podobnych aspiracjach by∏ Mi´dzyzak∏adowy
Komitet Koordynacyjny, powo∏any w kwietniu 1982 r. w Szczecinie mi´dzy
innymi przez Longina Komo∏owskiego, W∏odzimierza Lisewskiego, Jana
Otto, Jerzego S∏oneckiego, Janusza Szabana, Jana Tarnowskiego. Grupa
ta, skupiona wokó∏ pism „Feniks” i „Informacje Bie˝àce”, obj´∏a swym
zasi´giem bran˝´ metalowà, s∏u˝b´ zdrowia, przedsi´biorstwa budowlane
i komunalne. Poza tym pracowa∏a nad poszerzeniem obszaru dzia∏ania
o województwa gorzowskie i koszaliƒskie. Zatrzymanie przez SB Zbigniewa
Be∏za z Gorzowa Wielkopolskiego, majàcego stanàç na czele powstajàcej
organizacji, zakoƒczy∏o te próby niepowodzeniem. MKK istnia∏ w pierwot-
nej formie do po∏owy 1983 r.67

Poza aspirujàcymi do roli struktur nadrz´dnych RKS i MKK od poczàt-
ku 1983 r. w Szczecinie istnia∏y co najmniej dwie nieformalne, wp∏ywowe
grupy, dzia∏ajàce w ramach podziemnej „SolidarnoÊci”, ale próbujàce
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zachowaç pe∏nà autonomi´. By∏y to: (1) grupa skupiona wokó∏ braci
Wojciecha i Leszka Duklanowskich, dzia∏ajàca samodzielnie bez oparcia
w konkretnych zak∏adach pracy; (2) grupa „Nadodrze”, dzia∏ajàca „pod
patronatem” by∏ego wiceprzewodniczàcego Zarzàdu Regionu NSZZ „Soli-
darnoÊç” Aleksandra Krystosiaka, obejmujàca zak∏ady z pó∏nocnych dziel-
nic Szczecina (Huta „Szczecin”, papiernia w Skolwinie, Szczeciƒskie Zak∏a-
dy Nawozów Fosforowych „Superfostat”, Zak∏ady Chemiczne „Police”)68.

Wymienione grupy zajmowa∏y si´ drukiem i kolporta˝em podziemnych
wydawnictw oraz próbowa∏y przystosowaç do miejscowych warunków
wytyczne Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. W istocie w najwi´kszym
oÊrodku oporu na Pomorzu Zachodnim – Szczecinie – nie dosz∏o do po-
wstania jednolitej struktury „SolidarnoÊci” o zasi´gu regionalnym czy woje-
wódzkim. Poszczególne grupy uzupe∏nia∏y si´ wzajemnie, cz´sto rywalizo-
wa∏y o znaczenie, ale ˝adna z nich nie zdo∏a∏a podporzàdkowaç sobie
pozosta∏ych.

W wi´kszoÊci zak∏adów pracy dzia∏acze „SolidarnoÊci” tworzyli zespo∏y
kierujàce ró˝nymi formami nielegalnego zwiàzku. Do najpr´˝niejszych
nale˝a∏y tajne komisje zak∏adowe w „Warskim”, porcie szczeciƒskim,
WPKM, Zak∏adach Budownictwa Kolejowego oraz tajna Mi´dzyuczelnia-
na Komisja Koordynacyjna kilku szczeciƒskich uczelni wy˝szych (mi´dzy
innymi politechniki i WSP). W praktyce w województwie istnia∏o wiele cz´-
sto nieformalnych grup o luênej strukturze i zmiennej liczbie cz∏onków.
Niemniej jednak te najwa˝niejsze zawsze tworzy∏y si´ wokó∏ biuletynów
wydawanych w zak∏adach pracy bàdê z nimi powiàzanych. I tak, „Grot” by∏
drukowany przez Tajnà Komisj´ Zak∏adowà „Warskiego”, którà tworzyli
W∏adys∏aw Dziczek, Longin Komo∏owski oraz Andrzej Antosiewicz. „Ter-
mita” wydawali dzia∏acze „SolidarnoÊci” z WPKM, portowcy mieli „CDN”,
a studenci pisma „KOS” i „Bis”. „SolidarnoÊç Nadodrza” by∏a zwiàzana
z Hutà „Szczecin”, Zak∏adami Chemicznymi w Policach i papiernià w Skol-
winie69. Jednak za wieloÊcià tytu∏ów i nazw organizacji, wbrew pierwszemu
wra˝eniu, nie zawsze sta∏a du˝a liczba opozycyjnych dzia∏aczy70. Cz∏onkowie
tych zespo∏ów cz´sto byli wspó∏twórcami kilku tytu∏ów, zdarza∏o si´ te˝, ˝e
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numery biuletynów podpisywane na przyk∏ad jako Tymczasowa Komisja
Zak∏adowa w rzeczywistoÊci by∏y dzie∏em jednego autora. Do przygotowania
ca∏ego numeru wystarczy∏y dwie–trzy osoby71. Wydawnictwa podziemne spo-
tyka∏y si´ z najszerszym zainteresowaniem w najwi´kszych zak∏adach, takich
jak: „Warski”, „Gryfia”, Zak∏ady Chemiczne „Police”, ZPO Dana, WPKM,
Zarzàd Portu Szczecin-ÂwinoujÊcie i Elektrownia „Dolna Odra”72.

Poza Szczecinem podziemie wydawnicze mia∏o nieco mniejsze znacze-
nie i w´˝szy zasi´g. Cz´sto ograniczano si´ do kolporta˝u regionalnych
i krajowych pism, na przyk∏ad „Tygodnika Mazowsze”73. Ale by∏y od tej
generalnej zasady odst´pstwa. W L´borku wychodzi∏ „Robotnik L´borka”,
pismo Terenowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „SolidarnoÊç”. W Kosza-
linie miejscowy RKS „Pobrze˝e” wydawa∏ od pierwszych dni stanu wojen-
nego „Grudzieƒ 1981 – Gazet´ Wojennà”, a od 1982 r. „CDN. Biuletyn
Informacyjny Samoobrony NSZZ »SolidarnoÊç«”. Oba biuletyny ukazywa-
∏y si´ przez ca∏y stan wojenny. W S∏upsku wychodzi∏o pismo podziemnego
zwiàzku „S∏upska SolidarnoÊç”74.

Sporo zamieszania w Êrodowisku podziemnej „SolidarnoÊci” potrafi∏y
uczyniç dzia∏ania podejmowane przez ma∏e, nieznane szerzej grupy opozy-
cjonistów, które bez porozumienia z RKS czy MKK próbowa∏y na w∏asnà
r´k´ wzywaç do protestów na masowà skal´. Tak by∏o w czerwcu 1982 r.,
kiedy w szczeciƒskich zak∏adach pojawi∏y si´ ulotki wzywajàce robotników
do czterogodzinnego strajku. Dzia∏acze RKS podejrzewali nawet SB o pro-
wokacj´. W „Warskim” prowadzono na ten temat zaciek∏e dyskusje. Osta-
tecznie próba doprowadzenia do strajku bez porozumienia z „Solidarno-
Êcià” zakoƒczy∏a si´ niepowodzeniem. Mimo to przedstawiciele Rady
Koordynacyjnej przestrzegali na przysz∏oÊç „wolnych strzelców” przed in-
dywidualnymi akcjami, bo jak uzasadniano: „w walce o nasze prawa musi
obowiàzywaç dyscyplina i solidarnoÊç”75.
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Brak jednolitej struktury nie przekreÊli∏ znaczenia szczeciƒskiej „Soli-
darnoÊci” jako spo∏ecznego ruchu oporu, o czym najdobitniej Êwiadczy
opinia samych oficerów SB, tak oto podsumowujàcych dzia∏alnoÊç zwiàz-
kowców: „Post´powanie ich cechuje perfidia, hardoÊç, jednoznacznie anty-
paƒstwowa postawa oraz du˝y spryt w unikaniu represji. Wymian´ obser-
wacji, poglàdów i informacji prowadzà oni podczas prywatnych przyj´ç
z okazji ró˝nych uroczystoÊci, spotkaƒ przed koÊcio∏ami itp. W ten sposób
Êrodowisko staje si´ nieformalnym centrum przywódczym i opiniotwór-
czym [...] realizujàcym koncepcj´ zwalczania w∏adzy Êrodkami pokojowymi
bez naruszania prawa”76.

Na Pomorzu Zachodnim licznie wyst´powa∏y m∏odzie˝owe grupy opo-
ru, w nomenklaturze milicyjnej nazywane „terrorystycznymi”. Do koƒca
1982 r. funkcjonariusze MO zlikwidowali oko∏o dwudziestu takich niefor-
malnych organizacji w Szczecinie, dwie w Koszalinie, osiem w S∏upsku.
Sk∏ada∏y si´ one najcz´Êciej z kilku cz∏onków, którzy zazwyczaj organizo-
wali spotkania i dyskusje, ewentualnie kolportowali ulotki – cz´sto najpry-
mitywniejsze, pisane r´cznie. Potencjalnie najwi´ksze zagro˝enie dla w∏adz
stanowi∏y tak zwane dru˝yny strzeleckie, gromadzàce materia∏y wybucho-
we, przeprowadzajàce çwiczenia paramilitarne. Jednà z takich grup utwo-
rzonych przez dzia∏acza „SolidarnoÊci” z „Gryfii” zlikwidowano, gdy by∏a
ona ju˝ na etapie przygotowaƒ do wysadzenia pomnika Wdzi´cznoÊci
Armii Czerwonej w Goleniowie77.

Niemal natychmiast po 13 grudnia na ulicach miast pojawi∏y si´ poje-
dyncze, przepisywane r´cznie ulotki78. Wczesnà wiosnà zacz´to nosiç
wpi´te w ubrania symbole buntu: oporniki radiowe i znaczki „Solidarno-
Êci” przepasane czarnymi wstà˝kami. Na znak wspólnoty „ludzi Sierpnia”
trzynastego ka˝dego miesiàca w oknach zapalano Êwiece79. Taki sposób
manifestowania politycznego oporu by∏ jednak˝e charakterystyczny tylko
dla najwi´kszych oÊrodków Pomorza Zachodniego – przede wszystkim
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Szczecina, a w mniejszym stopniu równie˝ Koszalina i S∏upska. W mniej-
szych miejscowoÊciach demonstrowanie niezadowolenia mia∏o charakter
incydentalny80. 

Na ca∏ym Pomorzu wielokrotnie dochodzi∏o do parominutowych, sym-
bolicznych strajków i grupowego pozorowania pracy. Takie akcje przepro-
wadzono mi´dzy innymi w lipcu, sierpniu i paêdzierniku 1982 r. w l´bor-
skich zak∏adach „Zremb” i „Zwar” oraz Fabryce Maszyn Rolniczych
„Agromet-Famarol” w S∏upsku81. W Szczecinie doÊç spektakularnym
przedsi´wzi´ciem okaza∏o si´ wywieszenie flagi „SolidarnoÊci” na pi´çdzie-
si´ciometrowym maszcie oÊwietleniowym w Hucie „Szczecin”, w kwietniu
1982 r. W tym samym miesiàcu w hali jednego z wydzia∏ów „Warskiego”
zawieszono krzy˝ i obraz Matki Boskiej. Inaczej swój opór zademonstro-
wa∏y akademickie chóry Politechniki Szczeciƒskiej i Pomorskiej Akademii
Medycznej, które odmówi∏y udzia∏u w akademii pierwszomajowej, t∏uma-
czàc si´ brakiem stosownego repertuaru82. Z kolei robotnicy s∏upskich
Zak∏adów Przemys∏u Okr´towego „Sezamor” w marcu 1982 r. w trakcie
jednej z przerw Êniadaniowych odczytywali na g∏os podziemne ulotki i cyto-
wali wierszowane paszkwile na w∏adz´83.

Od marca 1982 r. w wielu zak∏adach województw szczeciƒskiego, kosza-
liƒskiego i s∏upskiego podejmowano krótkie (kilkunastominutowe lub kilku-
godzinne) strajki, b´dàce sprzeciwem wobec podwy˝ek cen i obni˝ania za-
robków. W pojedynczych przypadkach na znak protestu odmawiano nawet
przyjmowania pensji84. Do pierwszej tego typu sytuacji w regionie dosz∏o
w marcu 1982 r., kiedy to 77 na 92 zatrudnionych pracowników w koszaliƒ-
skich Restauracjach Dworcowych „Wars” odmówi∏o podj´cia obni˝onego
wynagrodzenia. W paêdzierniku wystàpi∏y co najmniej trzy kilkugodzinne
strajki p∏acowe w województwach szczeciƒskim i s∏upskim85.

Ze s∏abym odzewem na Pomorzu Zachodnim spotka∏a si´ ogólnopol-
ska akcja protestacyjna „SolidarnoÊci” z 13 maja 1982 r. Tego dnia kilkuna-
stominutowe strajki zorganizowano jedynie w czternastu zak∏adach ca∏ego
okr´gu. Liczba uczestników równie˝ by∏a niewielka, wynios∏a ∏àcznie
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w trzech województwach oko∏o oÊmiuset osób. Wi´kszoÊç zak∏adów (a˝
dziesi´ç), w których dosz∏o do przerwania pracy, le˝a∏a w województwie
szczeciƒskim. Najliczniejszà grup´ stanowili robotnicy Zak∏adów Napraw-
czych Taboru Kolejowego w Stargardzie Szczeciƒskim – pi´çset osób86.
Jeszcze mniej uczestników wzi´∏o udzia∏ w podobnym proteÊcie 13 paê-
dziernika 1982 r. SB oszacowa∏a ich liczb´ na oko∏o szeÊciuset osób. Prac´
przerwali przedstawiciele pi´ciu zak∏adów Pomorza, ponownie g∏ównie
z województwa szczeciƒskiego87.

Do najwi´kszych manifestacji ulicznych na Pomorzu Zachodnim dosz∏o
w poczàtkach maja 1982 r. w Szczecinie. Niemal zawsze demonstracje te
rozpoczyna∏y si´ pod umieszczonà przed „Warskim” tablicà, upami´tniajà-
cà robotników zabitych przez wojsko w grudniu 1970 r. Pierwsza w stanie
wojennym manifestacja uliczna wyruszy∏a stamtàd rankiem 1 maja 1982 r.
T∏um pomaszerowa∏ pod katedr´, trasà prowadzàcà wzd∏u˝ Odry. Milicja
doliczy∏a si´ oko∏o 5 tys. uczestników tego kontrpochodu. Mimo tak
ogromnej liczby ludzi wszystko przebiega∏o dosyç spokojnie. W samo
po∏udnie SB, bojàc si´ zbytniego rozpalenia nastrojów, nie dopuÊci∏a do
odprawienia po∏udniowej mszy Êw. w katedrze, na którà czekali liczni
manifestanci, i „w wyniku podj´tych dzia∏aƒ operacyjnych nabo˝eƒstwo
przesuni´to na godziny popo∏udniowe”88. Pochód przemaszerowa∏ na
Cmentarz G∏ówny, gdzie pod krzy˝em ofiar Grudnia 1970 modlono si´,
a na grobach poleg∏ych stoczniowców z∏o˝ono kwiaty. W okolicach cmen-
tarza zgromadzi∏o si´ a˝ 7 tys. osób89.

Tego dnia dosz∏o równie˝ do protestów ulicznych w Koszalinie, z tym ˝e
przybra∏y one znacznie mniejsze rozmiary. Podczas mszy Êw. odprawionej
w katedrze dzia∏acze struktur podziemnych kolportowali miejscowy biule-
tyn „Grudzieƒ 81 – Gazeta Wojenna”. Funkcjonariusz SB zanotowa∏, ˝e
cz´Êç wiernych „posiada∏a wpi´te w klapy znaczki »SolidarnoÊci« oraz em-
blematy pomnika ofiar Grudnia 70 przepasane kirem”. Przed koÊcio∏em,
na ul. Zwyci´stwa, wetkni´to w ziemi´ dwa transparenty o treÊci ˝àdajàcej
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poszanowania godnoÊci i praw cz∏owieka, zniesienia stanu wojennego
i uwolnienia internowanych. Przy transparentach zbiera∏y si´ grupy ludzi,
sk∏adajàcych wiàzanki i palàcych znicze. Odwagà wykazali si´ tamtejsi
ksi´˝a, którzy nie zareagowali na wezwania dyrektora Wydzia∏u do spraw
Wyznaƒ Urz´du Wojewódzkiego do usuni´cia transparentów90.

Pierwszomajowe manifestacje oporu w dwóch najwi´kszych oÊrodkach
Pomorza Zachodniego by∏y jednak jedynie wst´pem do tego, co nastàpi∏o
dwa dni póêniej. 3 maja 1982 r. w Szczecinie od godz. 10 rano przed tablicà
pamiàtkowà gromadzili si´ ludzie. Dodatkowo po zakoƒczeniu pracy pierw-
szej zmiany, oko∏o godz. 15, do zgromadzonych przy∏àczyli si´ stoczniowcy.
Mimo to pochód wyruszajàcy w stron´ centrum miasta by∏ znacznie mniej-
szy ni˝ dwa dni wczeÊniej, bo liczy∏ kilkaset, a nie kilka tysi´cy osób. MO kil-
kakrotnie próbowa∏a go rozbiç, wje˝d˝ajàc w t∏um radiowozami, ale masze-
rujàcy odwzajemnili si´ gradem kamieni i wcià˝ na nowo grupowali si´
w innych miejscach. W godzinach wieczornych centralnymi ulicami Szczeci-
na (mi´dzy innymi przez pl. ˚o∏nierza, ul. Obroƒców Stalingradu, al. Wojska
Polskiego) maszerowa∏ pochód sk∏adajàcy si´ z 1500 osób. O godz. 18.40
ZOMO przystàpi∏o do rozprawy z manifestantami – u˝y∏o armatek wod-
nych i Êrodków chemicznych. W odpowiedzi przy pl. Zwyci´stwa wzniesio-
no barykad´ z ∏awek i koszy, a tak˝e podpalono hotel Komendy Wojewódz-
kiej MO. Milicja st∏umi∏a wystàpienia dopiero oko∏o godz. 23.30.

Dzieƒ póêniej, 4 maja 1982 r. oko∏o szeÊciuset osób zgromadzi∏o si´ po-
nownie przed szczeciƒskà katedrà. W innych punktach ÊródmieÊcia rów-
nie˝ zbiera∏y si´ kilkunastoosobowe grupy. Wybuch∏y regularne walki
uliczne. Demonstranci rzucajàc kamieniami z dachów kamienic i wie˝ow-
ców, próbowali odeprzeç ataki interweniujàcych milicjantów. Pozostajàcy
na ulicach budowali barykady z betonowych kwietników, p∏yt chodniko-
wych i kub∏ów na Êmieci. „W kilku przypadkach demonstrujàcym przewo-
dzili ludzie majàcy na twarzach chustki, a na g∏owach kaski motocyklowe”.
Dane MSW wskazujà, ˝e rannych zosta∏o 92 funkcjonariuszy, z których
siedmiu na d∏u˝ej trafi∏o do szpitala. W ciàgu trzech dni zamieszek milicja
zatrzyma∏a na komisariatach ponad szeÊçset osób, przeciw blisko czterystu
skierowano wnioski do kolegium, a jedenastu aresztowano91.
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W stanie wojennym rozruchy na takà skal´ ju˝ si´ w Szczecinie nie po-
wtórzy∏y, choç spore manifestacje zdarza∏y si´ jeszcze kilkakrotnie. Wiel-
kim politycznym protestem sta∏ si´ pogrzeb Danuty i Andrzeja Jurczyków
– syna i synowej Mariana Jurczyka. 10 sierpnia 1982 r. na Cmentarz G∏ów-
ny przysz∏o 2,5 tys. osób. Podj´to nawet nieudanà prób´ odbicia interno-
wanego przewodniczàcego Zarzàdu Regionu, który przyby∏ na pogrzeb
w asyÊcie SB. Równie˝ 22 i 29 sierpnia zorganizowano dwie demonstracje
na Cmentarzu G∏ównym. W ka˝dej z nich bra∏o udzia∏ od trzystu do pi´-
ciuset osób.

31 sierpnia, z okazji drugiej rocznicy powstania NSZZ „SolidarnoÊç”,
przez miasto przesz∏y kolejne manifestacje uliczne. Ich przebieg by∏ po-
dobny do majowych. W kilku rejonach miasta gromadzi∏y si´ grupy demon-
strantów, rozp´dzane nast´pnie przez milicj´. Do walk ulicznych dosz∏o
mi´dzy innymi w okolicach al. Wojska Polskiego, ul. Boles∏awa Krzywo-
ustego i ul. W∏adys∏awa ¸okietka92. Podobnie by∏o podczas pierwszomajo-
wych uroczystoÊci w 1983 r. W mieÊcie znów zaprotestowa∏o kilka tysi´cy
ludzi. Wi´kszoÊç spontanicznie od∏àczy∏a si´ od oficjalnego pochodu.
Powsta∏y kontrpochód, mimo u˝ycia si∏y przez ZOMO, przedar∏ si´ przed
trybun´ honorowà. Tam „eksponowano wrogie transparenty i wykrzykiwa-
no antypaƒstwowe has∏a”93. Milicj´ próbujàcà temu jakoÊ zaradziç obrzu-
cono kamieniami. W koƒcu demonstrujàcych rozp´dzono za pomocà
armatek wodnych.

Poza Szczecinem wystàpienia uliczne w miastach Pomorza Zachodnie-
go by∏y raczej incydentalne. W Koszalinie, poza opisanym wy˝ej wystàpie-
niem „SolidarnoÊci” z 1 maja 1982 r., na uwag´ zas∏uguje ogromna demon-
stracja uliczna z 31 sierpnia 1982 r. Tego dnia o godz. 17 na pl. Bojowników
PPR, pod ratuszem i w sàsiedztwie katedry, zebra∏ si´ t∏um liczàcy blisko
3,5 tys. osób. Grupa przebywajàca na placu Êpiewa∏a zarówno pieÊni reli-
gijne, jak i hymn paƒstwowy. Na widok mundurowych wznoszono okrzyki
antypaƒstwowe i gwizdano. Na pomniku Wdzi´cznoÊci Powrotu Ziem
Zachodnich do Macierzy, stojàcym na placu, wywieszono transparent
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z napisem „SolidarnoÊç”. Poniewa˝ t∏um nie reagowa∏ na wezwania do
rozejÊcia si´, ponad czterystu funkcjonariuszy ZOMO, MO, ROMO i ˝o∏-
nierzy WOP zacz´∏o atakowaç zgromadzonych. Po dziesi´ciominutowej
walce w areszcie zatrzymano 110 osób94. 

Na odnotowanie zas∏ugujà te˝ inne wystàpienia w regionie, choç nie tak
spektakularne, ale b´dàce przejawem lokalnego oporu. I tak, 3 maja 1982 r.
w S∏upsku reprezentanci dwunastu zak∏adów pracy z∏o˝yli kwiaty pod krzy-
˝em misyjnym przy koÊciele pw. NajÊwi´tszej Marii Panny Królowej Ró˝aƒ-
ca Âwi´tego. Innym wydarzeniem by∏a oÊmiusetosobowa demonstracja
w ÂwinoujÊciu z 31 sierpnia. W tym samym mieÊcie 1 maja 1983 r. utworzo-
no stuosobowy pochód, którego cz´Êç przedar∏a si´ przed trybun´ honoro-
wà, eksponujàc transparenty z napisami „SolidarnoÊç” i „DoÊç podwy˝ek”.
8 paêdziernika 1982 r. zorganizowano demonstracj´ na rynku w L´borku,
gdzie zgromadzi∏o si´ oko∏o dwustu osób. 10 listopada w Ko∏obrzegu dzia-
∏acze tamtejszej „SolidarnoÊci” podj´li prób´ zwo∏ania manifestacji przed
miejscowà katedrà. Choç zgromadzi∏o si´ tam oko∏o dwustu osób, to u˝ycie
si∏y przez ZOMO spowodowa∏o, ̋ e ta próba zakoƒczy∏a si´ fiaskiem. O tym,
jak niewielka by∏a skala zorganizowanego oporu w mniejszych oÊrodkach,
Êwiadczy fakt, ˝e pod ko∏obrzeskà katedrà 1 maja 1983 r. kwiaty sk∏ada∏a
jedynie siedmioosobowa grupa95.

O ile rzeczywiste oddzia∏ywanie partii na spo∏eczeƒstwo Pomorza
Zachodniego by∏o znikome, o tyle nie mo˝na tego samego powiedzieç o SB.
Ka˝dego miesiàca pozyskiwano w województwie szczeciƒskim od kilku do
nawet kilkudziesi´ciu tajnych wspó∏pracowników. W czasie gdy kurczy∏y si´
szeregi PZPR, ros∏a liczba tajnych wspó∏pracowników SB. W ciàgu pierw-
szych pi´ciu miesi´cy 1981 r. funkcjonariusze SB pozyskali do wspó∏pracy
67 osób, a w analogicznym okresie 1982 r. liczba ta wynios∏a 213 osób96.
Podobnie rzecz si´ mia∏a z pozyskiwaniem deklaracji lojalnoÊci – rekordo-
wà liczb´ takich oÊwiadczeƒ – 226 – zebrano w styczniu 1982 r.97
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94 AP Koszalin, KW PZPR, 50/VI/183, k. 212, Informacja o stanie bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego na terenie województwa koszaliƒskiego w dniu 31 VIII 1982.
95 Stan wojenny w Polsce..., s. 96, 182, 183, 192; AIPN, MSW II, 185n/72, k. 42, 48, Za∏àczniki
do informacji dziennej, 2 V 1983.
96 Ibidem, 17/IX/231, t. 48, k. 363, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej w wojewódz-
twie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 V–31 V 1982, b.d.
97 Ibidem, 17/IX/231, t. 48, k. 319, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej w wojewódz-
twie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 I–31 I 1982, b.d.



Dzi´ki dzia∏aniom SB w∏adzy udawa∏o si´ wielokrotnie nie dopuszczaç
do s∏abiej przygotowanych wystàpieƒ spo∏ecznych, rozbijaç podziemne
drukarnie, przeciwdzia∏aç wzniecaniu niektórych strajków. Przyk∏adowo,
w listopadzie 1982 r. udaremniono przygotowania do przeprowadzenia
strajku ostrzegawczego i innych akcji protestacyjnych, majàcych byç od-
powiedzià podziemia na paêdziernikowà delegalizacj´ „SolidarnoÊci”.
Od 3 do 11 listopada 1982 r. internowano siedemnaÊcie osób, wszcz´to trzy
Êledztwa, w ramach których aresztowano cztery osoby, zatrzymano pre-
wencyjnie 63 osoby, dokonano 104 przeszukaƒ i przeprowadzono tak zwa-
ne rozmowy ostrzegawcze z 232 osobami. W przeddzieƒ zapowiadanego
strajku zatrzymano podczas zebrania, na którym omawiano szczegó∏y
akcji przygotowywanej na 10 listopada, dziewi´cioosobowà grup´ organi-
zatorów98. Podobnà skutecznoÊcià wykaza∏y si´ s∏u˝by MSW w czerwcu
1983 r. Wówczas przeprowadzono a˝ 333 „rozmowy profilaktyczne” zwià-
zane z przygotowaniami do pielgrzymki papie˝a (mimo i˝ Jan Pawe∏ II
nie odwiedza∏ Pomorza Zachodniego!). W wyniku tych rozmów spoÊród
97 wytypowanych osób a˝ szeÊçdziesiàt zrezygnowa∏o z wyjazdu na spotka-
nie z Janem Paw∏em II. By∏ to sukces tym wi´kszy, ˝e osoby te w∏adza
uznawa∏a za „ekstrem´”99.

4. Represje

13 grudnia pozbawiono wolnoÊci niemal wszystkich reprezentantów
Prezydium Zarzàdu Regionu oraz wi´kszoÊç aktywnych dzia∏aczy „Soli-
darnoÊci” z Pomorza Zachodniego. W sumie by∏o to 51 osób (z planowa-
nych oko∏o 70). Nocà zatrzymano pod Stargardem Szczeciƒskim powra-
cajàcych z obrad Komisji Krajowej NSZZ „SolidarnoÊç” Mariana
Jurczyka – przewodniczàcego Zarzàdu Regionu – oraz Stanis∏awa
Kocjana i Ryszarda Bogacza – cz∏onków Prezydium Zarzàdu Regionu.
Tego ostatniego zwolniono, a nast´pnie zatrzymano po kilku dniach.
Ponadto internowano mi´dzy innymi wiceprzewodniczàcego KK Stani-
s∏awa Wàdo∏owskiego (przebywajàcego wówczas jeszcze w Gdaƒsku)
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98 Ibidem, 17/IX/231, t. 49, k. 38–39, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej w woje-
wództwie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 XI–30 XI 1982, b.d.
99 Ibidem, 17/IX/231, t. 49, k. 112, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej w wojewódz-
twie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 V–31 V 1983, b.d.



i wiceprzewodniczàcego Zarzàdu Regionu Aleksandra Krystosiaka100.
Po dwóch dniach, po spacyfikowaniu Stoczni Szczeciƒskiej, uj´to trzy-
dzieÊci osób, które podczas dwudniowego strajku okupacyjnego – wedle
sàdowej nomenklatury – „pe∏ni∏y funkcje kierownicze”. WÊród nich zna-
leêli si´ niemal wszyscy cz∏onkowie RKS, z których nast´pnie wi´kszoÊç
aresztowano i postawiono przed sàdami wojskowymi i cywilnymi101.
Wyroki w najg∏oÊniejszym procesie jedenastu dzia∏aczy NSZZ „Solidar-
noÊç” Regionu Pomorza Zachodniego zapad∏y 4 marca 1982 r. Podsta-
wowym zarzutem by∏ udzia∏ w pracach Mi´dzyzak∏adowego Komitetu
Strajkowego, a co za tym idzie, organizowanie oporu w wi´kszoÊci szcze-
ciƒskich zak∏adów. Ponadto zarzucono oskar˝onym prowadzenie dzia-
∏alnoÊci majàcej na celu „os∏abienie gotowoÊci obronnej PRL”, co zda-
niem sàdu przejawia∏o si´ mi´dzy innymi podburzaniem ˝o∏nierzy s∏u˝by
zasadniczej do buntu. W wyniku rozprawy skazano szeÊç osób: Mieczy-
s∏awa Ustasiaka – wiceprzewodniczàcego i cz∏onka Prezydium Zarzàdu
Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” w Szczecinie, przewodniczàcego MKS od
13 do 15 grudnia 1981 r., na 4 lata pozbawienia wolnoÊci i utrat´ praw
publicznych na 3 lata; Andrzeja Milczanowskiego – radc´ prawnego
Zarzàdu Regionu i Komisji Zak∏adowej Stoczni Szczeciƒskiej, cz∏onka
Prezydium Zarzàdu Regionu, na 5 lat pozbawienia wolnoÊci i utrat´
praw publicznych na 3 lata; Tadeusza Lichot´ – cz∏onka Komisji Zak∏a-
dowej NSZZ „SolidarnoÊç” Stoczni Szczeciƒskiej – na 3,5 roku pozba-
wienia wolnoÊci i utrat´ praw publicznych na 3 lata. Odst´pujàc od try-
bu doraênego, skazano na 1,5 roku pozbawienia wolnoÊci: Ryszarda
Drewniaka – przewodniczàcego Komisji Zak∏adowej w Kombinacie
PGR w Lubanowie ko∏o Szczecina, Witolda Karolewskiego – cz∏onka
Komisji Zak∏adowej Stoczni Szczeciƒskiej – oraz Stefana Niewiadom-
skiego – przewodniczàcego Komisji Zak∏adowej w Szczeciƒskich Zak∏a-
dach Papierniczych „Skolwin”102.
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100 Ibidem, 185n/33, k. 210, Za∏àcznik do informacji dziennej, 12 I 1982; ibidem, 185n/33, k. 297,
Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej w województwie szczeciƒskim, prognozy i kierunki
dzia∏aƒ 1 XII–21 XII 1981, b.d.; „JednoÊç” 1981, nr 51; K. Jagielski, op. cit., s. 159; Z. Matusewicz,
op. cit., s. 468.
101 AIPN Poznaƒ, 93/5, k. 3, Prokuratura Wojewódzka w Szczecinie; Z. Matusewicz, op. cit.,
s. 470; List otwarty..., s. 4.
102 Wyrok Sàdu Pomorskiego Okr´gu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 4 III 1982 r. (w zbiorach
A. Milczanowskiego – kopia w posiadaniu autora); AIPN, MSW II, 185n/30, k. 117, Za∏àcz-



W oddzielnym procesie przed Sàdem Wojewódzkim w Szczecinie za
udzia∏ w pracach MKS skazano Zdzis∏awa Kacprzaka i Jana Wójtowicza
– cz∏onków Komisji Wydzia∏owej „SolidarnoÊci” w „Warskim”. Wyrok
z 2 stycznia 1982 r. skazywa∏ ich obu na 3 lata pozbawienia wolnoÊci i praw
publicznych103.

W pierwszych tygodniach stanu wojennego wytoczono procesy politycz-
ne nie tylko dzia∏aczom MKS przebywajàcym od 13 do 15 grudnia w Stoczni
Szczeciƒskiej, ale równie˝ przywódcom strajków z Przedsi´biorstwa Pro-
dukcji Urzàdzeƒ Transportowych „WUTEH”, „Polmozbytu” i „Gryfii”.
Na kary od 3 do 5 lat pozbawienia wolnoÊci skazano: Piotra Jurczyka,
Antoniego Kadziaka, Józefa Kalemb´ i Jerzego Soko∏owskiego. Na kary
od 1 do 2,5 roku: Piotra Jana Bàka, Ryszarda Dworzyƒskiego, Ryszarda
Konopiƒskiego, Józefa Kubacha, Andrzeja Ogib´104.

Aby spacyfikowaç nastroje, za sprawà dzia∏aƒ podj´tych przez SB na
poczàtku 1982 r. z pracy w „Warskim” zwolniono wi´kszoÊç niepokornych,
to jest wedle ró˝nych danych od tysiàca do ponad 1,5 tysiàca osób. Ponad-
to na porzàdku dziennym by∏y w tym Êrodowisku zatrzymania na 48 godzin
i orzeczenia kolegiów do spraw wykroczeƒ105.

Aresztowania dotkn´∏y równie˝ organizatorów oporu w zak∏adach „Uni-
tra” z Bia∏ogardu w województwie koszaliƒskim. Za kierowanie 14 grudnia
strajkiem okupacyjnym zatrzymano dzia∏aczy „SolidarnoÊci”: Zdzis∏awa
Bodkiewicza, Makarego Kalasa, Henryka Podsiad∏´, Paw∏a Szumskiego106.
Pierwszego z nich skazano na 3,5 roku, a pozosta∏ych na 3 lata pozbawie-
nia wolnoÊci. Od tego prawomocnego wyroku rewizj´ nadzwyczajnà na
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niki do informacji dziennych, 16 XII 1982; ibidem, 185n/30, k. 126, Za∏àczniki do informacji
dziennych, 17 XII 1982; ibidem, 185n/30, k. 150, Za∏àcznik do informacji dziennej, 6 III 1982.
Zob. te˝ Wyrok w procesie organizatorów strajków, „G∏os Pomorza” 1982, nr 47.
103 Wyrok Sàdu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 2 I 1982 r., (w zbiorach A. Milczanowskie-
go – kopia w posiadaniu autora); AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 49, k. 20, Analiza i ocena sytua-
cji operacyjno-politycznej w województwie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 IX–30 IX
1982, b.d.
104 Dane dotyczàce procesów politycznych dzia∏aczy NSZZ „SolidarnoÊç” z PP „Polmozbyt”,
PP „WUTEH” i SSR „Gryfia” na poczàtku stanu wojennego, zebra∏ i sporzàdzi∏ Antoni Kadziak.
Dane udost´pnione przez A. Milczanowskiego.
105 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 48, k. 299, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej
w województwie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 XII–21 XII 1981, b.d.; M. Paziew-
ski, op. cit., s. 6; Z. Matusewicz, op. cit., s. 475.
106 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 49, k. 7–8, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej w wo-
jewództwie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 VIII–31 VIII 1982, b.d.; AP Koszalin,



niekorzyÊç oskar˝onych wniós∏ do Sàdu Najwy˝szego minister sprawiedli-
woÊci. Konstatowa∏ on „ra˝àcà niewspó∏miernoÊç kary w stosunku do po-
pe∏nionego czynu”107. Ostatecznie Bodkiewiczowi i Kalasowi podwy˝szono
kary pozbawienia wolnoÊci o rok.

Mi´dzy 13 a 16 grudnia 1981 r. milicja internowa∏a wi´kszoÊç przywód-
ców Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Pobrze˝e z okr´gu koszaliƒ-
skiego, mi´dzy innymi: Zygmunta Bàka, Piotra A. Chorà˝ego, Edwarda
Dzimidowicza, Mariana Kowalskiego, Paw∏a Michalaka, Kazimierza Pod-
górskiego oraz Aleksandra R. Tobisza. Internowania unikn´li Jacek Z. Figiel,
Stanis∏aw Gutowski, Wiktor Szosta∏o i Stanis∏aw Zab∏ocki. Dwóch ostat-
nich uj´to dopiero po roku poszukiwaƒ, 14 grudnia 1982 r.108

Osobnà sprawà by∏y zatrzymania uczestników manifestacji ulicznych.
Podczas najwi´kszych wystàpieƒ na Pomorzu, 3 i 4 maja, do szczeciƒskich
komisariatów trafi∏o oko∏o szeÊciuset osób, a sàdy wszcz´∏y Êledztwo w try-
bie doraênym ostatecznie przeciwko dziesi´ciu uczestnikom demonstra-
cji109. Zatrzymaniami n´kano ludzi gromadzàcych si´ pod tablicà ofiar
Grudnia 1970 i przy „˝elaznym krzy˝u” na szczeciƒskim Cmentarzu G∏ów-
nym. W goràcym okresie koƒca sierpnia 1982 r. na komisariaty trafi∏o
49 osób110. Po g∏ównej manifestacji „SolidarnoÊci” z 31 sierpnia tego roku
milicja szczeciƒska zatrzyma∏a 201 osób. Kary grzywny wynios∏y od 2 do
18 tys. z∏111. Prokuratura szczeciƒska wszcz´∏a Êledztwo w trybie doraênym
przeciwko 42 uczestnikom oskar˝onym o „aktywny udzia∏ w awanturach
ulicznych”112.
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KW PZPR, 50/VI/144, k. 169, Informacja nr 531/81 o stanie bezpieczeƒstwa publicznego na
terenie woj. koszaliƒskiego w dniu 24 XII 1981 r. 
107 Ibidem, 50/VI/144, k. 141, Informacja nr 525/81 o stanie bezpieczeƒstwa i porzàdku publicz-
nego na terenie woj. koszaliƒskiego w dniu 17 XII 1981 r.; Sàd Najwy˝szy zaostrzy∏ kar´, „G∏os
Pomorza” 1982, nr 68.
108 AP Koszalin, KW PZPR, 50/VI/144, k. 137, 145–146, Informacja nr 521/81 o stanie bezpie-
czeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie woj. koszaliƒskiego w dniu 15 XII 1981 r.; ibidem,
50/VI/184, k. 165, Informacja nr 885/82 z[ast´p]cy komendanta wojewódzkiego MO pp∏k.
J[ana] Dylewskiego o stanie bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie województwa
koszaliƒskiego w dniu 14 XII 1981 r.
109 Organizatorzy zajÊç stanà przed sàdem, „G∏os Pomorza” 1982, nr 120; AIPN, MSW II,
185n/41, k. 78, Informacja dzienna, 4 V 1982; Stan wojenny w Polsce..., s. 188–189.
110 AIPN, MSW II, 185n/51, k. 163, Informacja dzienna, 30 VIII 1982.
111 Kolegium ds. Wykroczeƒ dzia∏a w trybie przyÊpieszonym, „Kurier Szczeciƒski” 1982, nr 161.
112 Âledztwa w sprawie wtorkowych zajÊç w Szczecinie, ibidem, 1982, nr 162; Kto zagrzewa∏ uczest-
ników awantur, ibidem, 1982, nr 174.



Tego samego dnia w S∏upsku po demonstracji zatrzymano 115 osób,
a w Koszalinie – 110 (inne dane mówià o 131 zatrzymanych)113. Areszty
i internowania spad∏y na koszaliƒskich dzia∏aczy „SolidarnoÊci” ju˝ wczeÊ-
niej, po zorganizowaniu przez nich 1 maja 1982 r. akcji protestacyjnej,
w trakcie której wystawiono transparenty z ˝àdaniami zniesienia stanu wo-
jennego i uwolnienia internowanych. Konsekwencjà tej manifestacji by∏
proces zakoƒczony 7 lipca 1982 r. przed Sàdem Wojewódzkim w Koszali-
nie. Na wyroki od 8 miesi´cy do 1,5 roku pozbawienia wolnoÊci skazano
wówczas: Stanis∏awa Sajkowskiego, Miros∏awa Wojnarowskiego, Zdzis∏awa
Wieczorka i Grzegorza Ziembiƒskiego. Ponadto tu˝ po majowej mani-
festacji internowano Gabriel´ Cwojdziƒskà i Zbigniewa D∏ugo∏´ckiego
z miejscowego RKS „SolidarnoÊci”114.

Zwolnieniami z pracy karano w Szczecinie uczestników krótkotrwa∏ych,
pi´tnastominutowych strajków z 13 maja 1982 r. Preteksty mog∏y byç naj-
bardziej b∏ahe, jak w wypadku jednego z pracowników zak∏adów w Poli-
cach, którego zwolniono, gdy nie chcia∏ wskazaç prowodyrów strajku na
swoim wydziale115.

Zatrzymywano te˝ autorów i kolporterów druków podziemnych. Sàdy
ferowa∏y wyroki od 3 miesi´cy do 4,5 roku pozbawienia wolnoÊci. Wysokie
kary by∏y wymierzane g∏ównie za „dzia∏alnoÊç wiàzanà”, to jest kolporta˝
razem z nawo∏ywaniem do strajku i odtwarzaniem struktur zwiàzkowych116.
We wrzeÊniu Sàd Wojewódzki w Szczecinie skaza∏ na 3 lata pozbawienia
wolnoÊci Winicjusza Gureckiego, Mariana Kamiƒskiego i Marka Lachow-
skiego oskar˝onych o wydawanie i kolportowanie biuletynu „JednoÊç”,
który zyska∏ du˝à popularnoÊç w regionie117. Innà metodà represjonowania
„niepokornych” drukarzy z Pomorza Zachodniego by∏y oczywiÊcie inter-
nowania – areszty bez wyroku. Tak sta∏o si´ na przyk∏ad w marcu 1982 r.,
kiedy to zatrzymano pi´ciu mieszkaƒców Szczecina przygotowujàcych
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113 AP Koszalin, KW PZPR, 50/VI/183, k. 212, Informacja nr 780/82 o stanie bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego na terenie woj. koszaliƒskiego w dniu 31 VIII 1982 r.; Stan wojenny
w Polsce..., s. 96, 183.
114 P. Kobalczyk, Sàdy pe∏ne niepami´ci, „G∏os Pomorza” 2001, nr 293; Organizatorzy zajÊç
przed sàdem, ibidem, 1982, nr 120; AIPN, MSW II, 185n/46, k. 142–143, Za∏àcznik do infor-
macji dziennej, 9 VII 1982; D. Twardowski, op. cit., s. 116.
115 „»SolidarnoÊç« KOS” 1982, nr 11, [karta F] (w zbiorach OÊrodka KARTA).
116 AIPN Poznaƒ, Spis nr 8, Prokuratura Rejonowa w ÂwinoujÊciu, k. 14; 4 lata pozbawienia
wolnoÊci, „Kurier Szczeciƒski” 1982, nr 163.
117 3 lata wi´zienia za nielegalne wydawanie i kolportowanie „JednoÊci”, ibidem, 1982, nr 175.



i kolportujàcych ulotki sygnowane przez Komitet Oporu Spo∏ecznego
NSZZ „SolidarnoÊç”. Do 31 sierpnia 1982 r. rozbito 21 grup zajmujàcych
si´ wydawaniem i kolporta˝em ulotek. WÊród nich znalaz∏a si´ grupa
Jacka Amroziewicza – przewodniczàcego „SolidarnoÊci RzemieÊlniczej”118.
9 listopada, przed zapowiedzianymi przez opozycj´ strajkami, nastàpi∏
„atak” na punkty druku i kolporta˝u. Zlikwidowano mi´dzy innymi dru-
karni´ Akademickiego Ruchu Oporu – organizacji tworzonej przez stu-
dentów ró˝nych uczelni, przede wszystkim AR i WSP. W zwiàzku z tà spra-
wà zatrzymano siedem osób. Ponadto zlikwidowano drukarni´ Rady
Koordynacyjnej RKS NSZZ „SolidarnoÊç” Pomorza Zachodniego, której
siedziba mieÊci∏a si´ w Zdrojach. Drukowano w niej mi´dzy innymi za-
chodniopomorskà edycj´ „Tygodnika Wojennego”119.

W lutym 1982 r. przed Sàdem Pomorskiego Okr´gu Wojskowego za-
pad∏ wyrok w procesie dzia∏aczy Tymczasowego Komitetu Strajkowego
Regionu S∏upskiego, którym zarzucono druk i kolporta˝ afiszy oraz ulotek.
W wyniku rozprawy skazano: Zygmunta Goliƒskiego – cz∏onka zarzàdu
NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu S∏upskiego, na 4,5 roku pozbawienia wolno-
Êci; Zbigniewa Piwowara na 4 lata pozbawienia wolnoÊci; Jerzego Kowal-
czyka na 3,5 roku pozbawienia wolnoÊci. Ponadto na kary od 1 roku do
2 lat pozbawienia wolnoÊci skazano: Wojciecha Bulera, Roberta Etela,
Cezarego Surowca120.

Na osobne odnotowanie zas∏uguje proces Edmunda Ba∏uki – jednego
z przywódców strajku w Stoczni Szczeciƒskiej z 1970 r.121 Jego proces przed
Sàdem POW trwa∏ od 11 kwietnia do 30 czerwca 1983 r. i wywo∏a∏ du˝e za-
interesowanie. Pierwszego dnia przed salà rozpraw zgromadzili si´ przed-
stawiciele zachodniopomorskiej „SolidarnoÊci”, dziennikarze zagraniczni,
reprezentanci francuskich zwiàzkowców (˝ona i syn Ba∏uki mieli obywatel-
stwo francuskie), by∏ tak˝e przedstawiciel prymasa. Do Polski nie wpusz-
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118 AP Szczecin, KW PZPR, 113, k. 25–26, Wystàpienie Komendanta Wojewódzkiego MO na
Plenum KW PZPR – wrzesieƒ 1982 r.: „Stan bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w wojewódz-
twie za 8 miesi´cy 1982 r.”
119 Zlikwidowano nielegalne drukarnie, „Kurier Szczeciƒski” 1982, nr 210.
120 Kary za naruszanie zasad stanu wojennego w S∏upsku, „G∏os Pomorza” 1982, nr 26.
121 Edmund Ba∏uka, w styczniu 1971 r. przewodniczàcy komitetu strajkowego Stoczni Szcze-
ciƒskiej im. A. Warskiego, w 1972 r. przez 3 miesiàce przewodniczàcy Zarzàdu Okr´gu Zwiàzku
Zawodowego Metalowców w Szczecinie. W latach 1973–1981 mieszka∏ za granicà. Po powro-
cie w sposób jawny próbowa∏ utworzyç Polskà Socjalistycznà Parti´ Pracy.



czono francuskiego adwokata Ba∏uki, odmówiono te˝ wizy wjazdowej re-
prezentantowi Mi´dzynarodowej Federacji Praw Cz∏owieka. Oskar˝one-
mu postawiono kilka zarzutów z art. 123 kodeksu karnego122. BezpoÊred-
nich powodów jego aresztowania by∏o kilka: wspó∏praca z Radiem Wolna
Europa oraz z sekcjà polskà IV Mi´dzynarodówki w trakcie pobytu za gra-
nicà w latach 1973–1981; organizowanie w kraju Polskiej Socjalistycznej
Partii Pracy – uznanej za grup´ „terrorystycznà”; kolporta˝ „Szerszenia”
(pisma Mi´dzynarodówki); otwarte wzywanie do tworzenia konspiracyj-
nych komitetów ch∏opskich, robotniczych, studenckich oraz wolnych zwiàz-
ków zawodowych. 30 czerwca 1983 r. zosta∏ og∏oszony wyrok, na mocy któ-
rego Ba∏uk´ skazano na 5 lat pozbawienia wolnoÊci123.

Specyficznà metodà pacyfikowania spo∏eczeƒstwa zastosowanà przez
w∏adze w listopadzie 1982 r. by∏o powo∏ywanie m´˝czyzn zwiàzanych z sze-
roko rozumianym podziemiem do odbycia trzymiesi´cznego przeszkolenia
dla rezerwistów. Wojskowe komendy uzupe∏nieƒ przygotowywa∏y listy kan-
dydatów przy Êcis∏ej wspó∏pracy z SB. Opozycja s∏usznie uzna∏a to za ukry-
tà form´ internowania. Wcielani do wojska byli nie tylko poddawani par-
tyjnej indoktrynacji, ale równie˝ pracowali ponad si∏y, na przyk∏ad przy
wyr´bach lasów i na placach budowy. Kiedy nie by∏o bardziej po˝ytecz-
nego zaj´cia, bezproduktywnie sp´dzali czas, kopiàc i zasypujàc do∏y124.
W obozie w Che∏mnie ko∏o Âwiecia umieszczono oko∏o szeÊçdziesi´ciu
opozycjonistów z Koszalina. N´kani przez prze∏o˝onych przes∏uchaniami,
mieszkali w wyjàtkowo z∏ych warunkach, pod namiotami, siedemdziesiàt
metrów od brzegu Wis∏y125.

Lepsze warunki pobytu zapewniono internowanym, umieszczonym
w oÊrodkach Pomorza Zachodniego. Dla wszystkich przetrzymywanych
tam opozycjonistów najci´˝sze by∏y zw∏aszcza pierwsze dwa tygodnie stanu
wojennego, kiedy to traktowano ich jak wi´êniów kryminalnych. Najwi´ksze,
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122 By∏y to m.in.: próba obalenia ustroju przemocà, oderwania cz´Êci terytorium, os∏abienia
obronnoÊci, pozbawienia niepodleg∏oÊci PRL.
123 AIPN Poznaƒ, Po 93/8, Prokuratura Wojewódzka w Szczecinie; Biuletyn Informacyjny
„Szerszeƒ”, nr 1/15, lipiec–sierpieƒ 1983 r.; AIPN, MSW II, 185n/44, k. 117, Informacja
dzienna, 5 VI 1982; Rozpoczyna si´ rozprawa przeciwko Edmundowi Ba∏uce, „Kurier Szczeciƒ-
ski” 1983, nr 68.
124 „Biuletyn Informacyjny »BiS«”, 17 I 1983 (w zbiorach OÊrodka KARTA).
125 Relacja ˝o∏nierza umieszczona w „Gazecie Wojennej” (1982, nr 18/23), przytoczona za:
D. Twardowski, op. cit., s. 100.



najbardziej znane oÊrodki internowania na Pomorzu Zachodnim mieÊci∏y
si´ w Dar∏ówku, Jaworze ko∏o Drawska i Wierzchowie Pomorskim. W tym
ostatnim ju˝ w pierwszych dniach stanu wojennego umieszczono opozycjo-
nistów z województwa koszaliƒskiego, a po miesiàcu do∏àczono do nich
internowanych z województwa szczeciƒskiego, z tamtejszym szefem „Soli-
darnoÊci” – Marianem Jurczykiem126. Poza Jurczykiem w ró˝nym czasie
przebywali tam mi´dzy innymi Edmund Ba∏uka, Jacek Figiel, Stanis∏aw
Kocjan, Aleksander Krystosiak, Bronis∏aw Âliwiƒski, Stanis∏aw Wàdo∏ow-
ski. Dzia∏acze z pó∏nocno-zachodniej Polski przebywali ponadto w oÊrod-
kach w Potulicach, Goleniowie, Strzebielinku ko∏o Wejherowa, Iwanowie,
Inowroc∏awiu i Koronowie. Ka˝de z tych miejsc ró˝ni∏o si´ stopniem we-
wn´trznych rygorów, obostrzeƒ, innymi warunkami bytowymi. By∏y miej-
sca, jak na przyk∏ad Goleniów, gdzie w celach o wymiarze pó∏tora na czte-
ry metry siedzia∏y po cztery osoby, a potrzeby fizjologiczne za∏atwiano do
stojàcego w rogu kub∏a. Tak˝e w Potulicach internowani narzekali na pa-
nujàcy w oÊrodku brud i z∏e jedzenie, ale za to panowa∏o powszechne roz-
luênienie dyscypliny. Zatrzymanym pozwalano spaç przez ca∏y czas i nie
stawaç na apele. Ostry, wi´zienny rygor charakteryzowa∏ oÊrodki w Dar-
∏ówku, Koronowie, Wierzchowie Pomorskim. Wszystkie obozy pilnowa-
ne by∏y przez stra˝ników uzbrojonych w broƒ z ostrà amunicjà. Wsz´dzie
te˝ internowanych nak∏aniano do podpisywania „lojalek”, co spotyka∏o si´,
wedle dzisiejszej wiedzy, z powszechnà odmowà127.

Choç brzmi to paradoksalnie, ale w przeciwieƒstwie do sytuacji panujà-
cej w ca∏ym kraju, oÊrodki dla internowanych sta∏y si´ miejscem wolnej wy-
miany myÊli. Tak by∏o w pomorskim Strzebielinku, Dar∏ówku i Jaworze. Po
uzyskaniu zezwoleƒ od komendantów oÊrodków organizowano kursy samo-
kszta∏ceniowe, prowadzono wyk∏ady o szerokiej tematyce, od ogrodnictwa,
poprzez literatur´, sztuk´ do historii PRL. Regularnie odprawiana by∏a
msza Êw. Du˝o czytano, w ukryciu s∏uchano Wolnej Europy, a spisane na-
s∏uchy przekazywano nast´pnie w formie nielegalnych biuletynów od celi
do celi. W Wierzchowie Pomorskim pad∏ rekord i uda∏o si´ „wydaç” 64 nu-
mery pisma w jednym egzemplarzu o nazwie „Wierzchowo News”128.
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126 Zimowa noc, „G∏os Koszaliƒski/S∏upski”, 8–9 XII 2001.
127 Relacja Andrzeja Milczanowskiego; Relacja Micha∏a Paziewskiego; zob. te˝ M. ˚ukowski,
OÊrodki odosobnienia na Pomorzu Zachodnim 1981–1982, „Roczniki Koszaliƒskie” 1994.
128 Relacja Micha∏a Paziewskiego; Foto-relacja z oÊrodka internowania, „Kurier Szczeciƒski”
1982, nr 129.



Trudno dzisiaj ustaliç, czy i jak cz´sto funkcjonariusze S∏u˝by Wi´zien-
nej u˝ywali przemocy wobec internowanych i aresztowanych. Niech´ç
stra˝ników do zatrzymanych objawia∏a si´ przede wszystkim w brutalnym
i wulgarnym zachowaniu, nieraz dotkliwym i upokarzajàcym. Prasa pod-
ziemna kreÊli∏a makabryczny, ziejàcy grozà obraz warunków i dyscypliny
wi´ziennej. Skazanych w procesach politycznych za najdrobniejsze przewi-
nienia miano biç pa∏kami i przywiàzywaç pasami do ∏ó˝ek129. Nie znajduje
to jednak odbicia w relacjach samych internowanych. Andrzej Milczanow-
ski przyzna∏, ˝e w trakcie odsiadywania wyroku nie zosta∏ ani razu uderzo-
ny, podobnie jego wspó∏towarzysze nie byli przeÊladowani fizycznie. Rów-
nie˝ jeden z m∏odszych dzia∏aczy „SolidarnoÊci”, internowany dziennikarz
Micha∏ Paziewski, nie spotka∏ si´ z tak drastycznymi przypadkami. Dla
wi´kszoÊci wi´zionych to nie przemoc fizyczna by∏a najdotkliwszà represjà,
ale roz∏àka z rodzinà i niepokój o przysz∏oÊç. Czas na przemyÊlenia, które-
go by∏o a˝ w nadmiarze, s∏abo zdeterminowanym odbiera∏ zapa∏ do konty-
nuowania oporu po wyjÊciu na wolnoÊç. Wedle obserwacji Gabrieli Cwoj-
dziƒskiej z koszaliƒskiej „SolidarnoÊci” ludzie zwalniani z obozów byli
przede wszystkim „zn´kani psychicznie”130.

Przyk∏adem eskalacji przemocy by∏o pobicie internowanych w Wierzcho-
wie Pomorskim w lutym 1982 r. W oÊrodku dosz∏o do masowego protestu131,
kiedy cz´Êç internowanych uzna∏a, ˝e w trakcie rozpatrywania karnego
raportu oficerowie S∏u˝by Wi´ziennej nies∏usznie ukarali i ubli˝yli god-
noÊci osobistej dwóch dzia∏aczy „SolidarnoÊci” koszaliƒskiej: Jacka Figla
i Bronis∏awa Âliwiƒskiego. Gdy ukarani odmówili przejÊcia do pojedyn-
czych cel, a ich koledzy wyrazili poparcie gremialnym Êpiewem, stukaniem 
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129 „Komitet Oporu Spo∏ecznego”, 1 VII 1982 (w zbiorach OÊrodka KARTA).
130 Relacja Gabrieli Cwojdziƒskiej [w:] D. Twardowski, op. cit., s. 106.
131 9 II 1982 r. mieszkaƒcy jednej z cel przez przypadek znaleêli w przewodzie wentylacyjnym
aparat pods∏uchowy, który szybko zdemontowali i ukryli w puszce smalcu. Cel´ drobiazgowo
zrewidowano, internowanych przes∏uchano, ale nie przynios∏o to spodziewanego efektu. Ukry-
ty aparat pods∏uchowy znaleêli dopiero funkcjonariusze SB Êciàgni´ci w tym celu z Koszali-
na. 13 lutego do Zak∏adu Karnego przyby∏ jego naczelnik, b´dàcy jednoczeÊnie komendan-
tem oÊrodka odosobnienia. Wraz z towarzyszàcym mu oficerem sprawujàcym bezpoÊredni
nadzór nad funkcjonariuszami z Wierzchowa rozpatrywa∏ raporty o ukaranie kilkunastu
internowanych. WÊród nich byli Jacek Figiel i Bronis∏aw Âliwiƒski, ten ostatni z celi, gdzie
zlikwidowano pods∏uch. Wymierzono im najsurowszà kar´ przewidzianà w regulaminie (7 dni
odosobnienia w „izolatce”) za formalne przewinienia: Figiel nie stawi∏ si´ na apelu, Âliwiƒski
nie chcia∏ stanàç na bacznoÊç przed komendantem. Kara sta∏a si´ przyczynà buntu.



miskami i biciem metalowymi taboretami w kraty, do pawilonu wesz∏o
25 stra˝ników uzbrojonych w pa∏ki, tarcze, he∏my i przystàpi∏o do meto-
dycznego bicia uwi´zionych. Zastosowano metod´ tak zwanych Êcie˝ek
zdrowia, a krzyczàcych z bólu „uspokajano” strumieniem gazu. W sumie
pobito 45 osób, z których jedna trafi∏a do szpitala132.

Wydarzenia w Wierzchowie odbi∏y si´ szerokim echem w kraju, ponie-
wa˝ wi´êniowie przystàpili do strajku g∏odowego, a nast´pnie z∏o˝yli donie-
sienie do prokuratury w Koszalinie. Interweniowali w tej sprawie ordyna-
riusz i sufragan szczeciƒski bp Kazimierz Majdaƒski i bp Jan Ga∏ecki oraz
ordynariusz koszaliƒski bp Ignacy Je˝133. Na mocy decyzji Prokuratury Gar-
nizonowej w Koszalinie z 18 sierpnia 1982 r. post´powanie w tej sprawie
zosta∏o jednak warunkowo umorzone. Jak czytamy w uzasadnieniu: „Wydaje
si´ oczywistym, i˝ sami pokrzywdzeni, poprzez przystàpienie przynajmniej
w cz´Êci do zbiorowego manifestowania swego niezadowolenia w sposób
sprzeczny z regulaminem, w sporym stopniu przyczynili si´ do wydarzeƒ
z dnia 13 lutego br. Póêniejsze akcje by∏y reakcjà na ich zachowanie”134.

Oszacowanie liczby represjonowanych na Pomorzu Zachodnim wyma-
ga jeszcze podj´cia kolejnych badaƒ. Dotychczas zgromadzone dane doty-
czà g∏ównie województwa szczeciƒskiego, a i w tym wypadku nie sà pe∏ne.
Mo˝na je zatem traktowaç jedynie jako sond´, która pomaga zorientowaç
si´ w skali zjawiska. Od 13 grudnia 1981 do koƒca sierpnia 1982 r. w woje-
wództwie szczeciƒskim skierowano do sàdu powszechnego 47 aktów oskar-
˝enia przeciwko dzia∏aczom opozycji. Najcz´Êciej stosowano wobec nich
tryb post´powania doraênego za: kontynuowanie dzia∏alnoÊci zwiàzkowej,
kolporta˝ ulotek i wydawnictw drugiego obiegu, nawo∏ywanie do akcji pro-
testacyjnych i strajkowych135.

W ciàgu roku internowano 274 osoby, z których nast´pnie dziewi´ç
aresztowano. Zlikwidowano 34 nielegalne grupy i struktury „SolidarnoÊci”
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132 AP Szczecin, KW PZPR, 28, b.p., Wierzchowo, 13 lutego 1982, „SolidarnoÊç szczeciƒska”
[artyku∏ z 1990]; Zimowa noc, „G∏os Koszaliƒski/ S∏upski”, 8–9 XII 2001; D. Twardowski,
op. cit., s. 91–92.
133 J. Mur [A. Drzycimski, A. Kinaszewski], Dziennik internowanego, Gdaƒsk–Warszawa 1989,
s. 158.
134 Tekst postanowienia WPG w Koszalinie z 18 VIII 1982, „SolidarnoÊç. Biuletyn Informa-
cyjny”, 20 X 1982.
135 AP Szczecin, KW PZPR, 113, k. 45, [Dane pochodzà z przemówienia prokuratora woje-
wódzkiego wyg∏oszonego na wrzeÊniowym Plenum KW PZPR w 1982 r. w imieniu Prokura-
tury Wojewódzkiej w Szczecinie].



(26 zak∏adowych, pi´ç ponadzak∏adowych, dwie regionalne, jednà po-
nadregionalnà). W koƒcu 1982 r. SB odnotowa∏a istnienie oko∏o dwudzie-
stu grup zwiàzanych z „SolidarnoÊcià”, w które zaanga˝owanych by∏o w su-
mie oko∏o dziewi´çdziesi´ciu osób. Zatrzymano szesnastu z dwudziestu
ukrywajàcych si´ szczeciƒskich opozycjonistów. Ujawniono i zlikwidowano
pi´tnaÊcie podziemnych punktów wydawniczych, rekwirujàc mi´dzy innymi
siedemnaÊcie drukarƒ i maszyn drukarskich. Ponadto zlikwidowano cztery
urzàdzenia nadawcze. Dokonano 733 przeszukaƒ i przeprowadzono roz-
mowy ostrzegawcze z 3581 osobami. Po manifestacjach milicja zatrzyma∏a
∏àcznie 1142 osoby, w tym w stosunku do 29 osób skierowano sprawy do sà-
du w trybie przyspieszonym136.

W województwie koszaliƒskim w ciàgu roku trwania stanu wojennego
internowano 38 osób137. Od poczàtku stanu wojennego do maja 1982 r.
wszcz´to w tym województwie w trybie doraênym 62 post´powania przygo-
towawcze, a 34 sprawy skierowano do sàdu. W trybie doraênym zosta∏o
skazanych 48 osób138.

5. KoÊció∏ katolicki

Wprowadzenie stanu wojennego zosta∏o przyj´te przez ordynariusza
diecezji szczeciƒskiej bp. Kazimierza Majdaƒskiego z umiarkowanà apro-
batà. Uzna∏ on, ˝e dzi´ki temu unikni´to na Pomorzu Zachodnim wielu
prawdopodobnych ofiar i tragedii. Biskup nie kry∏ swego pojednawczego
nastawienia wobec w∏adz. W celu uspokojenia nastrojów w KoÊciele szcze-
ciƒskim wyda∏ specjalnà instrukcj´ przestrzegajàcà ksi´˝y przed zaanga˝o-
waniem w dzia∏ania polityczne bàdê te˝ wykorzystywaniem do tego celu
obiektów sakralnych. Ministrowi oÊwiaty Jerzemu Kuberskiemu powie-
dzia∏ w marcu 1982 r., ˝e „paƒstwo mo˝e liczyç na KoÊció∏, który podejmie
wysi∏ek w kierunku budowania ugody spo∏ecznej”139.
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136 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 49, k. 55–56, Sytuacja polityczno-operacyjna w województwie
szczeciƒskim w okresie 13 XII 1981 r.–31 XII 1982 r., b.d.
137 Archiwum Delegatury Urz´du Ochrony Paƒstwa w Szczecinie, Wykaz osób internowanych
w stanie wojennym w latach 1981–1982 w woj. koszaliƒskim od pozycji 1 do 38.
138 Spokojnie, ale jednak..., „G∏os Pomorza” 1982, nr 120.
139 AAN, KW PZPR, 783, Teleks z KW w Szczecinie do KC w Warszawie, 15 II 1982; ibidem,
807, b.p., Informacja nr III/85/82: „Niektóre przejawy aktualnej dzia∏alnoÊci kleru”, 15 III
1982; AIPN, MSW II, 185n/37, k. 134, Za∏àcznik do informacji dziennej, 5 III 1982.



W pierwszych dniach stanu wojennego równie˝ cz´Êç duchownych
z diecezji koszaliƒsko-ko∏obrzeskiej wyra˝a∏a swoje zadowolenie z wpro-
wadzonych zmian. Odezwa∏y si´ g∏osy, ˝e dzia∏ania ekipy gen. Wojciecha
Jaruzelskiego by∏y posuni´ciem koniecznym, choç spóênionym. Co wi´cej,
„z aplauzem przyj´to fakt internowania zarówno ekstremistów »Solidarno-
Êci«, jak równie˝ osób z grona by∏ych decydentów”140. Opinie te, co nale˝y
podkreÊliç, nie by∏y jednak˝e podzielane gremialnie141. Wi´kszoÊç duchow-
nych, opowiadajàc si´ dyskretnie po stronie „SolidarnoÊci”, przede wszyst-
kim apelowa∏a do wiernych o spokój i rozwag´, niedopuszczenie do brato-
bójczego przelewu krwi. Uznali oni za swoje g∏ówne zadanie tonizowanie
nastrojów. Cz´Êç ksi´˝y nadal liczy∏a na mo˝liwoÊç porozumienia w∏adzy
i opozycji, ale pojawi∏y si´ stanowcze g∏osy otwarcie zarzucajàce PZPR
przerwanie dialogu i zamian´ wspó∏pracy na przemoc i konfrontacj´. Byli
kap∏ani, którzy o reprezentantach w∏adz wprost mówili jako o „ciemi´˝y-
cielach narodu”. Zdecydowanie opowiadali si´ za wiernoÊcià „polskim
robotnikom”, a nie „˝o∏nierzom i zbankrutowanej milicji oraz S∏u˝bie
Bezpieczeƒstwa”. Takie jawnie buntownicze stwierdzenia znalaz∏y si´
w wystàpieniach kilku ksi´˝y diecezji koszaliƒsko-ko∏obrzeskiej. Niech´ç
wobec re˝imu gen. Jaruzelskiego wyra˝ano te˝ w sposób spektakularny, na
przyk∏ad ks. Józef Potyra∏a z parafii w Bobolicach na wieÊç o wprowadze-
niu dekretu demonstracyjnie zniszczy∏ informujàcà o tym gazet´142.

S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa wielokrotnie odnotowywa∏a wypowiedzi ca∏ko-
wicie niepokornych duchownych, którzy wprost wyra˝ali swoje opinie na
temat sytuacji w Polsce i równie jawnie podtrzymywali kontakty z podzie-
miem. Do takich kap∏anów nale˝y zaliczyç ks. Czes∏awa Stràczyƒskiego
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140 AP Koszalin, KW PZPR, 50/VI/144, k. 153, Informacja nr 526/81 z[ast´p]cy komendanta
wojewódzkiego MO p∏k. Wac∏awa Kowalczyka o stanie bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na
terenie województwa koszaliƒskiego w dniu 19 XII 1981 r.
141 Warto przy okazji odnotowaç, ˝e ju˝ 13 grudnia o godz. 10 rano Mi´dzyzak∏adowy Komi-
tet Strajkowy, powsta∏y w Stoczni Szczeciƒskiej im. A. Warskiego, nawiàza∏ kontakt z kurià
biskupià. W godzinach popo∏udniowych zaÊ do stoczni przyby∏ kapelan z parafii Êw. Stanis∏a-
wa Kostki i odprawi∏ msz´ Êw. (OÊrodek KARTA, Kalendarium wydarzeƒ od chwili og∏oszenia
stanu wojennego. Szczecin – grudzieƒ 1981 r.).
142 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 48, k. 300, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej
w województwie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 XII–21 XII 1981, b.d.; AP Koszalin,
KW PZPR, 50/VI/144, k. 155–156, Informacja z[ast´pcy]cy komendanta wojewódzkiego MO
ds. polityczno-wychowawczych pp∏k. S[tanis∏awa] Honkisza nr 527/81 o stanie bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego na terenie woj. koszaliƒskiego w dniu 20 XII 1981 r.



– wikariusza parafii Chrystusa Króla w ÂwinoujÊciu (diecezja szczeciƒska).
Duchowny ten nie tylko nie da∏ si´ zastraszyç funkcjonariuszom SB. Rów-
nie˝ próby z∏agodzenia jego jednoznacznie prosolidarnoÊciowych wypo-
wiedzi podj´te przez hierarchi´ koÊcielnà nie przynios∏y oczekiwanych
rezultatów. Inni ksi´˝a tej parafii tak˝e nie kryli swych poglàdów, negatyw-
nych wobec PZPR, co najdobitniej uwidacznia∏o si´ w trakcie prowadzo-
nych przez nich lekcji religii143.

Sta∏ej inwigilacji SB podlega∏ tak˝e kap∏an koszaliƒskiej katedry, ks. Jan
Bo˝ykowski, niekryjàcy swej sympatii i znajomoÊci z ludêmi podziemia.
Udziela∏ on schronienia ukrywajàcym si´ przed milicjà dzia∏aczom i od
pierwszych dni stanu wojennego nie ba∏ si´ podczas kazaƒ „wyszydzaç ustrój
spo∏eczno-polityczny oraz naczelne organy w∏adzy i administracji”. Dla
przyk∏adu, w sierpniu 1982 r. podczas pacyfikowania manifestacji „Solidar-
noÊci” przez ZOMO zwróci∏ si´ do szeÊciuset osób obecnych na mszy Êw.
z proÊbà, by nie krzycza∏y w kierunku mundurowych „gestapo”, gdy˝ ono
nie u˝ywa∏o „pa∏ek i gazów wobec w∏asnego narodu”. W∏adze partyjne wie-
lokrotnie zastanawia∏y si´, w jaki sposób „uciszyç” niepokornego ksi´dza,
jednak˝e ostatecznie nie podj´to ˝adnych drastycznych dzia∏aƒ144.

Niekiedy jednak rzàdzàcy decydowali si´ na zastosowanie represji.
Wskazuje na to przypadek ks. Boles∏awa Jewulskiego – proboszcza parafii
w Po∏czynie Zdroju, który zosta∏ aresztowany za to, ˝e podczas wyg∏oszo-
nego 20 grudnia 1981 r. kazania „publicznie l˝y∏ i wyszydza∏ ustrój spo∏ecz-
no-polityczny PRL i naczelne organy oraz rozpowszechnia∏ fa∏szywe wia-
domoÊci [...] co mog∏o wywo∏aç niepokój publiczny lub rozruchy”.
WiadomoÊç o zatrzymaniu ksi´dza by∏a poczàtkowo obj´ta Êcis∏à tajemni-
cà, jednak˝e wywo∏a∏a du˝e poruszenie w spo∏ecznoÊci Koszalina. Pewne
wzmianki na ten temat pojawi∏y si´ nawet w lokalnej prasie. Spraw´ bez-
skutecznie próbowa∏ za∏agodziç ordynariusz koszaliƒski bp Ignacy Je˝. Sàd
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143 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 49, k. 102, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej w wo-
jewództwie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 IV–30 IV 1982, b.d.; ibidem, 17/IX/231,
t. 49, k. 20, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej w województwie szczeciƒskim, pro-
gnozy i kierunki dzia∏aƒ 1 IX–30 IX 1982, b.d.; ibidem, 17/IX/231, t. 49, k. 31, Analiza i ocena
sytuacji operacyjno-politycznej w województwie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ
1 X–31 X 1982, b.d.
144 AP Koszalin, KW PZPR, 50/VI/183, k. 214, Informacja nr 780/82 o stanie bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego na terenie województwa koszaliƒskiego w dniu 31 VIII 1982 r.; WiernoÊç
to wiernoÊç, „GoÊç Niedzielny” 2001, nr 49.



POW skaza∏ 4 marca 1982 r. ks. Jewulskiego na kar´ 3,5 roku pozbawienia
wolnoÊci145.

Istniejà pewne przes∏anki, które pozwalajà przypuszczaç, dlaczego w wy-
padku dwóch podobnych przekroczeƒ ksi´˝y Bo˝ykowskiego i Jewulskiego
podj´to tak ró˝ne decyzje – jednego z nich poddano sta∏ej obserwacji, dru-
giego aresztowano. Materia∏y milicyjne przes∏ane do Komitetu Wojewódz-
kiego PZPR w Koszalinie wskazujà, ˝e w przypadku ks. Jewulskiego kroplà,
która przela∏a czar´, mog∏o byç obcià˝ajàce zeznanie, z∏o˝one przez jed-
nego z ksi´˝y dziekanów diecezji koszaliƒskiej. Casus ten by∏ na tyle nie-
pokojàcy, ˝e sta∏ si´ tematem konferencji duchowieƒstwa, którà 25 stycznia
1982 r. zwo∏a∏ bp Je˝. Przestrzega∏ on kap∏anów przed tego typu zacho-
waniami na przysz∏oÊç, gro˝àc karami koÊcielnymi, do wydalenia ze stanu
duchownego w∏àcznie146.

Polityczne akcenty pojawia∏y si´ w kazaniach wielu ksi´˝y, ale niezwykle
trudno okreÊliç ich liczb´, te wystàpienia bowiem najcz´Êciej mia∏y charak-
ter incydentalny. W lutym 1982 r. proboszcz parafii w Sielsku (województwo
szczeciƒskie) wprowadzenie stanu wojennego nazwa∏ ∏amaniem podstawo-
wych praw ludzkich, a przywódców „SolidarnoÊci” stawia∏ za wzór bohater-
stwa. W tym samym miesiàcu w Nowogardzie podczas rekolekcji ksiàdz
przestrzega∏ przed informacjami podawanymi w prasie, radiu i telewizji,
uznajàc, ˝e sà one narz´dziem „k∏amliwej propagandy”. Takie komentarze
stawa∏y si´ powodem interwencji SB, która próbowa∏a przywo∏aç kap∏anów
do porzàdku147. O determinacji cz´Êci ksi´˝y Êwiadczy przyk∏ad ze Stargardu
Szczeciƒskiego. Jeszcze w styczniu 1982 r. tamtejszy wikariusz wys∏a∏ na
r´ce I sekretarza Komitetu Miejskiego PZPR list, w którym napisa∏ mi´dzy
innymi: „wielokrotnie w dziejach powojennych partia kierowa∏a przeciw ro-
botnikom czo∏gi, samochody pancerne i karabiny maszynowe. Niech pan
Jaruzelski i grono czerwonych panów nie nadu˝ywa autorytetu KoÊcio∏a do
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145 AP Koszalin, KW PZPR, 50/VI/181, k. 169, Informacja nr 568/82 z[ast´p]cy komendanta
wojewódzkiego MO A. Marcinkowskiego o stanie bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na te-
renie województwa koszaliƒskiego w dniu 29 I 1982 r.; ibidem, 50/VI/144, k. 171, Informacja nr
532/81 z[ast´p]cy komendanta wojewódzkiego MO S[tanis∏awa] Honkisza o stanie bezpieczeƒ-
stwa i porzàdku publicznego na terenie województwa koszaliƒskiego w dniu 25 XII 1981 r.; Z wo-
kandy sàdu wojskowego, „G∏os Pomorza” 1982, nr 44.
146 AP Koszalin, KW PZPR, 50/VI/181, k. 62, Informacja nr 565/82 o stanie bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego na terenie woj. koszaliƒskiego w dniu 27 I 1982 r.
147 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 48, k. 330–331, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej
w województwie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 II–28 II 1982, b.d.



nowych brudnych partyjnych interesów”148. Powy˝sze s∏owa sta∏y si´ zresztà
przyczynà interwencji w∏adz u biskupa ordynariusza.

Poparcie kap∏anów dla „SolidarnoÊci” przybiera∏o równie˝ formy po-
Êrednie. W Ko∏obrzegu ksi´˝a nie podejmowali ˝adnych skutecznych dzia-
∏aƒ, aby przeszkodziç w regularnym wyrzucaniu z okien katedry ulotek
antypartyjnych. W lutym 1982 r. urzàdzono tam nawet o∏tarzyk, na którym
umieszczono napis: „Poleg∏ym górnikom i stoczniowcom – 1970 i 1981”,
a pod has∏em znalaz∏a si´ plakietka „SolidarnoÊci”. Pod oknem zbierali si´
ludzie, sk∏adali kwiaty i modlili si´ w intencji represjonowanych149. Takimi
miejscami pami´ci by∏y równie˝ katedry w Szczecinie, Koszalinie i S∏upsku.
W trakcie ulicznych demonstracji stawa∏y si´ one niemal zawsze jednymi
z centralnych miejsc manifestacji.

W drugiej po∏owie 1982 r. polityczne zaanga˝owanie ksi´˝y zacz´∏o coraz
silniej przeszkadzaç przedstawicielom zachodniopomorskich w∏adz. Do tego
czasu centrala partyjna w Warszawie by∏a informowana, ˝e na ogó∏ „miejsco-
wa hierarchia koÊcielna zachowuje postaw´ lojalnà”150. Póêniej ton raportów
zmieni∏ si´ jednoznacznie. Nie by∏o bowiem ˝adnych wàtpliwoÊci, ˝e „bisku-
pi i ksi´˝a nadal formalnie prezentujà postawy lojalne wobec w∏adz, zaÊ fak-
tycznie KoÊció∏ sta∏ si´ [jak to nazwano] podporà funkcjonowania stereo-
typów ideowych »SolidarnoÊci«”. Próby niedopuszczenia w∏adz koÊcielnych
diecezji szczeciƒskiej i koszaliƒsko-ko∏obrzeskiej do eskalacji jawnie antyrzà-
dowych postaw duchowieƒstwa przynosi∏y po∏owiczny skutek. Zresztà, jak
zauwa˝yli funkcjonariusze SB, postawy samych biskupów „uleg∏y pewnemu
przewartoÊciowaniu”151. Z czasem coraz wi´cej kap∏anów mocno ekspono-
wa∏o w swoich kazaniach akcenty wolnoÊciowe, odwo∏ujàce si´ wprost do
„SolidarnoÊci”, a nawet wyra˝ajàce nadziej´ na reaktywowanie zwiàzku152.
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148 Ibidem, 17/IX/231, t. 48, k. 317, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej w wojewódz-
twie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 I–31 I 1982, b.d.
149 AP Koszalin, KW PZPR, 50/VII/178, k. 65, Informacja o sytuacji polityczno-spo∏ecznej,
[luty 1982].
150 Ibidem; AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 48, k. 330, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycz-
nej w województwie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 II–28 II 1982, b.d.
151 Ibidem, 17/IX/231, t. 49, k. 54, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej w wojewódz-
twie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 13 XII 1982–31 XII 1982, b.d.
152 Ibidem; AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 49, k. 102, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej
w województwie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 V–31 V 1982, b.d.; AP Szczecin, KW
PZPR, 113, k. 25, Wystàpienie Komendanta Wojewódzkiego MO na Plenum KW PZPR, – wrze-
sieƒ 1982 r.: „Stan bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w województwie za 8 miesi´cy 1982 r.”.



Polityczne wystàpienia ksi´˝y straci∏y na ostroÊci w pierwszych miesiàcach
1983 r., kiedy to w∏adze paƒstwowe rozwa˝a∏y mo˝liwoÊç wizyty papie˝a na
Pomorzu Zachodnim153.

Postawa KoÊcio∏a sympatyzujàcego z jednej strony z podziemiem, a z dru-
giej szukajàcego konstruktywnego kompromisu z w∏adzami, niejednokrotnie
nie znajdowa∏a zrozumienia i akceptacji zachodniopomorskiej opozycji. Na
pretensje nara˝one by∏o równie˝ ka˝de zachowawcze post´powanie ksi´˝y.
W marcu 1983 r. cz´Êç Êrodowiska szczeciƒskiej „SolidarnoÊci” by∏a otwarcie
zawiedziona zachowaniem kap∏anów koÊcio∏a katedralnego, którym zabra-
k∏o odwagi, by odczytaç intencj´ mszy Êw. zamówionej dla Mariana Jurczy-
ka154. Negatywnie odebrano gesty porozumienia i ust´pstwa hierarchów na
rzecz w∏adzy, zwiàzane z wizytà Jana Paw∏a II w Polsce. Cz´Êç szczeciƒskie-
go Êrodowiska takie zachowanie KoÊcio∏a nazwa∏a „zdradà »SolidarnoÊci«”,
a samego prymasa obdarzono niewybrednym epitetem „czerwony Glemp”.
Nie bez satysfakcji pracownik SB sporzàdzajàcy miesi´czny raport dla cen-
trali napisa∏: „Powy˝sze nastroje w kr´gach opozycji politycznej b´dziemy
operacyjnie podtrzymywaç”155. Co wi´cej, te nastroje nasili∏ sam przebieg
ogólnopolskiej pielgrzymki papieskiej. Dzia∏acze opozycji byli zawiedzeni
i rozczarowani brakiem zdecydowanego, jednoznacznego poparcia ze strony
Jana Paw∏a II. Ich z∏oÊç by∏a na tyle du˝a, ˝e „jeden z czo∏owych liderów pod-
ziemia” mia∏ si´, wed∏ug danych SB, wyra˝aç „Towarzysz Wojty∏a”156.

Korzystajàc z tego, ˝e re˝im by∏ w pewnym sensie tolerancyjny dla
KoÊcio∏a157, kap∏ani ca∏ego kraju, w tym i Pomorza Zachodniego, przystà-
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153 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 49, k. 76, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej w woje-
wództwie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 II–28 II 1982, b.d. Postawa samego bp. Maj-
daƒskiego w ciàgu kilkunastu miesi´cy ewoluowa∏a na tyle, ˝e wywo∏ywa∏o to konsternacj´ nie
tylko w aparacie partyjnym, ale tak˝e wÊród wiernych. Wkrótce po zakoƒczeniu stanu wojenne-
go, podczas trzeciej rocznicy podpisania porozumieƒ szczeciƒskich 30 VIII 1983 r. biskup jedno-
znacznie opowiedzia∏ si´, po czyjej jest stronie. Obecni na mszy Êw. w katedrze informatorzy SB
donieÊli, ˝e jego kazanie „gloryfikowa∏o »SolidarnoÊç« i wyraênie rozgrza∏o nastroje zgromadzo-
nych ok. 4 tys. s∏uchaczy” (ibidem, 17/IX/231, t. 49, k. 128, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-po-
litycznej w województwie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 VIII–31 VIII 1983, b.d.).
154 List do redakcji, „Z podziemia”, nr 7, 5 IV 1983 (w zbiorach OÊrodka KARTA).
155 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 49, k. 85, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej w wo-
jewództwie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 III–31 III 1983, b.d.
156 Ibidem, 17/IX/231, t. 49, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej w województwie
szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 VII–31 VII 1983, b.d.
157 Warto tutaj przytoczyç s∏owa biskupa diecezji koszaliƒsko-ko∏obrzeskiej Ignacego Je˝a,
który w styczniu 1982 r. uzna∏, ˝e choç stan wojenny by∏ bolesnym prze˝yciem dla wi´kszoÊci,



pili niemal natychmiast do akcji pomocy represjonowanym i ich rodzinom.
W Szczecinie przy kurii biskupiej powo∏ano komisj´ charytatywnà. Jej
g∏ównà siedzibà by∏ koÊció∏ pw. Êw. Krzy˝a przy ul. Wieniawskiego i koÊció∏
jezuicki przy ul. Pocztowej. Ze strony Êwieckich w t´ dzia∏alnoÊç anga˝owali
si´ nie tylko dzia∏acze „SolidarnoÊci”, jak na przyk∏ad Jan Tarnowski, Prze-
mys∏aw Fenrych czy po wyjÊciu na wolnoÊç Ewaryst Waligórski i Mieczy-
s∏aw Ustasiak, ale równie˝ ci, którzy z osobistych powodów nie zamierzali
braç udzia∏u w pracach podziemia158. Pomoc dla represjonowanych ruszy∏a
tak˝e przy kurii koszaliƒskiej, od lutego 1983 r. pod oficjalnym szyldem,
jako Koszaliƒsko-Ko∏obrzeski Biskupi Komitet Pomocy Osobom Pozba-
wionym WolnoÊci i Ich Rodzinom. W ramach g∏ównego komitetu diece-
zjalnego funkcjonowa∏y trzy rejony: koszaliƒski, s∏upski i szczecinecki159.

Nap∏ywajàce do koÊcio∏ów Pomorza Zachodniego dary z zagranicy
by∏y selekcjonowane przez ochotników wspó∏pracujàcych z komitetami,
a nast´pnie przekazywane potrzebujàcym. Pracownicy charytatywni naj-
cz´Êciej sk∏adali wnioski dotyczàce zapotrzebowania na ˝ywnoÊç, odzie˝,
a tak˝e pieniàdze, potrzebne ukaranym przez kolegia do spraw wykro-
czeƒ160. Pomoc charytatywna stawa∏a si´ równie˝ polem osobistych konflik-
tów, których najcz´stszà przyczynà by∏y posàdzenia o stronniczy rozdzia∏
darów. W jednym ze skrajnych przypadków mieszkanka K∏odna z woje-
wództwa koszaliƒskiego napisa∏a oskar˝ycielski list z podpisami parafian
do samego prymasa Polski161.
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„to jednak KoÊció∏ znalaz∏ si´ w uprzywilejowanej sytuacji, gdy˝ ˝adne restrykcje go nie do-
tkn´∏y” (AP Koszalin, KW PZPR, 50/VI/181, k. 63, Informacja nr 565/82 o stanie bezpieczeƒ-
stwa publicznego na terenie woj. koszaliƒskiego w dniu 27 I 1982 r.).
158 M. Paziewski, op. cit., s. 7; Relacja Micha∏a Paziewskiego.
159 W Koszalinie Rejonowy Komitet Pomocy dzia∏a∏ przy parafii oo. Franciszkanów pw. Êw.
Krzy˝a na ul. Niepodleg∏oÊci, w S∏upsku przy koÊcio∏ach pw. Serca Jezusowego i Êw. Jacka,
a w Szczecinku u oo. Redemptorystów na ul. Buszka. Do pomys∏odawców utworzenia komi-
tetu koszaliƒskiego, b´dàcego oddzia∏em warszawskiego Komitetu Prymasowskiego, nale˝eli
m.in. Gabriela Cwojdziƒska oraz Ryszard Janas. Ze strony koÊcielnej nad ca∏oÊcià prac czu-
wa∏ bp Ignacy Je˝, pomocy udzielali m.in.: o. Andrzej Sójka, ks. Jan Girjatowicz, ks. Andrzej
Pacholski, o. Stanis∏aw Mróz. Odpowiedni regulamin komitetu zosta∏ opracowany przy po-
mocy prawników, m.in. El˝biety Potrykus i El˝biety Kuzyniak (zob. Osoby odpowiedzialne za
powsta∏y dn. 5 II 1983 r. Koszaliƒsko-Ko∏obrzeski Biskupi Komitet Pomocy „Osobom Pozba-
wionym WolnoÊci i ich rodzinom” [pisownia oryginalna] oraz Relacja Gabrieli Cwojdziƒskiej
i Ryszarda Janasa [w:] D. Twardowski, op. cit., s. 104–106).
160 Ibidem.
161 AP Koszalin, KW PZPR, 50/VI/182, k. 82, Informacja nr 629/82 o stanie bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego na terenie województwa koszaliƒskiego w dniu 31 III 1982 r.



Zainteresowanie KoÊcio∏a ludêmi internowanymi, aresztowanymi
i zwolnionymi z pracy mia∏o wymiar nie tylko materialny, ale równie˝ du-
chowy. Ksi´˝a odprawiali msze Êw. w ich intencji, a tak˝e nierzadko brali
bezpoÊredni udzia∏ w procesach sàdowych. Na procesie Milczanowskiego
dosz∏o do sytuacji bez precedensu – w Sàdzie POW w Bydgoszczy pojawi∏
si´ prymas Józef Glemp162. W zachodniopomorskich obozach internowania
regularnie bywali tamtejsi biskupi: Ignacy Je˝, Jan Ga∏ecki, Kazimierz
Majdaƒski, Stanis∏aw Stefanek. Po mszach Êw. organizowano spotkania
i rozmowy z dzia∏aczami „SolidarnoÊci”. Swoje spostrze˝enia biskupi prze-
kazywali póêniej zarówno w∏adzom, jak i rodzinom represjonowanych.
Tak˝e i tu kap∏ani próbowali odgrywaç rol´ moderatora163.

ObecnoÊç KoÊcio∏a w ˝yciu spo∏ecznoÊci Pomorza Zachodniego przeja-
wia∏a si´ tak˝e przez manifestacyjne zawieszanie krzy˝y (czasem równie˝
obrazów Matki Boskiej) w miejscach pracy. Stawa∏o si´ to przyczynà nieza-
dowolenia w∏adz i oczywiÊcie w konsekwencji prowadzi∏o do usuwania tych
symboli. Przedstawiciele kurii szczeciƒskiej interweniowali nawet w tej spra-
wie w Warszawie, gdy˝ odnawianie po latach tak zwanej wojny krzy˝owej
by∏o niezgodne z wczeÊniejszymi zapewnieniami w∏adz. Wszystko to spotka-
∏o si´ z krytykà lokalnych Êrodowisk PZPR, g∏oÊno wyra˝ajàcych swoje nie-
zadowolenie z powodu rzekomego „sojuszu paƒstwa z KoÊcio∏em”164.

6. Nastroje spo∏eczne

WÊród mieszkaƒców Pomorza reakcje wywo∏ane wiadomoÊcià o wpro-
wadzeniu stanu wojennego by∏y oczywiÊcie bardzo ró˝norodne: od strachu,
niekiedy rozpaczy, przez zaskoczenie, niedowierzanie, a˝ po z∏oÊç i ch´ç
odwetu. Rzadko, ale jednak, pierwsze wydarzenia przybiera∏y tak˝e form´
groteskowà. Jak wspomina jeden z ówczesnych dziennikarzy i dzia∏aczy
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162 Relacja Andrzeja Milczanowskiego.
163 Relacja Micha∏a Paziewskiego; AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 48, k. 330, Analiza i ocena sy-
tuacji operacyjno-politycznej w województwie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 II–28 II
1982, b.d.
164 AAN, KW PZPR, 783, b.p., Zadania i postawy kleru, [luty 1982]; ibidem, 796, b.p., Teleks
KW PZPR w Szczecinie do KC w Warszawie, [marzec 1982]; AP Szczecin, KW PZPR, 1/2,
k. 266, Przemówienie Czes∏awa G∏owackiego, sekretarza Komitetu Zak∏adowego PZPR
Stoczni Szczeciƒskiej im. A. Warskiego, wyg∏oszone prawdopodobnie na wrzeÊniowym ple-
num KW PZPR w 1982 r.; Stan wojenny w Polsce..., s. 188.



„SolidarnoÊci” szczeciƒskiej – Micha∏ Paziewski, kiedy o godz. 2 w nocy do-
bija∏o si´ do jego mieszkania dwóch milicjantów i oficer WP, ich „cham-
skie” zachowanie na tyle go rozdra˝ni∏o, ˝e spisa∏ wszystkie dane dowódcy
i zagrozi∏, ˝e napisze o tym artyku∏. Nie by∏ w stanie wyobraziç sobie skali,
grozy i istoty ca∏ego przedsi´wzi´cia nadzorowanego przez WRON165.
Podobnie zareagowa∏ w pierwszych godzinach dzia∏acz „SolidarnoÊci”
z regionu s∏upskiego Wac∏aw Pomorski. W spisanych wspomnieniach przy-
zna∏, ˝e nie spodziewa∏ si´ takiego zdecydowania i desperacji w∏adz, ale nie
odbiera∏o mu to wówczas animuszu: „KtoÊ za to beknie – nie ma cudów!”
– stwierdzi∏ na goràco166. Niekiedy dzia∏ania ekipy gen. Wojciecha Jaruzel-
skiego wywo∏ywa∏y, paradoksalnie, uczucie radoÊci, i to wcale nie u zwolen-
ników re˝imu. Jeszcze w nocy z 12 na 13 grudnia przetrzymywany w komi-
sariacie Komendy Wojewódzkiej MO Edmund Ba∏uka patrzy∏ na ca∏à
sytuacj´ pozytywnie: „K..., wspaniale! Nareszcie si´ to wszystko rozpier...
Rozwalà si´ jak na skórce od banana. Tylko patrzeç, jak w poniedzia∏ek stoi
ca∏y kraj. Czerwonych nie ma w Polsce”167. Nie by∏ to g∏os odosobniony.
Równie zdecydowane poglàdy co do szybkiej kl´ski wojskowego re˝imu
wyra˝a∏ chocia˝by Andrzej Sza∏ek – wiceprzewodniczàcy Mi´dzyzak∏a-
dowej Komisji Za∏o˝ycielskiej NSZZ „SolidarnoÊç” w Bia∏ogardzie. By∏
pewien, ˝e dojdzie do strajku generalnego i w tydzieƒ „b´dzie po komu-
nie”168. Podobnie Andrzej Milczanowski przekonywa∏ dyrekcj´ „Warskie-
go”, ˝e strajk b´dzie trwa∏ a˝ do uchylenia dekretu o stanie wojennym169.
Bojowe i harde g∏osy odzywa∏y si´ równie˝ po drugiej stronie politycznej
barykady. Weterani zachodniopomorskiego ruchu robotniczego, nie kryjàc
autentycznej radoÊci i nie szcz´dzàc grupie genera∏ów pochwa∏, jedno-
czeÊnie zapewniali, ˝e jeÊli zajdzie taka koniecznoÊç, pójdà broniç „ludowej
w∏adzy, tak jak po wojnie”170. Niektórzy wyra˝ali jedynie ˝al wobec rzàdzà-
cych, ˝e tak póêno zdecydowali si´ na zaprowadzenie porzàdku i prze-
kszta∏cenie PZPR w „parti´ walczàcà, a nie za∏amujàcà r´ce”171. Zgo∏a
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165 Relacja Micha∏a Paziewskiego.
166 W. Pomorski, op. cit., s. 83.
167 Relacja Micha∏a Paziewskiego.
168 S. Zarzycka, Odszkodowanie za wyrok, „G∏os Koszaliƒski/S∏upski” 2001, nr 293.
169 Wyrok Sàdu Pomorskiego Okr´gu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 4 III 1982 r. (w zbiorach
Andrzeja Milczanowskiego – kopia w posiadaniu autora).
170 „G∏os Pomorza-Magazyn” 1982, nr 6.
171 Si∏a partii zale˝y od ka˝dego jej cz∏onka, „G∏os Pomorza” 1982, nr 25.



odmienne nastroje panowa∏y poczàtkowo w budynku Komitetu Wojewódz-
kiego PZPR w Koszalinie. Jak przyzna∏ Ryszard Ulicki – ówczesny kie-
rownik Wydzia∏u Propagandy – 13 grudnia 1981 r. funkcjonariusze partyjni
sp´dzili, „umierajàc ze strachu”. Bali si´ zarówno interwencji radzieckiej,
jak i odwetu ze strony solidarnoÊciowej172.

Wprowadzenie stanu wojennego wywo∏a∏o w spo∏eczeƒstwie Pomorza
Zachodniego ambiwalentne uczucia, najcz´Êciej doÊç szybko przekszta∏ca-
jàce si´ w bardziej lub mniej skrywanà niech´ç. By∏ to skutek codziennych
niedogodnoÊci: mi´dzy innymi pogorszenia zaopatrzenia rynku, ucià˝liwo-
Êci godziny milicyjnej, ograniczeƒ w ∏àcznoÊci krajowej, kontroli rozmów
telefonicznych i korespondencji. Ludzie obawiali si´ utraty niektórych zdo-
byczy Sierpnia 1980, jak choçby wolnych sobót. Rolnicy oczekiwali ze stra-
chem ponownego wprowadzenia dostaw obowiàzkowych. Z oburzeniem
przyj´li decyzj´ o odebraniu im przydzia∏u mi´sa oraz t∏uszczu na kartki.
Niezadowolenie wzbudza∏y nowe ceny i zapowiedzi kolejnych podwy˝ek,
a tak˝e k∏opoty z zakupem towarów „gwarantowanych” przez system kartko-
wy173. Ze sklepów znika∏o wszystko, co si´ w nich pojawia∏o. Od pierwszego
dnia wykupywano chleb, màk´ i kasz´. Wszystko to wyglàda∏o, jakby robio-
no zapasy na wypadek autentycznej wojny czy majàcej nadejÊç okupacji174.
Bieda stawa∏a si´ faktem. Brakowa∏o tak˝e obuwia. Prezydent Koszalina
podjà∏ na poczàtku lutego decyzj´ o wprowadzeniu „sprzeda˝y sterowanej”
butów. Talony uprawniajàce do ich zakupu mia∏y otrzymywaç jedynie osoby,
którym rzeczywiÊcie grozi∏o pozostanie na zim´ bez obuwia. Rozdzia∏em ta-
lonów zajmowa∏y si´ w zak∏adach pracy partyjne komisje socjalne175. Pie-
niàdz mia∏ ograniczonà wartoÊç, za to rozkwita∏ handel wymienny.

Napi´ta sytuacja polityczna i faktyczna blokada informacji by∏y do-
skona∏à po˝ywkà dla powstawania plotek. Szczególnie jaskrawo uwidocz-
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172 Relacja Ryszarda Ulickiego [w:] E. Hendzel, Trzynastego, w niedziel´, „G∏os Koszaliƒ-
ski/G∏os S∏upski” 2001, nr 293.
173 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 48, k. 300, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej
w województwie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 XII–21 XII 1981, b.d.; AP Koszalin,
KW PZPR, 50/VI/144, k. 131, Informacja z[ast´p]cy komendanta wojewódzkiego ds. S∏u˝by Mili-
cji pp∏k. Jana Dylewskiego nr 520/81 o stanie bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie
woj. koszaliƒskiego w dniu 14 XII 1981 r.; ibidem, 50/VI/144, k. 179, Informacja, 28 XII 1981.
174 Ibidem, 50/VI/144, k. 133, Informacja o sytuacji w województwie na godz. 13.00 w dniu 15 XII
1981 r.; ibidem, 50/VI/144, k. 130, Informacja nr 520/81 o stanie bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego na terenie woj. koszaliƒskiego w dniu 14 XII 1981 r.
175 Talony na obuwie, „G∏os Pomorza” 1982, nr 29.



ni∏o si´ to po wydarzeniach w kopalni „Wujek”. Krà˝y∏y wieÊci o dwustu
ofiarach, ostro˝niejsi zmniejszali t´ liczb´ do pi´çdziesi´ciu176. Równo-
czeÊnie spora cz´Êç ludnoÊci zacz´∏a unikaç jakichkolwiek publicznych
dyskusji na tematy polityczne, gospodarcze i spo∏eczne. Atmosfera napi´-
cia, panujàca szczególnie w miastach, przyczynia∏a si´ do skrywania w∏as-
nych poglàdów177. 

W pierwszych prognozach politycznych, wyra˝anych przez aktywnà
cz´Êç spo∏eczeƒstwa, spekulowano, ˝e WRON spowoduje g∏´bokie prze-
miany w PZPR a˝ do jej rozwiàzania w∏àcznie. Partia komunistyczna ze
zmienionà nazwà, charakteryzujàca si´ wysokim morale oraz zdyscyplino-
waniem cz∏onków, mia∏a umo˝liwiç wojskowym sprawowanie dalszej w∏a-
dzy178. Powszechne by∏o przekonanie, ˝e nastàpi likwidacja niezale˝noÊci
zwiàzków zawodowych, zanim jeszcze ich nowa formu∏a zosta∏a przedsta-
wiona. Zak∏adano, ˝e nowi przywódcy ruchu b´dà lojalnymi wykonawcami
poleceƒ w∏adz, choç liczono si´ z pozostawieniem nazwy „SolidarnoÊç”179.
Szczególnie negatywne przewidywania co do przysz∏oÊci mieli niemal po-
wszechnie ludzie m∏odzi, i to niezale˝nie od wykszta∏cenia czy miejsca
pracy180. Natomiast ludzie starsi cz´sto nadal liczyli na porozumienie mi´-
dzy PZPR, KoÊcio∏em i „SolidarnoÊcià”, które zapobieg∏oby ewentualnemu
przelewowi krwi i pozwoli∏o wspólnie wyprowadzaç kraj z zapaÊci gospo-
darczej181. Dobrze przyjmowano wszelkie pomyÊlne informacje o liderach
opozycji, w styczniu rozpowszechniano wiadomoÊci na temat ukrywajàcych
si´ i pozostajàcych na wolnoÊci Bogdana Lisa, Zbigniewa Bujaka i W∏ady-
s∏awa Frasyniuka, docierajàce równie˝ do mieszkaƒców Pomorza. W lutym
wiele satysfakcji dostarczy∏y g∏osy dotyczàce kandydatury Lecha Wa∏´sy do
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176 W. Pomorski, op. cit., s. 91.
177 AP Koszalin, KW PZPR, 50/VII/177, k. 156, Informacja kierownika Wydzia∏u Organizacyj-
no-Politycznego KW w Koszalinie Andrzeja Lewandowskiego o sytuacji spo∏eczno-politycznej
w województwie koszaliƒskim w dniu 16 XII 1981 r. na godz. 12.00.
178 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 48, k. 300, 302, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej
w województwie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 XII–21 XII 1981, b.d.; ibidem,
17/IX/231, t. 48, k. 332, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej w województwie szcze-
ciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 II–28 II 1981, b.d.
179 Ibidem, 17/IX/231, t. 48, k. 301, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej w wojewódz-
twie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 XII–21 XII 1981, b.d.
180 Ibidem, 17/IX/231, t. 48, k. 340, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej w wojewódz-
twie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 III–31 III 1982, b.d.
181 Ibidem, 17/IX/231, t. 48, k. 319, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej w wojewódz-
twie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 II–28 II 1982, b.d.



pokojowej Nagrody Nobla182. Dobrze przyj´to wiadomoÊç o internowaniu
cz∏onków ekipy Edwarda Gierka. Propaganda robi∏a swoje i oczekiwano,
˝e za doprowadzenie do kryzysu byli prominenci stanà przed majàcym
powstaç Trybuna∏em Stanu183. Niektórzy liczyli te˝, ˝e osoby nadu˝ywajàce
kierowniczych stanowisk, nieudolne i skompromitowane, zostanà rozli-
czone184. Poniewa˝ nic si´ jednak nie zmieni∏o, z czasem upowszechni∏a si´
opinia, ˝e nastàpi∏ powrót do sytuacji sprzed Sierpnia185.

Po podwy˝ce cen wprowadzonej na poczàtku lutego nastroje wyraênie
si´ pogorszy∏y. Niezadowolenie pog∏´bia∏ fakt, ˝e po raz kolejny w historii
PRL, systemu bàdê co bàdê formalnie egalitarnego, w powszechnym od-
czuciu, ludzie bardzo dobrze uposa˝eni, w przeciwieƒstwie do biednych,
nic nie tracili186. Tymczasem rodziny wielodzietne odsprzedawa∏y cz´Êç
swoich kartek ˝ywnoÊciowych po to, by mieç pieniàdze na zakup podstawo-
wych towarów reglamentowanych187. Ludzie starsi byli przera˝eni wzro-
stem cen w´gla, koksu lub centralnego ogrzewania i ciep∏ej wody188. Cz´Êç
z nich otrzymywa∏a oko∏o 4 tys. z∏ emerytury. Bioràc pod uwag´ cen´ w´-
gla, która wynosi∏a bez transportu oko∏o 2 tys. z∏ za ton´, nietrudno wy-
obraziç sobie, w jak trudnym po∏o˝eniu znaleêli si´ ludzie biedni189. Nale˝y
pami´taç, ˝e na przyk∏ad w S∏upsku przewa˝a∏o stare budownictwo,
a mieszkania ogrzewano opa∏em190. Nic dziwnego, ˝e podwy˝k´ uwa˝ano
za rezultat nieudolnoÊci rzàdu, który, jak sàdzono, próbowa∏ kosztem spo-
∏eczeƒstwa naprawiaç pope∏nione przez siebie b∏´dy. Nawet wÊród zwolen-
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182 W. Pomorski, op. cit., s. 96, 102.
183 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 48, k. 301, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej
w województwie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 XII–21 XII 1981, b.d.; AP Koszalin,
KW PZPR, 50/VI/144, k. 184, Informacja z[ast´p]cy komendanta wojewódzkiego MO ds. poli-
tyczno-wychowawczych S[tanis∏awa] Honkisza nr 537/81 o stanie bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego na terenie woj. koszaliƒskiego w dniu 30 XII 1981 r.
184 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 48, k. 332, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej
w województwie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 II–28 II 1982, b.d.
185 Ibidem, 17/IX/231, t. 48, k. 373, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej w wojewódz-
twie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 VI–30 VI 1982, b.d.
186 Ibidem, 17/IX/231, t. 48, k. 314, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej w wojewódz-
twie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 I–31 I 1982, b.d.
187 Ibidem, 17/IX/231, t. 48, k. 340, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej w wojewódz-
twie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 III–31 III 1982, b.d.
188 Relacja z tygodniowego dy˝uru linii telefonicznej uruchomionej w Koszalinie i S∏upsku
w zwiàzku z majàcà wejÊç w ˝ycie podwy˝kà cen, „G∏os Pomorza” 1982, nr 17.
189 Dla porównania: 1 kg kie∏basy zwyczajnej kosztowa∏ 190 z∏; 0,25 kg mas∏a 35 z∏.
190 Zob. przypis 195.



ników re˝imu pojawi∏y si´ g∏osy, ˝e poza wprowadzeniem stanu wojennego
i podwy˝ek cen WRON tak naprawd´ nic konkretnego dla kraju nie uczy-
ni∏a. Wielu przepowiada∏o, ˝e takie post´powanie w∏adz doprowadzi do
nowego Sierpnia191. Robotnicy „Warskiego” w dyskusjach stwierdzali, ˝e
kiedy skoƒczà si´ ich oszcz´dnoÊci, nie b´dà w stanie wy˝ywiç rodzin,
a wówczas dojdzie do „generalnej rozróby”192. Nastroje spo∏eczne po raz
kolejny zrobi∏y si´ z∏e w po∏owie roku 1982, wskutek sta∏ego pogarszania
si´ sytuacji materialnej i bytowej spo∏eczeƒstwa. Otwarcie swoje niezado-
wolenie wyra˝ali przede wszystkim robotnicy i m∏odzie˝. Ta ostatnia nie wi-
dzia∏a ˝adnych perspektyw rozwoju w sytuacji, gdy nieosiàgalne by∏o prak-
tycznie wszystko, od mieszkaƒ, poprzez adekwatne do wykszta∏cenia
i kwalifikacji zatrudnienie, na braku mebli i sprz´tu gospodarstwa domo-
wego skoƒczywszy193. Od marca 1982 r. w województwach szczeciƒskim,
s∏upskim i koszaliƒskim w wielu zak∏adach podejmowano krótkie (kilkuna-
stominutowe lub kilkugodzinne) strajki, b´dàce sprzeciwem wobec podwy-
˝ek cen i obni˝ania zarobków. Nastroje nie poprawi∏y si´ równie˝ po lipco-
wej decyzji Sejmu, na mocy której z∏agodzono rygory stanu wojennego.
Robotnicy najwi´kszych zak∏adów Pomorza Zachodniego spodziewali si´
odwa˝niejszych postanowieƒ: odwo∏ania stanu wojennego, og∏oszenia
amnestii, a nawet ponownej zgody na dzia∏alnoÊç zwiàzków zawodowych.
Pojednawcze posuni´cia w∏adzy, takie jak zwolnienie cz´Êci internowanych,
cz∏onkowie szczeciƒskiej „SolidarnoÊci” odbierali jako przyjazny gest wobec
paƒstw zachodnich, poczyniony w celu uzyskania kredytów. W dalszym cià-
gu g∏ównym negatywnym stymulatorem nastrojów by∏o fatalne zaopatrzenie
sklepów, w tym szczególnie brak mi´sa i w´dlin, oraz kilometrowe kolejki
po wszystkie towary. Coraz wi´cej ludzi ˝y∏o za po˝yczane pieniàdze194.

RównoczeÊnie zmieniona sytuacja polityczna stanowi∏a dla niektórych
niepowtarzalnà szans´ na rozkr´cenie interesu. Z opowieÊci jednego
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191 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 48, k. 327, 332, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej
w województwie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 II–28 II 1982, b.d.
192 Ibidem, 17/IX/231, t. 48, k. 340, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej w wojewódz-
twie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 III–31 III 1982, b.d.
193 Ibidem, 17/IX/231, t. 48, k. 372, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej w wojewódz-
twie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 VI–30 VI 1982, b.d.
194 Ibidem, 17/IX/231, t. 48, k. 385–386, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej w woje-
wództwie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 VII–31 VII 1982, b.d.; AP Koszalin,
KW PZPR, 50/VI/183, k. 49, Informacja nr 679/82 o stanie bezpieczeƒstwa i porzàdku publicz-
nego na terenie woj. koszaliƒskiego w dniu 20 V 1982 r.



z pomorskich ajentów sklepu warzywnego wynika, ˝e w czasie „wojny”
powodzi∏o mu si´ znacznie lepiej ni˝ podczas „karnawa∏u SolidarnoÊci”.
Mo˝liwoÊci „za∏atwienia” wszystkiego, co by∏o potrzebne do zwi´kszania
obrotów, okaza∏y si´ nie mniejsze ni˝ wczeÊniej: „Jednemu dam w ∏ap´,
drugiemu skrzynk´ jab∏ek, temu pomidory, innemu z trzy kilo Êledzi, a jesz-
cze innemu pó∏ litra – i gra! ˚yç nie umieraç! [...] Ta wojna to mnie dopie-
ro postawi na nogi”195.

Partia cz´stokroç nie potrafi∏a sk∏oniç do aktywnego poparcia swych
dzia∏aƒ nie tylko przeciwników, ale i w∏asnych cz∏onków, i to nawet przy
tak wa˝nych dla niej Êwi´tach jak 1 maja. W 1982 r. w teleksie z Koszali-
na do Komitetu Centralnego PZPR oceniano atmosfer´ politycznà w jed-
nym z najwi´kszych zak∏adów, Zak∏adach Przemys∏u Elektronicznego
„Kazel”, i pisano, ˝e wÊród robotników panuje nastrój biernoÊci, którego
nie udaje si´ pokonaç mimo wysi∏ków dyrekcji i komitetu zak∏adowego
partii. Na 207 cz∏onków i kandydatów organizacji zak∏adowej w pochodzie
wzi´∏a udzia∏ tylko po∏owa jej reprezentantów196. Warto zwróciç uwag´ na
to, ˝e jak wynika z dokumentów partyjnych, tu˝ przed rocznicami i Êwi´-
tami, które stawa∏y si´ okazjami do publicznego wyra˝ania sprzeciwu wo-
bec w∏adz, szczególnie zaniepokojone i podenerwowane mo˝liwoÊcià wy-
stàpienia krwawych starç by∏y kobiety197.

W sierpniu 1982 r. funkcjonariusze SB donosili o utrzymujàcej si´ nie-
ch´ci i wrogoÊci spo∏ecznej wobec w∏adz paƒstwowych, instancji partyj-
nych, organów MO i SB oraz administracji gospodarczej. Odnotowywali,
˝e ludzie czerpià informacje z wydawnictw niezale˝nych i wiadomoÊci
nadawanych przez zachodnie radiostacje, sà podatni na plotki, sk∏onni do
wypaczania faktów, tak by dzia∏a∏y na niekorzyÊç instytucji paƒstwowych.
We wrzeÊniu powszechne by∏y opinie, ˝e „kraj pomimo up∏ywu 10 m[ie-
si´]cy stanu wojennego nadal pogrà˝a si´ w kryzysie”198. Poza tym, choç
wÊród „szarych ludzi” stosunkowo mniej emocji wzbudza∏y dalsze losy
„SolidarnoÊci”, coraz wi´kszy krytycyzm powodowa∏ brak odczuwalnych
efektów reformy gospodarki. Coraz bardziej dra˝ni∏a rozbie˝noÊç mi´dzy
rzeczywistoÊcià a informacjami przedstawianymi w Êrodkach masowego
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195 W. Pomorski, op. cit., s. 127.
196 AAN, KW PZPR, 854, b.p., Teleks z KW w Koszalinie do KC w Warszawie, 7 V 1982.
197 Ibidem, 854, b.p., Teleks z KW w Koszalinie do KC w Warszawie, 13 V 1982.
198 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 49, k. 3, 11, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej
w województwie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 VIII–31 VIII 1982, b.d.



przekazu. Szczecinian denerwowa∏ brak jasnego, czytelnego dla ogó∏u pro-
jektu wyjÊcia z chaosu gospodarczo-politycznego i zaciemnianie tego stanu
fasadowoÊcià takich instytucji jak OKON czy póêniej PRON. Wytykano
w∏adzy elementarne b∏´dy logiczne, przyczyniajàce si´, wbrew za∏o˝eniom,
do pomniejszenia i tak ju˝ bardzo ma∏ego zaufania do PZPR. Jako dowód
zak∏amania w∏adz robotnicy traktowali nieudolne próby wmówienia spo∏e-
czeƒstwu, ˝e porozumienie sierpniowe zosta∏o zawarte z robotnikami, a nie
ze zwiàzkiem zawodowym. Podobnie odbierano zwalczanie „SolidarnoÊci”
przy jednoczesnym przyznawaniu s∏usznoÊci buntowi sierpniowemu199.

W drugiej po∏owie wrzeÊnia 1982 r. negatywnie oceniano kampani´
propagandowà na rzecz utworzenia nowych zwiàzków zawodowych. Inicja-
tywy partii znajdowa∏y Êladowe poparcie wÊród robotników, którzy trafnie
odczytywali posuni´cia w∏adz jako wst´p do rozwiàzania NSZZ „Solidar-
noÊç”200. Akcja propagandowa by∏a jednak nadspodziewanie krótka i ju˝
8 paêdziernika Sejm rozwiàza∏ zwiàzek. Szybkie tempo zaskoczy∏o robotni-
ków oczekujàcych, ˝e nastàpi to dopiero póênà jesienià. Pojawi∏y si´ g∏osy
nawo∏ujàce do jakiejÊ formy protestu, jednak zabrak∏o przywódców mogà-
cych pociàgnàç za sobà ca∏e za∏ogi. Dawa∏o te˝ znaç o sobie ogólne znie-
ch´cenie wraz z brakiem wiary w mo˝liwoÊç jakiejkolwiek zmiany polityki
partii. Ponadto starsza generacja pracowników by∏a gotowa pogodziç si´
z rozwiàzaniem „SolidarnoÊci” za cen´ spokoju (choç nie by∏o to wcale
równoznaczne z opowiedzeniem si´ za nowymi zwiàzkami) i przyjmowa∏a
postaw´ wyczekiwania na rozwój wypadków201.

Wyraênym sygna∏em Êwiadczàcym o wygasaniu czynnego oporu i o zo-
boj´tnieniu na sytuacj´ politycznà by∏o fiasko protestu z 10 listopada
1982 r., przygotowywanego przez podziemnà „SolidarnoÊç” w ca∏ej Pol-
sce. Jak napisano po miesiàcu na ∏amach „Gazety Wojennej”, ówczesna
„decyzja w∏adz [zwiàzku] nie odpowiada∏a [...] nastrojom spo∏ecznym, nie
uwzgl´dnia∏a [...] istniejàcych zagro˝eƒ”202. Ludzie byli ju˝ zm´czeni nie-
ustannà walkà politycznà, zastraszeni, poddani Êcis∏emu systemowi kon-
troli w zak∏adach pracy. Wi´kszoÊç w∏aÊnie w listopadzie osiàgn´∏a kres
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199 Ibidem, 17/IX/231, t. 49, k. 17, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej w wojewódz-
twie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 IX–30 IX 1982, b.d.
200 Ibidem, k. 18.
201 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 49, k. 27–28, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej
w województwie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 X–31 X 1982, b.d.
202 Cyt. za: D. Twardowski, op. cit., s. 131.



wytrzyma∏oÊci. Powo∏ujàc si´ na s∏owa Gabrieli Cwojdziƒskiej – opozy-
cjonistki koszaliƒskiej, mo˝na uznaç, ˝e ludzie nie znajdowali ju˝ moty-
wacji do demonstrowania swojej postawy otwarcie203. Kiedy jednak nada-
rza∏a si´ okazja, lokalne spo∏ecznoÊci zawsze znalaz∏y sposób, by wyraziç
swój negatywny stosunek do w∏adz. Pretekstem stawa∏y si´ wyst´py aktor-
skich kabaretów, w trakcie których widownia przyjmowa∏a entuzjastycznie
wszelkie wrogie aluzje skierowane przeciwko partii204.

W stanie wojennym dochodzi∏o cz´sto do niszczenia zak∏adowych ga-
blot partyjnych, pomników ˝o∏nierzy radzieckich czy dzia∏aczy „polskiego
ruchu robotniczego”205. Te cz´sto dwuznaczne moralnie dzia∏ania by∏y
w tamtym czasie specyficznà formà odreagowania ucisku, poczucia zniewo-
lenia czy nawet upokorzenia przez w∏adze. Nie mo˝na oczywiÊcie przypisy-
waç wszystkim dzia∏aniom tego typu wy˝szych pobudek. Przyczynà profa-
nacji miejsc uwa˝anych przez znienawidzonà w∏adz´ za „Êwi´te” by∏o
cz´sto spontaniczne uwolnienie emocji. Czasem trudno rozgraniczyç, któ-
re dzia∏ania nale˝y traktowaç jako akt czystego wandalizmu, a które spod
takiej klasyfikacji si´ wymykajà. W listopadzie 1982 r. w Kamieniu Pomor-
skim na pomniku Poleg∏ych Za PolskoÊç Tych Ziem namalowano czerwo-
nà farbà znak Polski Walczàcej i napis „SolidarnoÊç”. W marcu, kwietniu
i listopadzie oblewano farbà pomniki ˝o∏nierzy radzieckich na Cmentarzu
G∏ównym i przy ul. Nehringa w Szczecinie. W lutym tak samo potrakto-
wano pomnik funkcjonariuszy MO i UB w S∏upsku, a w lipcu i paêdzierni-
ku pomnik dzia∏aczy komunistycznych i robotniczych w Szczecinie206.
W czerwcu 1983 r. dwóch dzia∏aczy „SolidarnoÊci”, mieszkaƒców Stargar-
du Szczeciƒskiego, wnios∏o kosz na Êmieci na p∏yt´ nagrobkowà Mauzo-
leum Wojsk Radzieckich, a nast´pnie jeden z nich skaka∏ po niej i krzycza∏:
„wy ch..., wy k..., my wam poka˝emy”207. Ich zachowanie, co oczywiste, wy-
wo∏a∏o powszechne zgorszenie wÊród obserwatorów. Pok∏ady nienawiÊci
do systemu niespodziewanie stawa∏y si´ detonatorem dla ró˝norakich, t∏u-
mionych frustracji (niekoniecznie politycznych), wyra˝anych w∏aÊnie w taki
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203 Relacja Gabrieli Cwojdziƒskiej [w:] ibidem, s. 131.
204 AP Koszalin, KW PZPR, 50/VII/179, k. 158, Informacja o incydentach i wydarzeniach na
terenie województwa koszaliƒskiego w dniach 17 IX–4 X 1982 r.
205 AIPN Poznaƒ, Po 10/2, k. 227–228, Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pomorskim; Stan
wojenny w Polsce..., s. 419, 422–426.
206 Ibidem.
207 AIPN Poznaƒ, Po 92/1, k. 1, 60–61, Prokuratura Rejonowa w Stargardzie Szczeciƒskim.



obsceniczny sposób. Równie brutalnie traktowano niejednokrotnie ludzi
wspó∏tworzàcych zwiàzki zawodowe popierane przez w∏adz´. W Stoczni
Szczeciƒskiej pobito przewodniczàcego Komisji Koordynacyjnej nowej
organizacji zwiàzkowej. Z kolei za telewizyjnà wypowiedê atakujàcà „Soli-
darnoÊç” publicznie opluto jednego z robotników stoczniowych – cz∏onka
Komitetu Centralnego PZPR208.

Spo∏eczeƒstwo Pomorza Zachodniego po 13 grudnia na pewno zosta-
∏o w wi´kszoÊci spacyfikowane i w znacznej cz´Êci mia∏o w zwiàzku z tym
poczucie przegranej. Jednak˝e bioràc pod uwag´ realia, w∏adza mog∏a
w tej sytuacji uwa˝aç, ˝e odnios∏a pyrrusowe zwyci´stwo. Nawet formal-
ne zakoƒczenie stanu wojennego nie spowodowa∏o widocznego przewar-
toÊciowania postaw spo∏ecznych. Przedstawiciele wi´kszoÊci Êrodowisk,
choç nie anga˝owali si´ czynnie w dzia∏alnoÊç opozycyjnà, pozostawali
w stanie biernoÊci, apatii i skrywanej niech´ci do wszystkiego, co wówczas
symbolizowa∏ swojà osobà Wojciech Jaruzelski. W styczniu 1983 r. SB
alarmowa∏a: „Nastroje niezadowolenia w najbli˝szej przysz∏oÊci stanowiç
b´dà najpowa˝niejsze zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa publicznego woje-
wództwa z uwagi na mo˝liwoÊç przerodzenia si´ w niekontrolowane wy-
buchy spo∏eczne”209. Równie niedobra by∏a atmosfera w partii. Zdaniem
wielu dzia∏aczy stan wojenny nie zosta∏ nale˝ycie wykorzystany, mi´dzy
innymi do ostatecznego rozbicia opozycji. Obawiali si´ oni, ˝e po ca∏ko-
witym zniesieniu rzàdów WRON jej dzia∏alnoÊç znacznie si´ nasili. Stan
wojenny nie zaspokoi∏ te˝ partyjnych oczekiwaƒ na rozliczenie ekipy
Edwarda Gierka. Cz´ste by∏y g∏osy, ˝e ich uniewinnienie rozmija si´ z ˝à-
daniami dzia∏aczy terenowych. Na znak protestu przeciwko tej decyzji
dwóch cz∏onków POP Zak∏adów P∏yt Wiórowych w Szczecinku z∏o˝y∏o
legitymacje210.

Z krytycznymi ocenami terenowych cz∏onków PZPR spotka∏a si´ rów-
nie˝ pielgrzymka papieska, przypadajàca na okres ostatnich tygodni stanu
wojennego. Oburzenie wzbudza∏y kazania Jana Paw∏a II, których treÊç bàdê
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208 „Biuletyn Informacyjny »BiS«”, 25 XI 1982 (w zbiorach OÊrodka KARTA).
209 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 49, k. 65, Analiza i ocena sytuacji operacyjno-politycznej
w województwie szczeciƒskim, prognozy i kierunki dzia∏aƒ 1 I–28 II 1982, b.d.
210 AP Koszalin, KW PZPR, 50/VII/180, k. 52–53, Rejonowe OÊrodki Pracy Partyjnej sygnalizu-
jà problemy i zjawiska b´dàce w sferze zainteresowania opinii spo∏ecznej (Êrodowisk, grup zawo-
dowych, za∏óg), [21 VII 1983]; ibidem, 50/VI/184, k. 164, Informacja o stanie bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego na terenie woj. koszaliƒskiego w dniu 14 XII 1982 r.



kontekst mia∏y charakter polityczny. Z∏oÊç wywo∏a∏y przede wszystkim
homilie wyg∏oszone w Poznaniu i Katowicach. Dzia∏acze uznali, ˝e wizyta
papieska uczyni∏a wiele z∏ego, umocni∏a KoÊció∏ i opozycj´, unaoczni∏a ich
wcià˝ wielkà si∏´, a wÊród cz∏onków partii odnowi∏a nastroje przygn´bienia
i bezradnoÊci, braku wiary w si∏´ paƒstwa. W efekcie spodziewano si´ nasile-
nia wewn´trznych podzia∏ów i os∏abienia PZPR, a co za tym idzie – nik∏ych
rezultatów rozwoju prorzàdowych zwiàzków zawodowych211.

Obydwie strony konfliktu koƒczy∏y zatem pó∏toraroczny okres stanu
wojennego w poczuciu niezadowolenia z istniejàcej sytuacji politycznej
i, co oczywiste, gospodarczej. Strona partyjna cz´stokroç uwa˝a∏a wprowa-
dzane zmiany za po∏owiczne, mimo wszystko nie tak radykalne, jak si´
tego spodziewano. Strona opozycyjna – n´kana rewizjami, szykanami,
zatrzymaniami, naznaczona wzajemnymi podejrzeniami i animozjami, po-
dzielona na ma∏e nieformalne grupy – traci∏a spoistoÊç, a tym samym rów-
nie˝ mo˝liwoÊci skutecznego aktywizowania spo∏eczeƒstwa Pomorza212.
Masowe sposoby oporu, przybierajàce najcz´Êciej formy manifestacji ulicz-
nych, by∏y wynikiem nie tyle dzia∏aƒ podziemia, co naturalnym odruchem
spo∏eczeƒstwa, chcàcego gremialnie zaprezentowaç swój sprzeciw wobec
w∏adz. OczywiÊcie nie nale˝y w tym miejscu pomniejszaç wp∏ywu wydaw-
nictw podziemnych na podtrzymanie ducha oporu i zagrzewanie do wyra-
˝ania protestów. Jednak˝e faktem pozostaje, ˝e strona opozycyjna w woje-
wództwie szczeciƒskim, koszaliƒskim i s∏upskim wychodzi∏a ze stanu
wojennego rozbita, przygn´biona ma∏à efektywnoÊcià oporu, którego koszty
indywidualne (zatrzymania, tragedie rodzinne, cz´ste zwolnienia z pracy,
a w efekcie zm´czenie fizyczne i psychiczne) nie by∏y rekompensowane
sukcesami politycznymi.

Tydzieƒ po og∏oszeniu amnestii w 1983 r. dzia∏acz podziemia z okr´gu
s∏upskiego zanotowa∏: „Niby skoƒczona wojna, niby zniesiony stan wojen-
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211 Ibidem, 50/VII/180, k. 41–42, Rejonowe OÊrodki Pracy Partyjnej sygnalizujà problemy i zja-
wiska b´dàce w sferze zainteresowania opinii spo∏ecznej (Êrodowisk, grup zawodowych, za∏óg),
[22 VI 1983].
212 Przyk∏adem na to, jak dalece posuni´te by∏y owe wewn´trzne podzia∏y i do jak absurdal-
nych prowadzi∏y sytuacji, jest wypowiedê Gabrieli Cwojdziƒskiej – cz∏onkini koszaliƒskiego
podziemnego Zarzàdu Regionu „Pobrze˝e”. Opowiadajàc o swoim domu, w którym spotyka-
li si´ tamtejsi opozycjoniÊci, nadmieni∏a: „By∏o i tak, ˝e jedni »SolidarnoÊciowcy« stronili od
drugich, wtedy uk∏ad domu pomóg∏, abym otwierajàc drzwi jednym, wpuszcza∏a ich do holu,
a inni przez kuchni´ wychodzili z domu” (cyt. za: D. Twardowski, op. cit., s. 108).



ny – a tu przechodzi to zupe∏nie bez fajerwerków, bez taƒców, wybuchów
radoÊci, absolutnie bez jednego wystrza∏u na wiwat! Nikogo to ani zi´bi,
ani grzeje! Jedynà korzyÊcià, jaka z tego wynika, jest wymuszona i warun-
kowa amnestia. Wyjdzie doÊç sporo uwi´zionych z zawieszonymi wyrokami
do koƒca 1985 roku”213.
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WIELKOPOLSKA I ZIEMIA LUBUSKA

1. Operacja wprowadzenia stanu wojennego

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. na terenie poznaƒskich uczelni prze-
bywa∏o wielu studentów, którzy przewa˝nie jako pierwsi dowiadywali si´
o przerwanej ∏àcznoÊci, koncentracji si∏ milicyjnych, patrolach w okolicach
zak∏adów pracy i przy siedzibie Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç”
Wielkopolska oraz aresztowaniach. Dzi´ki temu wielu z nich unikn´∏o za-
trzymania1. WÊród osób przewidzianych do internowania, ukrywajàcych si´
w grudniu 1981 r., by∏o siedmiu studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewi-
cza i jeden Politechniki Poznaƒskiej2.

W nocy z 12 na 13 grudnia opanowano siedzib´ wielkopolskiej „Solidar-
noÊci” przy ul. Zwierzynieckiej, a dy˝urujàce w niej osoby zosta∏y zatrzy-
mane3. 13 grudnia w Poznaƒskiej Fabryce Maszyn ˚niwnych przedstawiciele
trzynastu zak∏adów pracy powo∏ali Regionalny Komitet Strajkowy. Opubli-
kowa∏ on oÊwiadczenie, w którym wezwa∏ mi´dzy innymi do tworzenia taj-
nych grup. Ich zadaniem mia∏o byç przej´cie kierownictwa zwiàzku na wypa-
dek aresztowania cz∏onków komisji zak∏adowych lub komitetów strajkowych
oraz organizowanie niezale˝nych od siebie systemów informacji mi´dzy naj-
bli˝szymi zak∏adami. RKS nie odegra∏ jednak wi´kszej roli w organizowaniu
protestów, do jakich dosz∏o w poznaƒskich zak∏adach pracy4.
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1 P. Zwiernik, Niezale˝ny ruch studencki w Poznaniu od 13 grudnia 1981 r. do 22 wrzeÊnia
1989 r., s. 5 (mps pracy magisterskiej). 
2 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 38, k. 152, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej w woj. po-
znaƒskim po wprowadzeniu stanu wojennego, 4 I 1982. SB w grudniu 1981 r. poszukiwa∏a m.in.
Zbigniewa Czerwiƒskiego, Jerzego Fieçki i Marka Jurka – UAM – oraz Macieja Frankiewi-
cza – PP. Wszyscy ukrywali si´ (w ró˝nych terminach) jeszcze w 1982 r. 
3 E.R. Dabert, „SolidarnoÊç” Wielkopolska 1980–1989. Kalendarium, Poznaƒ 1996, s. 48–49.
4 Relacja Lecha Ró˝aƒskiego, maj 2001 (w zbiorach OBEP IPN Poznaƒ); OÊwiadczenie
Regionalnego Komitetu Strajkowego, 13 XII 1981 (ulotka powielana).

10
Przemys∏aw Zwiernik



Zasadnicze znaczenie dla przebiegu akcji protestacyjnych w Poznaniu
mia∏a natomiast sytuacja w najwi´kszym poznaƒskim zak∏adzie przemys∏o-
wym, Zak∏adach Przemys∏u Metalowego H. Cegielski. „Jak zwykle w ta-
kich sytuacjach – informowa∏ Komitet Wojewódzki PZPR w Poznaniu – za-
∏ogi zak∏adów pracy obserwowa∏y bacznie HCP. Nale˝y przyjàç, ˝e
zachowanie za∏óg w du˝ej mierze zale˝y od sytuacji w zak∏adach Cegiel-
skiego”5. W ciàgu pierwszych trzech dni stanu wojennego dzia∏acze „Soli-
darnoÊci” podejmowali na wydzia∏ach W-2, W-3, W-4 i W-9 „próby zorga-
nizowania akcji protestacyjnej, jednak˝e w wyniku szeroko zakrojonej akcji
wyjaÊniajàcej sytuacja uleg∏a stabilizacji”6. Najwi´kszy zasi´g mia∏ strajk na
W-4 14 grudnia, zakoƒczony mi´dzy godz. 10 a 11. Pracownicy ˝àdali uwol-
nienia internowanych dzia∏aczy „SolidarnoÊci” z tego wydzia∏u – Andrzeja
Jakubowicza, Jana Szafraƒskiego i Leona Miklosika, który w hali fabrycz-
nej napisa∏ rano has∏o: „wojsko do koszar”. Tego dnia na W-2 protesto-
wa∏o 30–50 proc. robotników, przerywajàc prac´ lub pozorujàc jà. ˚àdano
przede wszystkim uwolnienia Jerzego ˚arnowieckiego, wiceprzewodniczà-
cego Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” HCP. Prac´ podj´to oko∏o
godz. 12, po apelach i groêbach dyrekcji. Pierwszy sekretarz Komitetu
Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu Edward Skrzypczak, który by∏ w czasie
akcji protestacyjnej w HCP, obieca∏ uwolnienie internowanych7. „Spraw´
na miejscu roz∏adowa∏ I sekretarz KW tow. E. Skrzypczak” – informowano
Komitet Centralny PZPR w Warszawie8. Do protestów w zak∏adach dosz∏o
jednak w dniu nast´pnym9. 

Protestowano równie˝ w innych zak∏adach pracy: 14 grudnia w Przed-
si´biorstwie Generalnych Dostaw i Kompletowania Urzàdzeƒ Ferm Zwie-
rzàt Gospodarskich w Tarnowie Podgórnym10 oraz w Instytucie Dendrolo-
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5 AP Poznaƒ, KW PZPR w Poznaniu, 1089, k. 79, Ocena sytuacji politycznej w woj. poznaƒ-
skim, [styczeƒ 1982].
6 Ibidem, 1089, k. 84–85, Informacja z dnia 7 stycznia 1982 r. o sytuacji w partii, w instancjach
i organizacjach partyjnych, w zak∏adach i Êrodowiskach województwa poznaƒskiego.
7 M. Bosacki, Podziemie w Cegielskim, Poznaƒ 1996, s. 17–18. 
8 AP Poznaƒ, KW PZPR w Poznaniu, 1177, k. 135, Pismo kierownika Wydzia∏u Propagandy
do Wydzia∏u Organizacyjnego KC PZPR, 14 XII 1981.
9 M. Bosacki, op. cit., s. 17–18.
10 AIPN Poznaƒ, IPN Po 76/319, k. 1, Notatka urz´dowa, 14 XII 1981; ibidem, IPN Po 76/319,
k. 40–41, Akt oskar˝enia, 23 XII 1981. Na terenie zak∏adu funkcjonariusze MO zatrzymali Irene-
usza Grzesiaka i przewodniczàcego Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” PGDiKUFZG,
Jerzego Kupsika, który zosta∏ nast´pnie aresztowany i postawiony przed Sàdem Wojewódz-
kim w Poznaniu. 30 XII 1981 r. skazano go na 6 miesi´cy pozbawienia wolnoÊci.



gii PAN w Kórniku, gdzie podczas zebrania pracowników dzia∏acze „Soli-
darnoÊci” przeprowadzili g∏osowanie w sprawie podj´cia akcji protestacyj-
nej: 40 g∏osów by∏o za, 25 przeciw i 1 wstrzymujàcy. Wyniki g∏osowania wy-
wieszono na tablicy informacyjnej. Dwóch organizatorów akcji wkrótce
aresztowano i postawiono przed sàdem11. Tego samego dnia w Przedsi´-
biorstwie Paƒstwowym „Polmozbyt” dzia∏acze „SolidarnoÊci” napisali do
pracowników odezw´, a w Zak∏adach Metalurgicznych „Pomet” i Zak∏a-
dach Rowerowych „Romet” przewodniczàcy „SolidarnoÊci” próbowali zor-
ganizowaç strajk. W Zak∏adach Naprawczych Taboru Kolejowego trzech
dzia∏aczy zwiàzku, którzy odmówili podj´cia pracy, skierowano na urlop
wypoczynkowy do koƒca roku; musieli oni opuÊciç zak∏ad. 

15 grudnia w Domu Ksià˝ki cz´Êç cz∏onków Komisji Zak∏adowej
NSZZ „SolidarnoÊç” nie podj´∏a pracy. Nast´pnego dnia w „Pomecie”
trzech cz∏onków „SolidarnoÊci” bez powodzenia próbowa∏o zorganizo-
waç wiec. W Fabryce Obrabiarek Specjalnych „Wiepofama” w godzi-
nach rannych grupa pracowników „chcia∏a zorganizowaç minut´ ciszy”12.
17 grudnia w zwiàzku z wydarzeniami w kopalni „Wujek” og∏oszono
dziesi´ciominutowy strajk w Zak∏adach Drobiarskich w Kozieg∏owach13,
a nast´pnego dnia cz´Êç za∏ogi HCP i „Pometu” minutà ciszy uczci∏a za-
bitych górników. W gnieênieƒskim Zak∏adzie Mechanizacji Budownic-
twa „Zremb” pracownicy demonstrowali, noszàc znaczki „SolidarnoÊci”.
W kilku innych zak∏adach pracy na gablotach zwiàzku wieszano kwiaty
z czarnymi wstà˝kami. Od 17 grudnia w∏adze odnotowywa∏y ciàg∏e sk∏a-
danie kwiatów, wieƒców i palenie Êwieczek pod pomnikiem ofiar po-
znaƒskiego Czerwca 195614, na którym w nocy z 19 na 20 grudnia doma-
lowano kolejnà dat´: 198115. 
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11 Ibidem, Sàd Wojewódzki w Poznaniu, IPN Po 76/317, k. 67, Akt oskar˝enia, 23 XII 1981.
Zbigniew Stecki zosta∏ internowany 15 XII 1981, a 18 XII aresztowany. Tego samego dnia
aresztowano Jacka Oleksyna. Wyrokiem Sàdu Wojewódzkiego w Poznaniu z 30 XII 1981 r.
obaj zostali skazani na kary po 1 roku pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu na 3 lata.
12 AP Poznaƒ, KW PZPR w Poznaniu, 1177, k. 136, Informacja nr 241/81 z dnia 15 grudnia
1981 r.; ibidem, 1177, k. 139, Informacja nr 242/81 z dnia 16 grudnia 1981 r.
13 AZWUW, 2336/4, b.p., Informacja z dzia∏alnoÊci W[ojewódzkiego] Sz[tabu] W[ojskowego]
Poznaƒ od godz. 14.00 20 grudnia 1981.
14 AP Poznaƒ, KW PZPR w Poznaniu, 1177, k. 147, Informacja nr 244 z dnia 18 grudnia
1981 r.; ibidem, 1177, k. 151, Informacja nr 245/81 z dnia 21 grudnia 1981 r.
15 „Prawda (Wolnych Polaków)”, nr 6, 22–29 I 1982. Po zamalowaniu napisu pojawi∏ si´ on
ponownie 24 XII 1981 r. Po tych incydentach pomnika ca∏y czas pilnowali milicjanci.



W Kaliszu do siedziby Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Wielko-
polska Po∏udniowa funkcjonariusze SB i ZOMO wkroczyli 13 grudnia
oko∏o godz. 10. Przebywa∏o tam wówczas kilku dzia∏aczy zwiàzku, jednego
z nich – Wojciecha KoÊcielniaka – aresztowano. W pierwszym dniu stanu
wojennego ukaza∏y si´ „WiadomoÊci Dnia” zredagowane przez Ma∏go-
rzat´ W´grzyn. Ukryto cz´Êç dokumentacji i pieni´dzy „SolidarnoÊci” oraz
zorganizowano w mieszkaniu Janiny Aleksandrzak spotkanie, podczas któ-
rego ustalono mi´dzy innymi sposób kontaktowania si´. Podj´to te˝ decy-
zj´ o przeprowadzeniu nast´pnego dnia strajków16. W godzinach popo∏u-
dniowych przed siedzibà Zarzàdu Regionu w Kaliszu gromadzi∏y si´ grupy
ludzi, które „na apel w∏adz porzàdkowych rozesz∏y si´”17.

Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego w województwie kaliskim mi-
litaryzacjà zosta∏y obj´te mi´dzy innymi Zak∏ady Naprawcze Taboru Kole-
jowego w Ostrowie Wielkopolskim i Wytwórnia Sprz´tu Komunikacyjnego
„PZL” w Kaliszu18. W WSK komisarz wojskowy wprowadzi∏ zakaz porusza-
nia si´ mi´dzy wydzia∏ami, a zak∏ad otoczono oÊmioma wozami pancerny-
mi19. W poniedzia∏ek 14 grudnia w Kaliszu zorganizowano strajki w Fabry-
ce Wyrobów Gumowych „Stomil”, gdzie prac´ przerwa∏o 350 pracowników
pierwszej zmiany, i Fabryce Wyrobów Runowych „Runotex”20, gdzie po-
czàtkowo zaniecha∏o pracy oko∏o 450 osób na dwóch wydzia∏ach, a oko∏o
godz. 10 „ca∏y zak∏ad zatrzyma∏ produkcj´”. W wyniku dzia∏aƒ podj´tych
przez dyrekcj´ oraz przedstawicieli instancji wojewódzkiej i Komitetu
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16 G. Schlender, „SolidarnoÊç” Wielkopolski Po∏udniowej w latach 1980–2000. Zarys dziejów,
Kalisz 2001, s. 133–134. Inaczej wydarzenia te przedstawi∏a SB. Wed∏ug dokumentu SB, sze-
Êcioosobowa grupa dzia∏aczy „SolidarnoÊci” wydrukowa∏a ulotki, które nast´pnie rozkolpor-
towano. Przed siedzibà Zarzàdu Regionu „SolidarnoÊci” zacz´li gromadziç si´ ludzie. Pod-
czas rozpraszania pi´çdziesi´cioosobowej grupy ZOMO zatrzyma∏o kilku cz∏onków ZR:
Andrzeja i Marka W´grzynów oraz Wojciecha KoÊcielniaka. Wyrokiem Sàdu Rejonowego
w Kaliszu z 6 IV 1982 r. zostali skazani na kary po 1 roku pozbawienia wolnoÊci w zawiesze-
niu (AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 16, k. 189, Ocena sytuacji operacyjno-politycznej w woje-
wództwie kaliskim za okres od 13 grudnia 1981 roku do 31 grudnia 1982 roku oraz wnioski do
pracy S∏u˝by Bezpieczeƒstwa i MO, [styczeƒ 1983]).
17 AP Kalisz, KW PZPR w Kaliszu, 258, k. 21, Informacja nr 430/81 z dnia 13 grudnia 1981.
18 Ibidem, 258, k. 75, Informacja nr 456/81, [31 XII 1981]. Oba wymienione zak∏ady by∏y „pod
bezpoÊrednim zainteresowaniem” Komitetu Centralnego PZPR. Rzeczywista liczba zak∏a-
dów zmilitaryzowanych mo˝e byç wi´ksza. 
19 G. Schlender, op. cit., s. 135.
20 Stan wojenny w Polsce. Kalendaria wydarzeƒ 13 XII 1981–31 XII 1982, red. W. Chudzik,
R. Cywiƒski, I. Kielmel, I. Marczak, Warszawa 1999, s. 76.



Zak∏adowego PZPR, zmierzajàcych do „przywrócenia normalnej pracy”,
o godz. 12.30 przerwano strajk21.

Tego dnia w Jarociƒskim Zak∏adzie Przemys∏u Maszyn LeÊnictwa „Jaro-
ma” cz∏onkowie „SolidarnoÊci” zorganizowali masówk´, na której zgroma-
dzi∏o si´ oko∏o dwustu pracowników. Po interwencji dyrekcji i sekretarza
partii podj´to prac´, ale wed∏ug danych MSW w zak∏adzie strajkowa∏o
czterystu pracowników pierwszej zmiany22. Do pi´tnastominutowego strajku
dosz∏o tak˝e na jednym z wydzia∏ów Fabryki Wyrobów A˝urowych „Haft”.
W ocenie w∏adz partyjnych mia∏ on zwiàzek z „obawami niewyp∏acenia za-
∏odze poborów”23. 17 grudnia na Wydzia∏ach Dziewiarni i Hafciarni tego
zak∏adu zorganizowano trzyminutowy strajk dla upami´tnienia Grudnia
197024. Tego dnia kilkuminutowy protest zwiàzany z tà rocznicà odby∏ si´
w Fabryce Urzàdzeƒ Mechanicznych w Ostrzeszowie25.

Od poczàtku stanu wojennego w∏adze dà˝y∏y do „likwidacji elementów
propagandy wizualnej o treÊciach antysocjalistycznych”. W celu „wzmo˝e-
nia dzia∏aƒ i ofensywy propagandowej” powo∏ano rejonowe oÊrodki propa-
gandy i agitacji, skupiajàc „wokó∏ tych oÊrodków” aktyw polityczny i lek-
torów Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Kaliszu26. W województwie
kaliskim od pierwszych dni stanu wojennego w wielu miejscowoÊciach od-
notowywano ró˝ne przejawy oporu spo∏ecznego. Na przyk∏ad w Kaliszu
13 grudnia na kilku obwieszczeniach o wprowadzeniu stanu wojennego do-
pisywano s∏owo „nie” i malowano na murach symbole Polski Walczàcej
i KPN oraz zawieszone na szubienicy sowieckie gwiazdy27. Nast´pnego
dnia w Jarocinie namalowano trzy has∏a „˚àdamy wolnoÊci dla internowa-
nych przywódców »SolidarnoÊci«”. Z kolei na stacji PKP w Biadkach ko∏o
Krotoszyna rozrzucono ulotki, a w ZNTK w Ostrowie Wielkopolskim
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21 AP Kalisz, KW PZPR w Kaliszu, 258, k. 23, Informacja nr 431/81 z dnia 14 grudnia 1981 r.
22 Ibidem; Stan wojenny w Polsce..., s. 76.
23 AP Kalisz, KW PZPR w Kaliszu, 258, k. 25, Telex nr 1835, [14 XII 1981].
24 Stan wojenny w Polsce..., s. 76.
25 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 16, k. 107, Ocena aktualnej sytuacji operacyjno-politycznej
w województwie kaliskim oraz wnioski do pracy S∏u˝by Bezpieczeƒstwa i MO, 3 I 1982. Wed∏ug
danych SB, w grudniu 1981 r. tak˝e w innych zak∏adach pracy województwa kaliskiego „od-
notowano próby inspirowania do zorganizowanych akcji protestacyjnych”. Cytowany doku-
ment nie zawiera jednak nazw tych zak∏adów, terminów i form akcji protestacyjnych. 
26 AP Kalisz, KW PZPR w Kaliszu, 258, k. 26, Telex nr 1841, [14 XII 1981]; ibidem, 258, k. 27,
Informacja nr 433/81 z dnia 15 XII 1981 r.
27 Ibidem, 258, k. 22, Telex nr 1827, [14 XII 1981].



oblano atramentem kilka oficjalnych obwieszczeƒ. W Wieruszowie MO za-
trzyma∏a sekretarza Mi´dzyzak∏adowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ
„SolidarnoÊç” Ziemi Wieruszowskiej, Henryka Wysockiego, w trakcie wy-
wieszania plakatów. W K´pnie na siedzibie MKZ „SolidarnoÊç” wywieszo-
no bia∏o-czerwonà flag´ przepasanà czarnà wst´gà, z odwróconym god∏em
Polski i napisem „Niech ˝ywi nie tracà nadziei”28. 15 grudnia w Jarociƒskiej
Fabryce Obrabiarek kilkuosobowa delegacja za∏ogi zg∏osi∏a si´ do dyrek-
tora z pytaniem, dlaczego internowano przywódców „SolidarnoÊci” i kiedy
zostanà wypuszczeni. Nast´pnego dnia w WSK w Kaliszu pojawi∏y si´ pla-
katy z has∏ami „Precz z dyktaturà” i „Precz z PZPR”. Tego samego dnia
w K´pnie znaleziono r´cznie pisane ulotki. Napisy na murach i ulotki po-
jawi∏y si´ w tych dniach w wielu miejscowoÊciach, mi´dzy innymi w Ostro-
wie Wielkopolskim, Sycowie, Dobrzycy i Stawiszynie29.

Wprowadzanie stanu wojennego w województwie koniƒskim rozpo-
cz´to od pacyfikacji Szpitala Wojewódzkiego, gdzie od 10 grudnia 1981 r.
w szpitalnej Êwietlicy trwa∏ strajk okupacyjny grupy dzia∏aczy „SolidarnoÊci”
domagajàcych si´ przeznaczenia nowego budynku Komendy Wojewódzkiej
MO na potrzeby s∏u˝by zdrowia. Protestujàcy zwiàzkowcy czekali na przy-
jazd komisji rzàdowej i rozpocz´cie negocjacji. Tymczasem 13 grudnia
o godz. 0.32 do szpitala wdarli si´ funkcjonariusze MO i aresztowali straj-
kujàcych. Rano tych, którzy odmówili podpisania deklaracji lojalnoÊci, oraz
zatrzymanych tej nocy wywieziono do obozów internowania.

Funkcjonariusze SB wdarli si´ równie˝ do siedziby Zarzàdu Regionu
NSZZ „SolidarnoÊç” w Koninie przy ul. Bydgoskiej i zatrzymali dy˝urujà-
cych tam cz∏onków Zarzàdu Regionu. Jeszcze w nocy pierwsze informacje
o aresztowaniach zacz´∏y docieraç do pracowników Huty Aluminium
„Konin”. Oko∏o godz. 5.30 w hucie rozpoczà∏ si´ strajk i zawiàza∏ si´ Komi-
tet Strajkowy. W zak∏adzie przebywa∏ wiceprzewodniczàcy Zarzàdu Regio-
nu NSZZ „SolidarnoÊç” w Koninie.

W pierwszym dniu stanu wojennego odby∏a si´ wczeÊniej zaplanowa-
na msza Êw. w koÊciele pw. b∏. Maksymiliana Kolbego, podczas której
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28 Ibidem, 258, k. 23, Informacja nr 431/81 z dnia 14 XII 1981 r.; ibidem, 258, k. 24, Informacja
nr 432/81 z dnia 14 XII 1981 r.; G. Schlender, op. cit., s. 549.
29 Ibidem, 258, k. 27, Informacja nr 433/81 z dnia 15 XII 1981 r.; ibidem, 258, k. 28, Informa-
cja nr 434/81 z dnia 16 XII 1981 r.; ibidem, 258, k. 40; Telex nr 1899, [17 XII 1981]; ibidem, 258,
k. 47; Informacja nr 437/81 z dnia 19 XII 1981 r.



ks. Antoni ¸assa poÊwi´ci∏ sztandar NSZZ „SolidarnoÊç” Huty Alumi-
nium. Po uroczystoÊciach sztandar przewieziono do strajkujàcej huty,
a w pomieszczeniach przy koÊciele zwo∏ano spontanicznie zebranie przed-
stawicieli koniƒskich zak∏adów pracy, na którym omówiono bie˝àcà sytua-
cj´ i podj´to pierwsze decyzje organizacyjne. 

Nast´pnego dnia o godz. 6 w hucie pozosta∏a pierwsza zmiana, a do
strajku przy∏àczyli si´ pracownicy drugiej zmiany. W ciàgu dnia protest
objà∏ wi´kszoÊç wydzia∏ów tego zak∏adu. W godzinach popo∏udniowych
dyrekcja i Komitet Zak∏adowy PZPR zapewnili na piÊmie strajkujàcych,
˝e je˝eli protest zostanie zakoƒczony do godz. 24, nikt z bioràcych w nim
udzia∏ nie b´dzie ukarany. Po burzliwej naradzie podj´to decyzj´ o zakoƒ-
czeniu strajku. O godz. 22 pracownicy huty odjechali autobusami do do-
mów, mijajàc po drodze oddzia∏y ZOMO podà˝ajàce w stron´ huty30.
Okaza∏o si´, ˝e protest zakoƒczy∏ si´ „na kilka godzin przed podj´ciem
w∏aÊciwej interwencji przez organa porzàdkowe”, które wesz∏y na teren
zak∏adu, co da∏o „efekty zademonstrowania si∏y i zdecydowanej woli
utrzymania ∏adu i porzàdku”31. Pomimo wczeÊniejszych zapewnieƒ cz∏on-
kowie Komitetu Strajkowego – Jerzy Jarzyƒski i Zbigniew ¸adosz – zostali
aresztowani i skazani32. 

W województwie koniƒskim strajkowali równie˝ (15 grudnia) pracow-
nicy Zak∏adów Przemys∏u Jedwabniczego „Miranda” w Turku. Organiza-
torzy protestu zostali zatrzymani, a Prokuratura Wojewódzka w Koninie
wszcz´∏a w tej sprawie Êledztwo33. 

W pierwszych dniach stanu wojennego w województwie zrywano ob-
wieszczenia w∏adz, zacz´to kolportowaç pierwsze ulotki. Z pomieszczeƒ
„SolidarnoÊci” w kopalni „Konin” uda∏o si´ wynieÊç sztandar i materia∏y
poligraficzne, które pos∏u˝y∏y póêniej do druku podziemnych publikacji.
18 grudnia na Wydziale Walcowni Huty Aluminium pojawi∏y si´ odr´cznie
wykonane ulotki pot´piajàce wprowadzenie stanu wojennego. 20 grudnia
w Koninie zorganizowano akcj´ ulotkowà i rozlepiano afisze protestacyjne34.
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30 E. i W. Zalescy, Zakazana „SolidarnoÊç”, Konin 2000, s. 17–23.
31 AP Konin, KW PZPR w Koninie, 1/135, k. 1, Telex nr 1/82, 6 I 1982.
32 E. i W. Zalescy, op. cit., s. 25.
33 Stan wojenny w Polsce..., s. 93; AIPN, MSW II, 185n/30, k. 129, Za∏àcznik do informacji
dziennej, 17 XII 1981.
34 E. i W. Zalescy, op. cit., s. 25, 29, 300.



Tak˝e w K∏odawie 14 grudnia trzech uczniów tamtejszego liceum ogólno-
kszta∏càcego rozlepi∏o ulotki „o treÊci antysocjalistycznej”35.

W nocy z 12 na 13 grudnia w siedzibie Zarzàdu Regionu NSZZ „Soli-
darnoÊç” w Lesznie przebywa∏y dwie osoby: Alicja Orza∏kiewicz i Marek
Wawrzeniecki, którzy zaniepokojeni przerwaniem ∏àcznoÊci telefonicznej
i teleksowej oko∏o godz. 23.40 opuÊcili jednak siedzib´ „SolidarnoÊci”.
Po pewnym czasie wkroczy∏a tam milicja. Alicja Orza∏kiewicz ukrywa∏a si´
do 6 stycznia, a Marek Wawrzeniecki do 13 stycznia 1982 r. Oboje ujawnili
si´ i zostali internowani. WczeÊniej internowano mi´dzy innymi przewod-
niczàcego leszczyƒskiej „SolidarnoÊci” Eugeniusza Matyjasa i jej wiceprze-
wodniczàcego Bronis∏awa Lachowicza36. 

Z dost´pnych dokumentów wynika, ˝e w województwie leszczyƒskim nie
dosz∏o do strajków protestacyjnych37, nie by∏o zatem koniecznoÊci u˝ycia si∏
porzàdkowych „do prze∏amania strajków”38. Jedynie w Bojanowie areszto-
wano Jerzego Solskiego, który 15 grudnia namawia∏ pracowników Fabryki
Mebli do podj´cia strajku w obronie internowanych39. Do 19 stycznia 1982 r.
internowano siedemdziesiàt osób. Wed∏ug w∏adz spokój panujàcy po wpro-
wadzeniu stanu wojennego by∏ dowodem, ˝e internowania obj´∏y „osoby
trafnie wytypowane na podstawie obserwacji i oceny ich dzia∏aƒ od sierpnia
1980 r.” Ponadto w celu „ca∏kowitego wygaszenia ognisk zapalnych” w tym
samym okresie przeprowadzono 150 rozmów ostrzegawczych40. 

Nie znaczy to jednak, ˝e spo∏eczeƒstwo województwa leszczyƒskiego
zaakceptowa∏o stan wojenny. Ju˝ 14 grudnia odnotowano zrywanie obwiesz-
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35 AP Konin, KW PZPR w Koninie, 1/63, k. 235, Ocena sytuacji spo∏eczno-politycznej w oÊwia-
cie koniƒskiej i kierunki pracy w tym Êrodowisku, [1982]. 
36 W. Handke, Od sierpnia przez grudzieƒ do czerwca... Zarys historii NSZZ „SolidarnoÊç” w Regio-
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wadzeniem stanu wojennego NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Leszczyƒskiego nie obejmowa∏
ca∏ego województwa leszczyƒskiego, gdy˝ cz´Êç komisji zak∏adowych NSZZ „SolidarnoÊç”
z ziemi górowskiej nale˝a∏a do Regionu Dolny Âlàsk NSZZ „SolidarnoÊç”, a cz´Êç komisji za-
k∏adowych zwiàzku z ziemi koÊciaƒskiej i gostyƒskiej do Zarzàdu Regionu NSZZ „Solidar-
noÊç” Wielkopolska. W województwie leszczyƒskim do „SolidarnoÊci” nale˝a∏o ok. 60 tys.
osób, w tym do NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Leszczyƒskiego ok. 40 tys.
37 AP Leszno, KW PZPR w Lesznie, 90, k. 303, Protokó∏ nr 13/25/81 z posiedzenia Egzekuty-
wy KW PZPR odbytego w dniu 22 XII [19]81 r.
38 Ibidem, 580, k. 419, Telex nr 405/81, 19 XII 1981.
39 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 30, k. 170, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie wo-
jewództwa leszczyƒskiego w miesiàcu grudniu 1981 r., 4 I 1982.
40 AP Leszno, KW PZPR w Lesznie, 91, k. 3, Protokó∏ nr 15/1/82 z posiedzenia Egzekutywy
KW PZPR odbytego w dniu 19 I [19]82 r.



czeƒ o wprowadzeniu stanu wojennego oraz zatrzymano studenta kolpor-
tujàcego ulotki KPN41. W nocy z 14 na 15 grudnia we Wschowie wykryto
szeÊç ulotek o ró˝nej treÊci, a w Gostyniu patrol MO zatrzyma∏ osob´ ma-
lujàcà na murach symbole KPN42. 

W Górze 13 grudnia dzia∏acze „SolidarnoÊci” ukryli cz´Êç dokumenta-
cji nale˝àcej do NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemi Górowskiej, a nast´pnego dnia
zorganizowano spotkanie, na którym „podj´to decyzje o dalszym dzia∏aniu
skierowanym przeciwko w∏adzy”. Dzia∏acze tej struktury 17 grudnia roz-
kolportowali plakaty „o wrogiej treÊci”. W trakcie rewizji przeprowadzo-
nych w ich mieszkaniach znaleziono kolejne plakaty i ukrytà dokumentacj´
„SolidarnoÊci” oraz zatrzymano trzy osoby „celem poniesienia konsekwencji
karnej”43. W Miejskiej Górce w nocy z 20 na 21 grudnia ukaza∏y si´ pisane
r´cznie ulotki o treÊci: „»SolidarnoÊç« zwyci´˝y” i „Precz z PZPR”44.

Do 22 grudnia nieliczne akcje „plakatowania domów i parkanów” zare-
jestrowano w Gostyniu, Górze, Lesznie, Miejskiej Górce i we Wschowie45.
W zwiàzku z wydarzeniami w Gdaƒsku i kopalni „Wujek” w Gostyniu
odnotowano, ˝e cz∏onkowie „SolidarnoÊci” manifestacyjnie nosili znaczki
zwiàzkowe z czarnà wstà˝kà. Niektórzy pracownicy Huty Szk∏a w Gostyniu
i Zak∏adów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Pudliszkach jawnie
wyra˝ali sprzeciw wobec wprowadzenia stanu wojennego, co budzi∏o „za-
niepokojenie wÊród aktywu”46.

W województwie pilskim w kilku zak∏adach 14 i 15 grudnia przeprowa-
dzono akcje protestacyjne przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego.
W drugim dniu stanu wojennego w ZNTK w Pile na pierwszej zmianie zor-
ganizowano wiec, w którym wzi´∏o udzia∏ oko∏o pi´ciuset pracowników.
Tego dnia na Wydziale Odlewni w Przedsi´biorstwie Aparatury i Urzàdzeƒ
Komunalnych „Powogaz” odby∏ si´ trzygodzinny strajk. Ponadto próby
zorganizowania strajków podj´to (prawdopodobnie 15 grudnia) w Przed-
si´biorstwie Produkcji i Monta˝u Maszyn Przemys∏u Izolacji Budowlanych
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41 Ibidem, 580, k. 409, Telex nr 395/81, 14 XII 1981.
42 Ibidem, 580, k. 411, Telex nr 397/81, 15 XII 1981.
43 Ibidem, 580, k. 422, Telex nr 408, 21 XII 1981.
44 Ibidem, 580, k. 420, Informacja o aktualnej sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. leszczyƒskim,
21 XII 1981.
45 Ibidem, 91, k. 3, Protokó∏ nr 15/1/81 z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR odbytego w dniu 19 I
[19]82 r.
46 Ibidem, 580, k. 413, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej w woj. leszczyƒskim, [gru-
dzieƒ 1981].



„Izolacja”, Zak∏adach Sprz´tu OÊwietleniowego „Polam” w Pile i Zak∏a-
dach P∏yt PilÊniowych w Czarnkowie47. Wymienione protesty zakoƒczy∏y
si´ bez u˝ycia si∏y, w wyniku dzia∏aƒ aktywu i aparatu partyjnego, „przy
wspó∏udziale przedstawicieli KOK i administracji paƒstwowej”48.

Kolejne akcje protestacyjne odnotowano po wydarzeniach na Âlàsku
i demonstracjach w Gdaƒsku. 22 grudnia w Przedsi´biorstwie Naprawy
Taboru LeÊnego w Trzciance oko∏o stu pracowników nosi∏o na znak ˝a∏oby
czarne kokardki. 23 grudnia po interwencji w∏adz protestowa∏o w ten spo-
sób ju˝ tylko czterech pracowników. Na osiedlu mieszkaniowym PGR
w Szamocinie tego dnia wywieszono flag´ z kirem. Kilka dni póêniej nama-
lowano tam na murze dwie szubienice, a pod nimi skróty KPZR i PZPR
oraz has∏a „za Poznaƒ 56” i „za Katyƒ”. W tym samym okresie w Lubuskich
Zak∏adach Okr´towych „Lubmor” w Trzciance pozrywano partyjne afisze,
a w Wa∏czu, Chodzie˝y i Czarnkowie rozpowszechniano ulotki, przewa˝nie
pisane r´cznie. W Czarnkowie poddano obserwacji dwa mieszkania, w któ-
rych spotykali si´ aktywiÊci NSZZ „SolidarnoÊç”49.

W reakcji na wprowadzenie stanu wojennego w kilku zak∏adach pracy
województwa gorzowskiego od 14 do 17 grudnia zorganizowano akcje pro-
testacyjne. 14 grudnia na Wydziale Mechanicznym Zak∏adów Wyrobów
Chemicznych „Chemitex-Stilon” odby∏a si´ masówka, która zapoczàtko-
wa∏a strajk. Domagano si´ uwolnienia internowanych i wydania sztandaru
zak∏adowej „SolidarnoÊci”. Do zak∏adu skierowano grup´ pracowników
i lektorów Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gorzowie oraz pe∏nomocni-
ka KOK50. Strajk w zak∏adzie zakoƒczy∏ si´ 16 grudnia o godz. 23.30 w wy-
niku „perswazyjnego dzia∏ania komisarza KOK”51.

14 grudnia na Oddziale Wykaƒczalni Zak∏adów Przemys∏u Jedwabni-
czego „Silwana” zorganizowano masówk´, w trakcie której „usi∏owano za-
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47 AP Pi∏a, KW PZPR w Pile, 346/320, k. 21, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej na te-
renie województwa pilskiego oraz ocena dzia∏aƒ instancji i organizacji partyjnych w okresie od 13
do 28 grudnia 1981 r.
48 Ibidem, 346/356, k. 175, Telex nr 473/81, 19 XII 1981.
49 Ibidem, 346/320, k. 21–22, Informacje o sytuacji spo∏eczno-politycznej na terenie wojewódz-
twa pilskiego oraz ocena dzia∏aƒ instancji i organizacji partyjnych w okresie od 13 do 28 grudnia
1981 r.; ibidem, 346/357, k. 89, Informacje o sytuacji w województwie w oparciu o relacje kierow-
ników rejonów partyjnego dzia∏ania, [grudzieƒ 1981].
50 AP Gorzów Wielkopolski, KW PZPR w Gorzowie Wlkp., 402, k. 131, Telex nr 371, 14 XII
1981.
51 Ibidem, 402, k. 149, Telex nr 386, 17 XII 1981; ibidem, 402, k. 150, Telex nr 387, 17 XII 1981.



trzymaç grup´ wojskowà oraz dyrektora zak∏adu”. Póêniej z inicjatywy
dzia∏aczy „SolidarnoÊci” zorganizowano strajk, a przed bramà zak∏adu wy-
stawiono „posterunki NSZZ »SolidarnoÊç« z opaskami”52. Nast´pnego
dnia wed∏ug oceny w∏adz w zak∏adzie strajkowa∏o siedemset osób. Strajk
przerwano 16 grudnia „w wyniku prowadzonych rozmów”53. Tego samego
dnia akcje strajkowe zakoƒczono w Gorzowskich Zak∏adach Mechanizacji
Budownictwa „Zremb”, Zak∏adach Stolarki Budowlanej „Stolbud” i Elek-
trociep∏owni Gorzów (protest rozpocz´to 14 grudnia w warsztacie elek-
trycznym „na tle internowania jednego ze wspó∏pracowników”)54. Strajk
w Gorzowskim Przedsi´biorstwie Budownictwa In˝ynieryjnego rozpoczà∏
si´ 15 grudnia w godzinach rannych. Do protestu przy∏àczyli si´ niektórzy
pracownicy Gorzowskiego Przedsi´biorstwa Budownictwa Przemys∏owego.
Nast´pnego dnia cz´Êç za∏ogi podj´∏a decyzj´ o przerwaniu protestu,
a cz´Êç przenios∏a si´ do strajkujàcego w sàsiedztwie „Stilonu”55. 

14 grudnia strajkowano równie˝ w Zak∏adzie Produkcji Lekkiej Obudo-
wy „Metalplast” w Witnicy i Zak∏adach Mechanicznych w Sul´cinie, gdzie
prac´ podj´to nast´pnego dnia na drugiej zmianie56. 17 grudnia w godzi-
nach rannych strajk rozpocz´∏o oko∏o 170 pracowników Fabryki Sprz´tu
Okr´towego „Remor” w Reczu. Protest zakoƒczy∏ si´ oko∏o godz. 17, a do
jego likwidacji przyczyni∏a si´ „dzia∏alnoÊç perswazyjna wojskowej grupy
operacyjnej”57.

Si∏owe rozwiàzanie zastosowano natomiast 16 grudnia w Zak∏adach
Mechanicznych „Gorzów”58. Decyzj´ o strajku okupacyjnym w tym zak∏a-
dzie za∏oga podj´∏a 15 grudnia. Dzia∏a∏ tam Mi´dzyzak∏adowy Komitet
Strajkowy, na którego czele sta∏ wiceprzewodniczàcy Zarzàdu Regionu
NSZZ „SolidarnoÊç” w Gorzowie Wielkopolskim, Tadeusz Ko∏odziejski.
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52 Ibidem, 402, k. 131, Telex nr 371, 14 XII 1981.
53 Ibidem, 402, k. 140, Telex nr 379, 15 XII 1981; ibidem, 402, k. 148, Telex nr 385, 16 XII 1981.
54 Ibidem, 402, k. 131, Telex nr 371, 14 XII 1981; ibidem, 402, k. 140, Telex nr 379, 15 XII 1981;
ibidem, 402, k. 148, Telex nr 385, 16 XII 1981.
55 AIPN Poznaƒ, Sàd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., 82/3, k. 267–268, Akt oskar˝enia, 8 II
1982.
56 AP Gorzów Wielkopolski, KW PZPR w Gorzowie Wlkp., 402, k. 131, Telex nr 371, 14 XII
1981; ibidem, 402, k. 140, Telex nr 379, 15 XII 1981.
57 Ibidem, 402, k. 152, Telex nr 389, 17 XII 1981.
58 Ibidem, 402, k. 148, Telex nr 385, 16 XII 1981. Zak∏ady Mechaniczne „Gorzów” nale˝a∏y do
Zrzeszenia Przemys∏u Ciàgnikowego „Ursus”, stàd w niektórych dokumentach wyst´pujà pod
nazwà „Ursus” lub Zak∏ady Mechaniczne „Ursus”.



Wojewódzki Komitet Obrony uzna∏, ˝e po „zlikwidowaniu najbardziej wte-
dy zorganizowanej akcji strajkowej i po odizolowaniu Mi´dzyzak∏adowego
Komitetu Strajkowego ∏atwiej b´dzie za˝egnaç inne strajki”. Do pacyfika-
cji strajku w ZM „Gorzów” skierowano ˝o∏nierzy z jednostki saperskiej
przy ul. Chopina w Gorzowie, wydzielone sk∏ady osobowe z dwóch jedno-
stek ze Skwierzyny, oko∏o dwustu funkcjonariuszy ROMO, pi´çdziesi´cio-
osobowà kompani´ ZOMO i jednostk´ NOMO. Akcjà kierowa∏ p∏k Jan
Krzy˝aniak. Nad ranem 16 grudnia czo∏giem wy∏amano bram´ hali Wydzia-
∏u Mechanicznego, gdzie znajdowa∏a si´ strajkujàca za∏oga. Cz´Êç si∏ pacy-
fikujàcych strajk wkroczy∏a do hali, a cz´Êç pozosta∏a na zewnàtrz. Prote-
stujàcych wezwano do opuszczenia hali. KilkanaÊcie osób, które wysz∏y
z zak∏adu, pomimo otrzymanych wczeÊniej gwarancji bezpieczeƒstwa, zo-
sta∏o na zewnàtrz pobitych. Poniewa˝ wi´kszoÊç strajkujàcych nie opuÊci∏a
hali, u˝yto gazu ∏zawiàcego. Ci, którzy ratowali si´ ucieczkà, trafiali mi´dzy
szpaler milicjantów i ˝o∏nierzy na tak zwanà Êcie˝k´ zdrowia. Cz´Êç straj-
kujàcych zatrzymano i przewieziono samochodami milicyjnymi do Komen-
dy Wojewódzkiej MO przy ul. Kosynierów Gdyƒskich59.

W województwie zielonogórskim do 15 grudnia internowano czterdzie-
Êci osób i przeprowadzono oko∏o stu rozmów profilaktyczno-ostrzegaw-
czych. W ocenie komendanta wojewódzkiego MO w wyniku dzia∏aƒ repre-
syjnych „rozbita zosta∏a struktura organizacyjna Zarzàdu Regionalnego
»SolidarnoÊci«”. Nie odnotowano „na wi´kszà skal´ agitacji do wrogich
wystàpieƒ” i przerw w pracy. 14 grudnia na teren DolnoÊlàskich Zak∏adów
Metalurgicznych „Dozamet” w Nowej Soli usi∏owa∏a wejÊç czteroosobowa
grupa „emisariuszy z Lubina” (pracowników Zak∏adu Górniczego „Rud-
na”) z zamiarem nawo∏ywania do strajku. Wszyscy zostali jednak zatrzyma-
ni przez MO. Tego samego dnia jeden z pracowników Zak∏adów Przemy-
s∏u Cukierniczego „Goplana” w Kargowej, Edmund Heyduk, odmówi∏
podj´cia pracy, protestujàc w ten sposób przeciwko wprowadzeniu stanu
wojennego. Zwolniono go z pracy ze skutkiem natychmiastowym60. Bli˝ej
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59 W. Opanowicz, Wariant si∏owy, „Gorzowska Gazeta Nowa” 1991, nr 243; Zgodnie z pra-
wem..., „Aspekty” 1991, nr 12/65; ibidem, 1992, nr 1/66; ibidem, 1992, nr 2/67. 
60 AP Wilkowo, KW PZPR w Zielonej Górze, 61/IV, t. 40, b.p., Protokó∏ z posiedzenia Egze-
kutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Zielonej Górze z dnia 15 grudnia 1981 r.; AIPN, MSW
II, 17/IX/231, t. 63, k. 309, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w województwie
zielonogórskim za okres od 13 grudnia 1981 r. do 31 grudnia 1982 r. oraz prognozy i kierunki dzia-
∏ania KW MO; ibidem, 17/IX/231, t. 63, k. 137, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej oraz



nieokreÊlony „incydent” mia∏ miejsce w toczni w Nowej Soli, „gdzie orga-
na porzàdkowe uspokoi∏y sytuacj´”61.

14 grudnia przedstawiciele w∏adz zabezpieczyli lokal i dokumentacj´
Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” i przej´li pomieszczenia komisji
zak∏adowych zwiàzku, a komitety partyjne w zak∏adach pracy przeprowa-
dzi∏y akcj´ usuwania „wrogich” materia∏ów informacyjnych, hase∏ i oflago-
wania. Poza tym podj´to dzia∏ania „profilaktyczno-represyjne”, polegajàce
g∏ównie na rozmowach ostrzegawczych – do koƒca grudnia przeprowadzono
ich a˝ 1145. Zaobserwowano zarazem anga˝owanie si´ dzia∏aczy zwiàzku
„Êredniego szczebla” w dzia∏alnoÊç podziemnà oraz rozpowszechnianie
„wrogich” materia∏ów propagandowych62.

2. Aparat w∏adzy 

Wojewódzki Komitet Obrony w Poznaniu podczas stanu wojennego
tworzy∏y nast´pujàce osoby: Marian Król – wojewoda poznaƒski, Wojciech
K∏os – prokurator wojewódzki, Henryk Zaszkiewicz – komendant woje-
wódzki MO i gen. bryg. Micha∏ Polech – pe∏nomocnik Komitetu Obrony
Kraju63. Formalnym zadaniem WKO by∏o pe∏nienie kierowniczych funkcji
wobec terenowych organów administracji paƒstwowej, koordynowanie
pracy w zak∏adach przemys∏owych, instytucjach paƒstwowych, spó∏dziel-
czych i organizacjach spo∏ecznych oraz podejmowanie decyzji zapewnia-
jàcych wprowadzenie w ˝ycie postanowieƒ dekretu o stanie wojennym
i wydanych na jego podstawie zarzàdzeƒ64. 13 grudnia powsta∏ równie˝ Woje-
wódzki Sztab Propagandy i Informacji b´dàcy organem pomocniczym
WKO. Zawieszono wszystkie gazety, OÊrodek TV i Polskiego Radia, pras´
zak∏adowà oraz tygodniki w Kaliszu, Koninie i Lesznie. Jedynym lokalnym
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stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w woj. zielonogórskim za miesiàc grudzieƒ 1981 roku,
4 I 1982.
61 AP Wilkowo, KZ PZPR „Dozamet” w Nowej Soli, 3/2, b.p., Protokó∏ nr 4/82 z posiedzenia
cz∏onków Egzekutywy KZ PZPR wraz z sekretarzami POP i aktywem zak∏adowym odbytego
w dniu 16 I 1982 r.
62 Ibidem, KW PZPR w Zielonej Górze, 61/IV, t. 40, b.p., Protokó∏ nr 12 z posiedzenia Egze-
kutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Zielonej Górze z dnia 15 grudnia 1981 r.; ibidem,
61/IV, t. 40, b.p., Protokó∏ nr 13 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Zielonej Górze z dnia 30 grudnia 1981 r.
63 E.R. Dabert, op. cit., s. 48.
64 Czym sà Wojewódzkie Komitety Obrony?, „Biuletyn KW PZPR w Poznaniu”, nr 8/52, 28 I 1982.



czasopismem obejmujàcym zasi´giem pi´ç województw Wielkopolski by∏a
„Gazeta Poznaƒska”, organ Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu.
Wojewódzki Sztab Propagandy i Informacji ju˝ 13 grudnia sformowa∏ ze-
spó∏ redakcyjny tej gazety spoÊród dziennikarzy poznaƒskich czasopism,
„w stosunku do których nie by∏o zastrze˝eƒ natury politycznej”. Redakcje
pozosta∏ych czasopism zacz´∏y wznawiaç dzia∏alnoÊç w lutym 1982 r. po
zweryfikowaniu ich sk∏adów.

Zgodnie z zaleceniem Centralnego Sztabu Propagandy i Informacji
w Poznaniu powo∏ano Komisj´ Weryfikacyjnà, która od 2 do 23 stycznia
1982 r. dokona∏a „przeglàdu kadry” dziennikarskiej i pracowników po-
znaƒskich redakcji gazet, radia, telewizji (w tym pracowników techniki
i obs∏ugi) oraz wydawnictw, kolporta˝u i drukarni. Komisja bra∏a pod uwa-
g´ mi´dzy innymi „stosunek do kierowniczej roli partii w Êrodkach maso-
wego przekazu, dzia∏alnoÊç prowadzonà w okresie od sierpnia 1980 r.,
dzia∏ania i zachowania po 13 grudnia 1981 r.” oraz „stosunek do decyzji
o wprowadzeniu stanu wojennego”. Oceniono prac´ kierownictw poszcze-
gólnych redakcji, a nast´pnie przeprowadzono rozmowy z dziennikarzami
zespo∏ów redakcyjnych. Do przeglàdu kadr wytypowano czterdziestu
dziennikarzy, z których trzynastu postanowiono zwolniç z pracy, z tym ˝e
jednego z nich pozbawiono funkcji zast´pcy redaktora naczelnego, pozo-
stawiajàc go „na etacie niedziennikarskim”. Komisja wnioskowa∏a równie˝
o bie˝àce i okresowe dokonywanie przez poszczególne redakcje ocen
„przydatnoÊci zawodowej i politycznej kadry dziennikarskiej” oraz nie-
zb´dnych wewn´trznych przesuni´ç kadrowych w redakcjach „zabezpie-
czajàcych sprawne dzia∏anie i wysoki poziom polityczny publikacji”65.
Wkrótce zlikwidowano ukazujàcy si´ w Poznaniu magazyn „Tydzieƒ”66.

W ocenie MSW weryfikacja dziennikarzy wp∏yn´∏a na „wzmocnienie
po˝àdanych postaw wi´kszoÊci osób z tego Êrodowiska”, a w jej wyniku
oraz „dzi´ki w∏aÊciwym dzia∏aniom operacyjnym” w Poznaniu powsta∏
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65 AP Poznaƒ, KW PZPR w Poznaniu, 494, k. 248–252, Informacja o funkcjonowaniu Êrodków
masowego przekazu w stanie wojennym, [luty 1982]. Do zwolnienia zaproponowano: z „Gaze-
ty Poznaƒskiej” – 4 osoby, z „G∏osu Wielkopolskiego” – 1, „Ekspressu Poznaƒskiego” – 2,
„Tygodnia” – 3 i Polskiego Radia – 3.
66 Ibidem, 2203, k. 44–45, Teleks do Stefana Olszowskiego, cz∏onka BP i sekretarza KC
PZPR, 5 IV 1982. Zamiast czasopisma „Tydzieƒ” w∏adze partyjne zamierza∏y wydawaç tygo-
dnik spo∏eczno-polityczny „Obserwator”, który mia∏ s∏u˝yç propagowaniu ideologii socjali-
stycznej.



Oddzia∏ Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL, który skupia∏ w 1982 r. 90 proc.
dziennikarzy województwa poznaƒskiego67.

W∏adze zaleca∏y wówczas podejmowanie w publikacjach prasowych ta-
kich tematów, jak walka z „poglàdami opozycji politycznej i oÊrodkami dy-
wersji antysocjalistycznej”, porozumienie narodowe, dzia∏alnoÊç partii i jej
program, oraz zagadnieƒ politycznych i ideologicznych, a tak˝e problemów
m∏odzie˝y oraz zwiàzków zawodowych. Realizujàc powy˝sze wytyczne,
„Gazeta Poznaƒska” by∏a ukierunkowana tematycznie przede wszystkim
na cz∏onków partii, „G∏os Wielkopolski” mia∏ oddzia∏ywaç na bezpartyjnà
cz´Êç spo∏eczeƒstwa, a „Ekspress Poznaƒski” zwraca∏ si´ do osób mocno
zwiàzanych z tradycjà poznaƒskà68.

Z chwilà wprowadzenia stanu wojennego zmienione zosta∏y zasady kie-
rowania przedsi´biorstwami. Do zmilitaryzowanych zak∏adów pracy skie-
rowano komisarzy wojskowych. W przedsi´biorstwach nieobj´tych military-
zacjà kierownictwo sprawowali dyrektorzy, pierwsi sekretarze PZPR byli
„pe∏nomocnikami” politycznymi, a przewodniczàcy Zwiàzku Socjalistycznej
M∏odzie˝y Polskiej dzia∏ali pod kierownictwem pierwszych sekretarzy POP.
Na mocy specjalnej instrukcji powo∏ano oddzia∏y samoobrony „S∏u˝ba Par-
tii” z∏o˝one z cz∏onków PZPR69. Komitet Centralny PZPR interesowa∏ si´
zw∏aszcza sytuacjà w trzech poznaƒskich zak∏adach: HCP, Zak∏adach Meta-
lurgicznych „Pomet” i W´êle PKP Poznaƒ. Sytuacj´ w szeÊciu poznaƒskich
przedsi´biorstwach okreÊlono jako trudnà. Do pomocy organizacjom par-
tyjnym zorganizowano grupy lektorskie na szczeblu komitetu wojewódz-
kiego i komitetów dzielnicowych. Utrzymywano bezpoÊredni kontakt z apa-
ratem partyjnym. Ponadto powo∏ano „zespo∏y dzia∏ajàce pod kierunkiem
instancji dzielnicowych”, majàce si´ zajàç ocenà kadry kierowniczej70.

Od poczàtku stanu wojennego w poznaƒskich instytucjach trwa∏y wery-
fikacje pracowników, mi´dzy innymi w organach wymiaru sprawiedliwoÊci.
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67 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 38, k. 337, Ocena operacyjno-polityczna okresu stanu wojenne-
go na terenie Poznania i województwa (13 I 1982–31 I 1982 r.), 10 I 1983.
68 AP Poznaƒ, KW PZPR w Poznaniu, 1089, k. 114, Sytuacja spo∏eczno-polityczna oraz porzàd-
ku i bezpieczeƒstwa publicznego w województwie poznaƒskim (projekt I cz´Êci sprawozdania
WKO), 23 XI 1982.
69 Ibidem, 393, k. 307–308, 310, Protokó∏ nr 17/81 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR z udzia∏em cz∏onków centralnych w∏adz partyjnych w Poznaniu odbytego
w dniu 15 grudnia 1981 r.
70 Ibidem, 1089, k. 84–87, Informacja z dnia 7 stycznia 1982 r. o sytuacji w partii, w instancjach
i organizacjach partyjnych, w zak∏adach i Êrodowiskach województwa poznaƒskiego.



Oceniono 250 (jednà trzecià sk∏adu osobowego) pracowników sàdownic-
twa – cz∏onków „SolidarnoÊci”. W wyniku przeglàdu 240 pracowników wy-
stàpi∏o ze zwiàzku, a 10 podpisa∏o deklaracj´ lojalnoÊci. Odwo∏ano trzech
kierowników wydzia∏ów. Weryfikacj´ przeprowadzano w poznaƒskiej pro-
kuraturze, tam jednak ˝aden z 221 pracowników nie nale˝a∏ do „Solidar-
noÊci”. Na takà sytuacj´ – jak podkreÊlano w partyjnych materia∏ach – „z∏o-
˝y∏ si´ fakt du˝ego wk∏adu pracy POP”71.

CzynnoÊci weryfikacyjne prowadzono równie˝ w organach administra-
cji paƒstwowej wszystkich szczebli oraz w jednostkach gospodarczych
podporzàdkowanych wojewodzie poznaƒskiemu. Z pracownikami, którzy
nale˝eli do „SolidarnoÊci”, a nie podpisali „deklaracji lojalnoÊci wobec
w∏adzy ludowej”, rozwiàzywano stosunek pracy72.

Podczas stanu wojennego wielu cz∏onków PZPR z∏o˝y∏o legitymacje
partyjne, przewa˝nie ze wzgl´du na dezaprobat´ dla wprowadzenia stanu
wojennego lub dlatego, ˝e nie zgadzali si´ z programem i linià partii.
Ponadto kierownictwo partii samo dokonywa∏o skreÊleƒ i wydaleƒ. Zmiany
sk∏adu liczebnego partii w tym okresie w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej
przedstawia tabela nr 173.

W poczàtkowym okresie stanu wojennego w województwie kaliskim na
dwa wakujàce stanowiska wicewojewodów WKO powo∏a∏ komisarycznie
pe∏nomocników wojewody, a komisarycznym wojewodà mianowano Jana
Kolend´. Równie˝ komisarycznie powo∏ano naczelnika gminy Kotlin. Tade-
uszowi WiÊniewskiemu cofni´to pe∏nomocnictwo do pe∏nienia obowiàzków
dyrektora naczelnego FWR „Runotex” w Kaliszu i odwo∏ano lekarza woje-
wódzkiego. Przystàpiono do weryfikacji kadr w Urz´dzie Wojewódzkim
i Urz´dzie Miejskim oraz przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze z kadrà
kierowniczà74. W wyniku rozmów wi´kszoÊç pracowników tych urz´dów z∏o-
˝y∏a oÊwiadczenia o wystàpieniu z „SolidarnoÊci”75. Od 13 grudnia 1981 do
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71 Ibidem, 494, k. 19–20, Protokó∏ nr 19/1/82 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkie-
go PZPR w Poznaniu odbytego w dniu 8 stycznia 1982 r.
72 Ibidem, 1089, k. 88, Informacja z dnia 7 stycznia 1982 r. o sytuacji w partii, w instancjach i orga-
nizacjach partyjnych, w zak∏adach i Êrodowiskach województwa poznaƒskiego.
73 Brak chronologii w tabeli wynika z tego, ˝e w badanych dokumentach wyst´pujà ró˝ne
okresy sprawozdawcze, oraz z niekompletnoÊci akt PZPR z by∏ych województw.
74 AP Kalisz, KW PZPR w Kaliszu, 258, k. 35, Telex nr 1863, [15 XII 1981]; Kronika wydarzeƒ
w województwach: kaliskim, koniƒskim, leszczyƒskim, pilskim i poznaƒskim za okres od paê-
dziernika do grudnia 1981 r., „Kronika Wielkopolski” 1982, nr 3/4 (29).
75 Ibidem, 258, k. 77, Informacja nr 456/81, [31 XII 1981].



31 stycznia 1982 r. legitymacje partyjne odda∏o 389 cz∏onków PZPR, w tym
194 robotników, 101 pracowników umys∏owych i 58 ch∏opów. Niekiedy gru-
powo sk∏adano legitymacje, na przyk∏ad w Spó∏dzielni „Kombud” w K´pnie
uczynili tak wszyscy cz∏onkowie POP76. 

Tabela nr 1. Wydaleni i skreÊleni cz∏onkowie PZPR

èród∏o: AP Poznaƒ, KW PZPR w Poznaniu, 1514, b.p., Sprawozdanie o wydalonych i skreÊlo-
nych z PZPR za rok 1982; ibidem, 1515, b.p., Sprawozdanie o wydalonych i skreÊlonych z PZPR
za I pó∏rocze 1983, 5 VII 1983; AP Konin, KW PZPR w Koninie, 1/67, k. 118, Informacja o sta-
nie partii na dzieƒ 31 XII 1982 r., [1983]; AP Leszno, KW PZPR w Lesznie, 719, k. 1–4, Mel-
dunki 2-tygodniowe o zmianach w partii w okresie stanu wojennego (sprawozdania o skreÊlo-
nych, wydalonych, przyj´tych, zdanych legitymacjach), [1982]; AP Pi∏a, KW PZPR w Pile,
346/105, k. 40, Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Pile za okres od
czerwca 1981 r. do grudnia 1982 r., [styczeƒ 1983]; AP Wilkowo, KW PZPR w Zielonej Górze,
61/VII/38, t. 1, b.p., Sprawozdanie o wydalonych i skreÊlonych z PZPR za 12 m[iesi´]cy (I–XII)
1982 r., [1983]; ibidem, 61/VII/38, t. 1, b.p., Sprawozdanie o wydalonych i skreÊlonych z PZPR
za I pó∏rocze (I–VI) 1983 r., [1983].

Z chwilà wprowadzenia stanu wojennego w województwie kaliskim
wstrzymano wydawanie dwóch czasopism: tygodnika „Ziemia Kaliska”
i miesi´cznika „Po∏udniowa Wielkopolska”. Postawa polityczna wi´kszoÊci
dziennikarzy nie budzi∏a niepokoju w∏adz, gdy˝ wszyscy – z wyjàtkiem ze-
spo∏u redakcyjnego czasopisma zak∏adowego „Kaliski W∏ókniarz” – w∏àczyli
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76 Ibidem, 269, k. 6–7, Informacja nr 33/82 z dnia 3 lutego 1982 r.

Liczba
skreÊlonych

Województwo
Liczba

(w nawiasie Okreswydalonych
liczba skreÊlonych
na w∏asnà proÊb´)

poznaƒskie 393 13590 (7148) 1 stycznia–31 grudnia 1982 r.
66 3847 (1382) 1 stycznia–30 czerwca 1983 r.

koniƒskie 205 4044 (1086) 1 stycznia–31 grudnia 1982 r.
leszczyƒskie 61 2220 (482) 13 grudnia 1981–czerwiec 1982 r.
pilskie 193 4849 (1268) czerwiec 1981–listopad 1982 r.
zielonogórskie 204 5196 (2459) 1 stycznia–31 grudnia 1982 r.

43 1518 (486) 1 stycznia–30 czerwca 1983 r.



si´ „w nurt pracy politycznej organizacji partyjnych”77. Oddzielnie zaj´to
si´ sprawà „Kaliskiego W∏ókniarza”, którego redaktor naczelny W∏odzi-
mierz Muth, b´dàcy jednoczeÊnie I sekretarzem POP, przed wprowadze-
niem stanu wojennego pomaga∏ w wydawaniu czasopism Zarzàdowi
Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Wielkopolska Po∏udniowa. Miejska Komisja
Kontroli Partyjnej 6 stycznia 1982 r. podj´∏a decyzj´ o wydaleniu redak-
tora naczelnego z partii78. Zwolniono go równie˝ z pracy, podobnie jak
trzech innych redaktorów tego pisma: Edwarda Koniecznego, Ew´ Maç-
czak i Iren´ Bartolik79.

Komitet Wojewódzki PZPR w Kaliszu du˝à wag´ przywiàzywa∏ – po-
dobnie jak w innych województwach – do organizowania jesienià 1982 r.
nowych zwiàzków zawodowych. 8 paêdziernika, na kolejnym posiedzeniu
sztabu wojewódzkiego do spraw dzia∏aƒ zwiàzkowych, przyj´to „program
dzia∏ania aparatu i aktywu KW PZPR na najbli˝sze dni”. Zorganizowano
te˝ spotkanie z kierownikami rejonowych oÊrodków pracy partyjnej, któ-
rym przekazano zalecenia Komitetu Wojewódzkiego PZPR „odnoÊnie
dzia∏aƒ w tematyce zwiàzkowej”. W zak∏adach pracy przygotowywano gru-
py inicjatywne, które mia∏y si´ zajàç tworzeniem zwiàzków, na przyk∏ad
w ostrowskim ZNTK grupy inicjatywne powsta∏y na pi´ciu wydzia∏ach; po-
dzielono je na dwa zespo∏y, które mia∏y byç uruchomione w zale˝noÊci od
rozwoju sytuacji w zak∏adzie80.

W województwie koniƒskim odwo∏ano trzech cz∏onków Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR, poniewa˝ nie podporzàdkowali si´ decyzji Biura Poli-
tycznego Komitetu Centralnego ze stycznia 1982 r. oraz z∏o˝yli legitymacje
partyjne, a tak˝e przyj´to rezygnacj´ szeÊciu osób z funkcji cz∏onków Komi-
tetu Wojewódzkiego. Poza tym odwo∏ano czterech zast´pców cz∏onków
Komitetu Wojewódzkiego, z powodów przytoczonych powy˝ej81.
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77 Ibidem, 258, k. 26, Telex nr 1841, [14 XII 1981]; ibidem, 258, k. 78, Informacja nr 456/81,
[31 XII 1981].
78 Ibidem, 101, k. 94, Ocena wyników pracy ideologicznej i propagandowej w okresie stanu wo-
jennego i wynikajàce stàd zadania, [luty 1982].
79 G. Schlender, op. cit., s. 190.
80 AP Kalisz, KW PZPR w Kaliszu, 276, k. 19, Informacje o grupach inicjatywnych w ZNTK
– Ostrów Wlkp., 9 X 1982; ibidem, 276, k. 17, Informacja nr 291/82 z dnia 8 paêdziernika
1982 r.
81 AP Konin, KW PZPR w Koninie, 1/67, k. 118, Informacja o stanie partii na dzieƒ 31 XII
1982 r.; ibidem, 1/67, k. 82–83, Sprawozdanie Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Koninie na wo-
jewódzkà konferencj´ sprawozdawczà, [luty 1982].



W trzech zak∏adach przemys∏owych – Hucie Aluminium „Konin”, Zespo-
le Elektrowni Pàtnów–Adamów–Konin i KWB „Konin” – w poczàtkowym
okresie stanu wojennego przeprowadzono ocen´ kadry kierowniczej „pod
kàtem przydatnoÊci zawodowej i postaw spo∏eczno-politycznych”. W wyni-
ku tych dzia∏aƒ nastàpi∏y zmiany na stanowiskach kierowniczych zak∏adów,
dzia∏ów i oddzia∏ów. Do 6 stycznia 1982 r. w ZE PAK „zespó∏ oceniajàcy”
zaproponowa∏ 21 zmian na stanowiskach kierowniczych, a w kopalni „Konin”
17 (w tym zak∏adzie wymieniono ca∏à dyrekcj´)82. 

W Hucie Aluminium „Konin” 15 stycznia 1982 r. pi´ç zespo∏ów powo-
∏anych przez Wojewódzkà Komisj´ Kontroli Partyjnej rozpocz´∏o rozmowy
z aktywem partyjnym: cz∏onkami komitetu zak∏adowego, zak∏adowej komi-
sji rewizyjnej, sekretarzami OOP oraz kadrà in˝ynieryjno-technicznà.
¸àcznie w tym zak∏adzie rozmawiano z oko∏o 160 cz∏onkami partii83. 

W wyniku weryfikacji przeprowadzonej w Êrodowisku koniƒskich dzien-
nikarzy z pracy zwolniono szeÊç osób84 (mi´dzy innymi Anet´ Bronowickà,
Leszka Stefaniaka, Krzysztofa Dobreckiego i Andrzeja Mosia)85. Pozostali
dziennikarze „jednoznacznie okreÊlili swojà postaw´ politycznà [...] i komi-
sja weryfikacyjna postanowi∏a [...] utrzymaç ich na dotychczasowych [...]
stanowiskach”86. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego kuratorium oÊwiaty i wychowania
przeprowadzi∏o rozmowy ze wszystkimi dyrektorami szkó∏, w których dzia-
∏a∏y ko∏a „SolidarnoÊci” (przed 13 grudnia 1981 r. do zwiàzku nale˝a∏o
1139 nauczycieli, co stanowi∏o 22 proc. ogó∏u). Rozmowy te dotyczy∏y „lojal-
noÊci wobec realizowanej polityki oÊwiatowej [...] i okreÊlenia swego stano-
wiska wobec aktualnej sytuacji spo∏eczno-politycznej”. Ponadto dyrektorzy
szkó∏ przeprowadzili z nauczycielami-cz∏onkami „SolidarnoÊci” uczàcymi
przedmiotów spo∏eczno-politycznych rozmowy na temat „prawid∏owej re-
alizacji programów nauczania”87. Rozmowy weryfikacyjne przeprowadzono
równie˝ ze 122 (na 130) pracownikami Urz´du Wojewódzkiego w Koninie
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82 Ibidem, 1/135, k. 2, Telex nr 1/82, 6 I 1982; Odwo∏anie dyrekcji kopalni „Konin”, „Gazeta
Poznaƒska”, 18 XII 1981.
83 Ibidem, 1/135, k. 8, Informacja o nastrojach w województwie koniƒskim na dzieƒ 15 I [1982 r.].
84 Ibidem, 1/135, k. 3, Telex nr 1/82, 6 I 1982.
85 „Azyl Wojenny” [1982], nr 3. 
86 AP Konin, KW PZPR w Koninie, 1/135, k. 3, Telex nr 1/82, 6 I 1982.
87 Ibidem, 1/63, k. 234, Ocena sytuacji spo∏eczno-politycznej w oÊwiacie koniƒskiej i kierunki
pracy w tym Êrodowisku, [marzec 1982].



i urz´dów stopnia podstawowego b´dàcymi cz∏onkami „SolidarnoÊci”.
Czterech pracowników (jeden Urz´du Wojewódzkiego i trzech z urz´dów
miast i gmin) odmówi∏o wystàpienia z „SolidarnoÊci”, w zwiàzku z czym
„rozwiàzano z nimi stosunek pracy”88.

Koniƒska SB od poczàtku stanu wojennego prowadzi∏a akcj´ o krypto-
nimie „Jod∏a-2”, majàcà na celu wytypowanie i „spowodowanie wyboru za-
st´pczych KZ NSZZ »SolidarnoÊç«”, które prowadzi∏yby dzia∏alnoÊç
zwiàzkowà „z wy∏àczeniem politycznej sfery dzia∏alnoÊci”, oraz tworzenie
komisji socjalnych. W sierpniu 1982 r. funkcjonariusze SB przyznali jed-
nak, ˝e akcja nie przynios∏a oczekiwanych rezultatów, a wytypowani tajni
wspó∏pracownicy i kontakty operacyjne „wchodzàce w sk∏ad grup inicja-
tywnych nie zdoby∏y wi´kszej popularnoÊci wÊród za∏óg”89.

S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa mia∏a tak˝e problemy w województwie lesz-
czyƒskim. Pomimo ˝e w 1982 r. w porównaniu z 1981 r. „baza tajnych
wspó∏pracowników” powi´kszy∏a si´ o 80 proc., okaza∏o si´, ˝e w nie-
których przypadkach agentura by∏a „niech´tna do dalszej wspó∏pracy
i dwulicowa, a tak˝e êle uplasowana”. Ponadto dostrzegano, zw∏aszcza
u funkcjonariuszy o krótkim sta˝u, mankamenty w pracy z tajnymi wspó∏-
pracownikami. Zastrze˝enia budzi∏ równie˝ stan dyscypliny – ukarano
czterdziestu funkcjonariuszy SB (w 1981 r. dziewi´tnastu). Dwudziestu
z nich pope∏ni∏o wykroczenia pod wp∏ywem alkoholu, a pi´ciu wydalono
ze s∏u˝by. Ponadto w okresie stanu wojennego do pracy w organach MO
i SB zg∏asza∏o si´ znacznie mniej osób, zw∏aszcza ludzi z wy˝szym wy-
kszta∏ceniem90.

W województwie pilskim 14 grudnia 1981 r. rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç
Wojewódzki Sztab Propagandy i Informacji, w którego sk∏ad weszli: sekre-
tarze Komitetu Wojewódzkiego PZPR, kierownik Wydzia∏u Propagandy,
Informacji i Kszta∏cenia Politycznego KW, przedstawiciele LWP, MO,
Urz´du Wojewódzkiego i organizacji m∏odzie˝owych. Dodatkowo w sze-
Êciu miastach powo∏ano sztaby rejonowe. Wojewódzki sztab i sztaby rejo-
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88 Ibidem, 1/135, k. 3, Telex nr 1/82, [6 I 1982].
89 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 25, k. 171, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej woj. koniƒ-
skiego za okres miesiàca grudnia 1981 r., 5 I 1982; ibidem, 17/IX/231, t. 25, k. 391, Ocena stanu
bezpieczeƒstwa woj. koniƒskiego za m[iesià]c sierpieƒ 1982 r., 3 IX 1982.
90 Ibidem, 17/IX/231, t. 30, k. 353, k. 356, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicz-
nego na terenie województwa leszczyƒskiego za okres od 13 XII 1981 r. do 31 XII 1982 r.,
10 I 1983.



nowe „podporzàdkowa∏y sobie dzia∏alnoÊç Êrodków masowego przekazu
∏àcznie z zapleczem poligraficznym”91.

Podstawowe zadania aparatu partyjnego w województwie pilskim zosta∏y
sformu∏owane w dokumencie G∏ówne kierunki pracy partyjnej. Stwierdzono
w nim mi´dzy innymi, ˝e cz∏onków komitetów wojewódzkich, miejskich,
miejsko-gminnych i gminnych nale˝y zobowiàzaç do wystàpienia z „Solidar-
noÊci”, a instancje partyjne do 15 stycznia 1982 r. powinny zakoƒczyç „kon-
sekwentne oczyszczanie szeregów partyjnych”, w trybie pilnym przepro-
wadziç weryfikacj´ kadr w administracji paƒstwowej i gospodarczej,
„oczyszczajàc jà z ludzi pozostajàcych pod wp∏ywem »SolidarnoÊci« i nie
gwarantujàcych realizacji zadaƒ w nowych warunkach”. Ponadto Sekretariat
Komitetu Wojewódzkiego mia∏ w trybie pilnym dokonaç oceny pracowników
politycznych i „podjàç odpowiednie decyzje kadrowe”. Komitety zak∏adowe
i egzekutywy POP mia∏y usunàç cz∏onków partii, którzy wykazali „chwiejne
stanowisko”, brali udzia∏ w organizowaniu strajków, ulegali politycznemu
wp∏ywowi „SolidarnoÊci” oraz nie gwarantowali „prowadzenia pracy partyj-
nej w warunkach stanu wojennego”. Ponadto zalecano podejmowanie kon-
sekwentnych dzia∏aƒ „na rzecz powo∏ania do 15 I 1982 r. Obywatelskich
Komitetów Ocalenia Narodowego w zak∏adach pracy, miastach i wsiach”92.

Na poczàtku 1982 r. w porozumieniu z WKO dokonano „kompleksowej
oceny i weryfikacji kadry kierowniczej”. SpoÊród 1022 ocenionych osób
39 pozbawiono funkcji i przeniesiono na ni˝sze stanowiska, a z 66 przepro-
wadzono rozmowy ostrzegawcze. W lutym i marcu tego roku w zak∏adach
i przedsi´biorstwach „kolektywy kierownicze z udzia∏em organizacji partyj-
nych” podobnà ocen´ przeprowadzi∏y w szeregach kadry Êredniego szcze-
bla zarzàdzania93.

Wed∏ug danych partyjnych z 8 lutego 1982 r., na 367 cz∏onków w∏adz
PZPR (komitety miejskie, miejsko-gminne i gminne) b´dàcych w „Soli-
darnoÊci”, rozmowy przeprowadzono z 324, z czego 282 wystàpi∏o ze zwiàz-
ku. Na 865 cz∏onków KZ, POP i OOP nale˝àcych jednoczeÊnie do „Soli-
darnoÊci” rozmawiano z 426, w tym ze 126 pe∏niàcymi funkcje pierwszych
sekretarzy POP i OOP; ze zwiàzku wystàpi∏o 303 cz∏onków PZPR. Odby∏o
si´ tak˝e ponad 2200 rozmów indywidualnych z szeregowymi cz∏onkami
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91 AP Pi∏a, KW PZPR w Pile, 346/356, k. 175, Telex nr 473/81, 19 XII 1981.
92 Ibidem, 346/320, k. 60–62, G∏ówne kierunki pracy partyjnej, 30 XII 1981.
93 Ibidem, 346/105, k. 49, Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Pile za
okres od czerwca 1981 r. do grudnia 1982 r., [styczeƒ 1983].



partii b´dàcymi w „SolidarnoÊci”; ponad 500 osób zadeklarowa∏o wystàpie-
nie ze zwiàzku94. Ponadto w wyniku oceny i weryfikacji pracowników eta-
towych aparatu partyjnego instancji wojewódzkiej oraz instancji stopnia
podstawowego z aparatu odesz∏o ∏àcznie 36 osób95. 

Przed wznowieniem zaj´ç w szko∏ach Êrednich przeprowadzono rozmo-
wy z kadrà kierowniczà; wi´kszoÊç wystàpi∏a z „SolidarnoÊci” bàdê z∏o˝y∏a
deklaracj´ wystàpienia ze zwiàzku. Nie z∏o˝yli jej mi´dzy innymi dyrektor
szko∏y nr 1 we Wronkach, dyrektor szko∏y „Spomasz”-Wronki oraz zast´p-
ca dyrektora liceum ogólnokszta∏càcego w Czarnkowie. Akcjà rozmów
obj´to wszystkie osoby piastujàce stanowiska kierownicze w oÊwiacie. Doko-
nano równie˝ „partyjnej analizy postaw niektórych nauczycieli”, w wyniku
której odwo∏ano mi´dzy innymi dyrektora szko∏y nr 3 w Pile i jego zast´pc´
oraz pozbawiono prawa nauczania historii nauczycielk´ liceum ogólno-
kszta∏càcego w Chodzie˝y oraz szko∏y nr 8 w Pile96. 

Weryfikacj´ przeprowadzono równie˝ wÊród pilskich dziennikarzy. Odwo-
∏ano redaktora naczelnego „Tygodnika Pilskiego”, organu Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR w Pile. Negatywnie zweryfikowano, a nast´pnie odwo-
∏ano II sekretarza POP PZPR w redakcji „Tygodnika Pilskiego”. Z pisma
odszed∏ fotoreporter, a jedna z redaktorek bojkotowa∏a niektóre polecenia
kierownictwa (póêniej otrzyma∏a urlop zdrowotny). Nowy redaktor naczel-
ny zrezygnowa∏ z funkcji I sekretarza POP. Ostatecznie jednak wszyscy
dziennikarze, z wyjàtkiem dziennikarki majàcej urlop zdrowotny, wyrazili
ch´ç wstàpienia do Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL97.

Po VII Plenum Komitetu Centralnego PZPR przystàpiono do reakty-
wowania samorzàdów pracowniczych. G∏ównà inicjatyw´ w tym zakresie
„wykaza∏y instancje i zak∏adowe organizacje partyjne”. Dzia∏acze PZPR
wzi´li tak˝e udzia∏ „w kszta∏towaniu innych nieznanych wczeÊniej form samo-
rzàdnoÊci zak∏adowej”, mi´dzy innymi w tworzeniu komisji socjalnych,
komisji do spraw kosztów i cen, komisji do spraw reformy gospodarczej98.
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94 Ibidem, 346/347, k. 55, Telex nr 63/82, 8 II 1982.
95 Ibidem, 346/105, k. 40, k. 43, Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Pile za okres od czerwca 1981 r. do grudnia 1982 r., [styczeƒ 1983].
96 Ibidem, 346/357, k. 5, Telex nr 6/82, 7 I 1982.
97 Ibidem, 346/105, k. 21–22, Ocena organizatorskiej i merytorycznej dzia∏alnoÊci „Tygodnika
Pilskiego”, [styczeƒ 1983].
98 Ibidem, 346/105, k. 49, Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Pile za
okres od czerwca 1981 r. do grudnia 1982 r., [styczeƒ 1983].



Aktyw PZPR zosta∏ zaanga˝owany na du˝à skal´ do tworzenia no-
wych zwiàzków zawodowych od paêdziernika 1982 r. Zanim Sejm PRL
rozwiàza∏ zawieszone zwiàzki zawodowe, 25 wrzeÊnia w Warszawie od-
by∏a si´ narada sekretarzy komitetów wojewódzkich, po której opraco-
wano wojewódzki harmonogram „realizacji zadaƒ instancji i organizacji
partyjnych zwiàzanych z procesem odrodzenia ruchu zwiàzkowego”.
Dokument, zatwierdzony przez Egzekutyw´ Komitetu Wojewódzkiego
PZPR w Pile, zosta∏ przedstawiony na naradzie pierwszych sekretarzy
komitetów miejskich, miejsko-gminnych i gminnych PZPR oraz kierow-
ników ROPP. 29 i 30 wrzeÊnia powo∏ano wojewódzki oraz miejskie
i gminne sztaby do spraw zwiàzków zawodowych. W zak∏adach pracy
utworzono sztaby, które prowadzi∏y rozmowy z kandydatami do grup ini-
cjatywnych99.

15 grudnia 1981 r. na posiedzeniu Egzekutywy Komitetu Wojewódzkie-
go PZPR w Zielonej Górze I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego poinfor-
mowa∏, ˝e od d∏u˝szego czasu trwa∏y przygotowania do „zdecydowanych
dzia∏aƒ w obronie socjalizmu”, a od dwóch tygodni we wszystkich instan-
cjach partyjnych prowadzone by∏y sztabowe przygotowania grup aktywu
oraz nast´powa∏a „pe∏na mobilizacja partii” i „zwi´kszenie operatywnoÊci
jej dzia∏aƒ”. We wszystkich instancjach PZPR powo∏ano „partyjne grupy
samoobrony”, które przystàpi∏y do intensywnej pracy100.

Na poczàtku stanu wojennego instancje stopnia podstawowego i zespó∏
powo∏any przez Sekretariat Komitetu Wojewódzkiego PZPR przeprowa-
dzi∏y rozmowy z czternastoma cz∏onkami Komitetu Wojewódzkiego nale-
˝àcymi do „SolidarnoÊci”: dwunastu zrezygnowa∏o z cz∏onkostwa w zwiàz-
ku, jednemu POP cofn´∏a rekomendacj´, a jeden (b´dàcy jednoczeÊnie
cz∏onkiem Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” Fabryki Samochodów
Osobowych – Zak∏adu Sprz´gie∏ „Polmo” w Ko˝uchowie) z∏o˝y∏ „pisemne
oÊwiadczenie odmawiajàce rezygnacji z dalszej przynale˝noÊci do NSZZ
»SolidarnoÊç«”, nie zrezygnowa∏ jednak z cz∏onkostwa w KW PZPR.
Ponadto, niezale˝nie od tych rozmów, cz∏onkini Komitetu Wojewódzkiego
– rolniczka z Bobrówka – odda∏a legitymacj´ partyjnà. Ostatecznie Sekre-
tariat KW PZPR podjà∏ „decyzj´ o wyprowadzeniu” trzech ostatnich
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99 Ibidem, 346/359, Telex nr 366/82, 4 X 1982. 
100 AP Wilkowo, KW PZPR w Zielonej Górze, 61/IV, t. 40, b.p., Protokó∏ z posiedzenia Egze-
kutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Zielonej Górze z dnia 15 grudnia 1981 r.



wymienionych osób z komitetu101. W 1982 r. Egzekutywa Komitetu Woje-
wódzkiego rozpatrzy∏a pi´çdziesiàt wniosków o odwo∏anie ze stanowisk
w aparacie partyjnym i dziewi´tnaÊcie ze „stanowisk nomenklaturalnych
[tak w oryginale – przyp. P.Z.]”102.

Komitet Wojewódzki PZPR wiele uwagi poÊwi´ca∏ „pracy partyjnej”
w zielonogórskim Êrodowisku dziennikarskim. Jej celem by∏o zapewnie-
nie „w∏aÊciwego znaczenia” organizacjom partyjnym w redakcjach oraz
odpowiedniego kszta∏tu publikacjom ukazujàcym si´ na ∏amach „Gaze-
ty Lubuskiej”, „Nadodrza” i audycjom emitowanym przez lokalnà roz-
g∏oÊni´ Polskiego Radia. Po przeprowadzeniu oceny kadry dziennikar-
skiej w redakcjach czasopism i lokalnej rozg∏oÊni radiowej nast´powa∏a
„systematyczna poprawa sytuacji politycznej”. Oceniono, ˝e realizacja
uchwa∏y Sekretariatu Komitetu Centralnego PZPR w sprawie „partyj-
nego kierowania terenowymi Êrodkami masowej informacji” przebie-
ga∏a prawid∏owo. Na 76 zielonogórskich dziennikarzy do oficjalnego
Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL nale˝a∏o 80 proc., a cz∏onkami PZPR
by∏o 51103.

3. Opozycja i opór spo∏eczny

Pierwsze pisma podziemne w Poznaniu – „Komunikat NSZZ »Soli-
darnoÊç«”, „Solidarni”, „WiadomoÊci Tygodnia” – zacz´∏y ukazywaç si´
w grudniu 1981 r. W 1982 r. wychodzi∏o ju˝ ponad czterdzieÊci tytu∏ów
podziemnych. Poza tym niezale˝ne pisma wydawano w Gnieênie („Piast”)
i Âremie („Kadê” i „Zwyci´˝ymy”)104. 
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101 Ibidem, 61/IV, t. 41, b.p., Notatka w sprawie rozmów indywidualnych przeprowadzonych
z cz∏onkami w∏adz Komitetu Wojewódzkiego b´dàcymi jednoczeÊnie cz∏onkami NSZZ „Solidar-
noÊç”, [luty 1982].
102 Ibidem, 61/IV, t. 47, Informacja o pracy Egzekutywy KW PZPR w 1982 r., [styczeƒ 1983].
Nomenklaturà KW obj´te by∏y np. stanowiska naczelników miast i gmin oraz dyrektorów
szkó∏.
103 Ibidem, 61/VIII/20, b.p., Ocena realizacji Uchwa∏y Sekretariatu KC PZPR w sprawie partyj-
nego kierowania terenowymi Êrodkami informacji oraz warunków pracy redakcji, [marzec
1983].
104 Z. Rutkowski, P. Zwiernik, Wykaz tytu∏ów prasy niezale˝nej wydawanej w Poznaniu w okre-
sie od 13 XII 1981 – do 31 XII 1989, „Kronika Miasta Poznania” 1994, nr 1–2, s. 374–379;
„SolidarnoÊç” w Odlewni ˚eliwa, „Kadê”, Wydanie Specjalne, 2 IX 1990, s. 2; Relacja Marka
Kosmali, kwiecieƒ 2001 (w zbiorach OBEP IPN Poznaƒ). Marek Kosmala by∏ redaktorem
„Piasta” w latach 1982–1983.



W pierwszych miesiàcach stanu wojennego apele o przeprowadzanie
akcji protestacyjnych i komunikaty struktur podziemnych publikowane by∏y
przede wszystkim na ∏amach „Obserwatora Wielkopolskiego” i „Solidar-
nych”. Z wydawaniem tych pism zwiàzane by∏y dwie inicjatywy powo∏ania
regionalnych struktur podziemnej „SolidarnoÊci”105.

W wyniku dzia∏aƒ organizacyjnych prowadzonych przez Lecha Ró˝aƒ-
skiego „Wiktora” 26 maja 1982 r. powo∏ano Konspiracyjny Zarzàd NSZZ
„SolidarnoÊç” Regionu Wielkopolska. W jego sk∏ad weszli: Mieczys∏aw
Bryk „Bogdan” z HCP, Zbigniew Dolata „Darek” z Wielkopolskich Zak∏a-
dów Teleelektronicznych „Telkom-Teletra”, Jerzy Kr´˝lewski „Krzysztof”
z UAM, Maciej Musia∏ „Marek” z Instytutu Technologii Drewna, Tadeusz
Szeszu∏a „S∏awomir” ze Zjednoczonych Zak∏adów Elektrochemicznych
„Centra” i przedstawiciel Poznaƒskiej Fabryki ¸o˝ysk Tocznych wyst´pujà-
cy pod pseudonimami „Stanis∏aw” i „Albin”. 23 lipca na przewodniczàce-
go KZR wybrano Janusza Pa∏ubickiego, który zszed∏ do podziemia i pod-
pisywa∏ swoim nazwiskiem oÊwiadczenia i komunikaty tej struktury106. 

Od wiosny 1982 r. z inicjatywy redakcji „Obserwatora Wielkopolskie-
go” trwa∏y prace nad powo∏aniem innej podziemnej struktury, która przy-
j´∏a nazw´ Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „SolidarnoÊç”
Regionu Wielkopolska. Komunikat o jej powstaniu 16 czerwca opubliko-
wano na ∏amach wymienionego pisma. TKK tworzy∏y nast´pujàce osoby:
Ireneusz Adamski, przedstawiciel redakcji „Obserwatora Wielkopolskie-
go”, Ryszard Biniak z HCP, Wies∏aw Chossa z „Teletry”, Jerzy Majchrzak
z „Centry”, Henryk Tomczyk, przedstawiciel grupy komisji zak∏adowych,
Stanis∏aw Pawlak, przedstawiciel „Pometu”, oraz – po czterech kolejnych
spotkaniach – Marek Przyby∏a, przedstawiciel „Obserwatora Wielkopol-
skiego”. Zastàpi∏ on Ireneusza Adamskiego.

Obie nowe podziemne struktury nawiàza∏y wspó∏prac´ i 10 sierpnia
og∏osi∏y w oficjalnej deklaracji po∏àczenie si´ w Tymczasowy Zarzàd Regio-
nu NSZZ „SolidarnoÊç” Wielkopolska z Januszem Pa∏ubickim na czele
(zosta∏ on tak˝e cz∏onkiem ogólnopolskiej Tymczasowej Komisji Koordy-
nacyjnej NSZZ „SolidarnoÊç”)107. 28 grudnia SB aresztowa∏a Janusza
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105 Redakcj´ „Solidarnych” tworzy∏y Aleksandra Pietrowicz i Teresa Rzepa. O historii „Obser-
watora Wielkopolskiego” zob. P. Zwiernik, „Obserwator Wielkopolski” – osiem lat w podzie-
miu, „Kronika Miasta Poznania” 1994, nr 1–2.
106 „Solidarni”, nr 21, 31 V 1982; E.R. Dabert, op. cit., s. 62–63.
107 P. Zwiernik, „Obserwator Wielkopolski”..., s. 366–367.



Pa∏ubickiego i trzynaÊcie osób zwiàzanych z TZR, a 26 i 27 lutego 1983 r.
grup´ wydajàcà i drukujàcà „Solidarnych”108.

Wiosnà 1982 r. rozpocz´to przygotowania do uruchomienia w Poznaniu
podziemnego Radia „SolidarnoÊç”. Poczàtkowo audycje przygotowywa∏a
redakcja „Obserwatora Wielkopolskiego”. Pierwszà, dziesi´ciominutowà
audycj´ podziemnego radia wyemitowano 12 maja 1982 r. o godz. 22. Zawie-
ra∏a informacje o sytuacji w regionie i kraju po 13 grudnia, apel o organizo-
wanie protestów 13 maja, fragment przemówienia Lecha Wa∏´sy z 31 sierp-
nia 1980 r. oraz apel do ˝o∏nierzy autorstwa Ryszarda Krynickiego109.
Kolejne audycje nadano 11, 20 i 27 czerwca 1982 r., a 10 lipca po raz pierw-
szy wyemitowano audycj´ na fali noÊnej fonii telewizji110. Do koƒca 1982 r.
w Poznaniu odnotowano 42 audycje Radia „SolidarnoÊç”111.

Oceniajàc t´ form´ dzia∏alnoÊci podziemnej w skali ca∏ego kraju, w∏a-
dze partyjne stwierdzi∏y, ˝e „wi´kszoÊç tych [radiowych – przyp. P.Z.] pro-
gramów by∏a emitowana przez urzàdzenia o bardzo niewielkim zasi´gu
terytorialnym, bardzo s∏abo s∏yszalne, tylko w rejonie niektórych ulic.
W 2–3 minuty od rozpocz´cia nadawania by∏y one równie˝ skutecznie za-
g∏uszane. Wyjàtkiem jest przypadek w Poznaniu, gdzie organizatorom uda-
∏o si´ wejÊç na fal´ I programu [TV]”112. Równie˝ SB informowa∏a, ˝e „pro-
blem techniczny i operacyjny stanowi nadal dzia∏ajàce na terenie Poznania
»Radio SolidarnoÊç Wielkopolska«”. Rozpracowywaniem podziemnego
radia w Poznaniu zajmowali si´ funkcjonariusze wydzia∏ów II, III i V SB113.

W 1982 r. w niektórych poznaƒskich zak∏adach organizowano strajki
protestacyjne, przewa˝nie z okazji kolejnych miesi´cznic wprowadzenia
stanu wojennego, trudno jednak oceniç obecnie ich zasi´g, zw∏aszcza ˝e
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108 E.R. Dabert, op. cit., s. 70–73.
109 P. Zwiernik, „Obserwator Wielkopolski”..., s. 367–368.
110 Stan wojenny w Polsce..., s. 155–163.
111 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 38, k. 333, Ocena operacyjno-polityczna okresu stanu wojenne-
go na terenie Poznania i województwa (13 XII 1981–31 XII 1982), 10 I 1983.
112 Jakà rol´ odgrywa piractwo radiowe w dzia∏aniach reakcyjnego podziemia?, „Serwis Informa-
cyjny KW PZPR Poznaƒ”, 10 II 1983.
113 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 38, k. 299, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej paêdziernika
1982 r. w województwie poznaƒskim, [listopad 1982]; ibidem, 17/IX/231, t. 38, k. 252, Ocena
sytuacji polityczno-operacyjnej czerwca 1982 r. w województwie poznaƒskim, 5 VII 1982. Wpad-
ka jednego nadajnika i osoby emitujàcej audycje nastàpi∏a w listopadzie 1984 r. Mimo to po-
znaƒskie Radio „SolidarnoÊç” kontynuowa∏o dzia∏alnoÊç, podobnie jak Radio „SolidarnoÊç
Walczàca” (od 1984 r.).



wielu uczestników nie manifestowa∏o w sposób jawny udzia∏u w akcji pro-
testacyjnej. Zauwa˝a∏y to ju˝ wówczas w∏adze partyjne: „do przerw w pra-
cy [...] dochodzi∏o pod ró˝nymi pretekstami, [...] najcz´Êciej przerwanie
pracy motywowano ch´cià pójÊcia np. do dzia∏u kadr, wypalenia papierosa,
potrzebà obejrzenia maszyn”114. Z kolei komisarze wojskowi zwrócili uwa-
g´, ˝e w∏adz zwierzchnich nie informowano o wszystkich zajÊciach w zak∏a-
dach: „z obserwacji prowadzonych w zak∏adach pracy i [po] konfrontowa-
niu ich z rzeczywistoÊcià nasuwa si´ wniosek, ˝e aktyw partyjny i dyrekcje
zak∏adów nie ujawniajà wszystkich incydentów”115. 

Pierwsze strajki odby∏y si´ 12 lutego 1982 r. Wed∏ug ocen w∏adz, w HCP
podczas protestu nastàpi∏ 15–20-procentowy spadek poboru mocy, nato-
miast zdaniem komisarza wojskowego trzydziestoprocentowy116. Kolejne
akcje protestacyjne zorganizowano 12 marca, 13 kwietnia i 13 maja (po raz
pierwszy w ramach ogólnopolskiej akcji og∏oszonej przez TKK NSZZ
„SolidarnoÊç”)117. Tego ostatniego dnia w∏adze odnotowa∏y protesty w pi´-
ciu poznaƒskich zak∏adach pracy. W HCP najwi´kszy zasi´g mia∏ strajk na
wydziale W-2, gdzie „ca∏kowicie stan´∏y rurownia, monta˝e, spawalnia
i cz´Êciowo inne oddzia∏y fabryki”. Na W-8 prac´ przerwa∏a lakiernia i jed-
no z gniazd produkcyjnych. Mniejsze przerwy odnotowano na W-3, W-4,
W-6 i ZU. 13 maja strajkowano tak˝e w „Pomecie” i Poznaƒskiej Fabryce
¸o˝ysk Tocznych, gdzie o godz. 12 uruchomiono syren´ alarmowà, a cz´Êç
za∏ogi pozorowa∏a prac´ (pobór mocy spad∏ tam o 8 proc.). Tego dnia
prac´ pozorowa∏a tak˝e wi´kszoÊç pracowników in˝ynieryjno-technicznych
Instytutu Obróbki Plastycznej. Pojedyncze przypadki tego rodzaju protestu
odnotowano równie˝ w „Romecie”. Poza tym w zak∏adzie zakupiono znacz-
nie mniej egzemplarzy „Gazety Poznaƒskiej”, w zwiàzku z czym „z inicja-
tywy K[omitetu] Z[ak∏adowego PZPR] aktyw wykupi∏ gazety”118. 

653

114 Aktualna sytuacja spo∏eczno-polityczna w kraju, „Serwis Informacyjny KW PZPR w Pozna-
niu”, 14 V 1982.
115 AP Poznaƒ, KW PZPR w Poznaniu, 1090, k. 101, Informacja z dzia∏alnoÊci TGO, MGO
i komisarzy wojskowych za dzieƒ 17 II 1982 r.
116 Ibidem, 1090, k. 75, Informacja z dzia∏alnoÊci TGO, MGO i komisarzy wojskowych z dnia
12 II 1982 r.
117 M. Bosacki, op. cit., s. 25–26.
118 AP Poznaƒ, KW PZPR w Poznaniu, 1179, k. 45, Informacja nr 73/82 z dnia 13 maja 1982 r.;
ibidem, 1089, k. 95–96, Informacja na temat sytuacji w zak∏adach miasta Poznania w dniu 13 V
1982, 29 V 1982. Edward Skrzypczak zosta∏ odwo∏any przez Biuro Polityczne KC PZPR. Na
jego miejsce mianowano gen. Edwarda ¸ukasika. Odwo∏anie Skrzypczaka wywo∏a∏o wzburzenie 



Do protestów dosz∏o 12 czerwca w „Pomecie”. ˚àdano mi´dzy innymi
przywrócenia Edwarda Skrzypczaka na stanowisko I sekretarza Komite-
tu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu i wyst´powano przeciw represjono-
waniu pracowników zak∏adu za udzia∏ w majowym strajku. Kierownictwo
zak∏adu i aktyw partyjny przeprowadzi∏y „akcj´ politycznà”. Wed∏ug
w∏adz partyjnych przez pi´ç minut podejmowano próby pozorowania pracy,
ale „do strajku nie dosz∏o”119. W lipcu 1982 r. Terenowa Komisja Odwo-
∏awcza do spraw Pracy rozpatrywa∏a jednak odwo∏ania pracowników
„Pometu” zwolnionych dyscyplinarnie za udzia∏ „w strajku w dniu 12 VI
br. o godz. 12.00”. TKO przywróci∏a do pracy wszystkich wnioskodaw-
ców, co zdaniem aktywu partyjnego sta∏o „w sprzecznoÊci z dekretem
o stanie wojennym”120. 

W czerwcu 1982 r. dzia∏acze podziemnej „SolidarnoÊci” zorganizowali
niezale˝ne obchody 26. rocznicy poznaƒskiego Czerwca 1956. 28 czerwca
o godz. 12 na W-3 przerwano prac´ i odÊpiewano Bo˝e, coÊ Polsk´, a pod ta-
blicami upami´tniajàcymi te wydarzenia z∏o˝ono kwiaty121. Po pracy cz´Êç
za∏ogi HCP posz∏a pod pomnik ofiar poznaƒskiego Czerwca 1956122.

Najwi´kszy protest zorganizowano 12 paêdziernika 1982 r. w HCP, w od-
powiedzi na rozwiàzanie NSZZ „SolidarnoÊç”. Na W-4 zastrajkowa∏o oko∏o
70 proc. za∏ogi, natomiast na W-3 odby∏ si´ wiec, na którym odÊpiewano
Bo˝e, coÊ Polsk´, a nast´pnie dosz∏o do ostrej dyskusji z dyrektorem zak∏a-
du. Mniejsze protesty mia∏y miejsce na W-2 i WR. Nie uda∏y si´ natomiast
akcje strajkowe 10 listopada 1982 r. W HCP na niektórych wydzia∏ach
(g∏ównie na W-5) mniej wi´cej od godz. 6 do 7 pozorowano prac´, demon-
stracyjnie strajkowa∏ jedynie szlifierz z W-9123. Poza tym akcj´ strajkowà
podj´to w Zak∏adach Aparatury Radiospektroskopowej PAN w Poznaniu124.
W Instytucie Obróbki Plastycznej szeÊçdziesi´ciu pracowników „próbowa∏o
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oraz fal´ oddawania legitymacji partyjnych, zw∏aszcza w zak∏adach pracy („Biuletyn Wielko-
polski” 1982, nr 11; [Z. Czerwiƒski], Walka o komitet, „Przeglàd Poznaƒski” [1988], nr 1).
119 Ibidem, 1179, k. 69, Informacja nr 89/82 z dnia 12 czerwca 1982 r.
120 Ibidem, 1180, k. 25, Informacja nr 13 z dnia 14 lipca 1982 r.
121 M. Bosacki, op. cit., s. 26; AP Poznaƒ, KW PZPR w Poznaniu, 1179, k. 87, Informacja
nr 101/82 z dnia 28 czerwca 1982 r.
122 W 26 lat po czerwcu 56, „Bibu∏a”, nr 7, 29 VI 1982.
123 M. Bosacki, op. cit., s. 28–30.
124 Przeglàd sytuacji spo∏eczno-politycznej w kraju i województwie, „Serwis Informacyjny KW
PZPR w Poznaniu”, 12 XI 1982. 



doprowadziç” do demonstracji i strajku125. 11 listopada w „Wiepofamie”
i gnieênieƒskich Wielkopolskich Zak∏adach Obuwia „Polania” aktyw partyj-
ny i kierownictwo administracyjne ocenia∏o post´powanie tych pracowników,
którzy dzieƒ wczeÊniej próbowali zak∏óciç „normalny tok pracy”126. Na ogra-
niczony zasi´g protestów niewàtpliwie mia∏y wp∏yw dzia∏ania w∏adz. Od paê-
dziernika w ca∏ym kraju trwa∏y nasilone represje127, zmobilizowano aktyw
i aparat partyjny (w tym Oddzia∏y Polityczno-Obronne), administracj´
i wszelkie s∏u˝by porzàdkowe, oraz przygotowano „pe∏ne zabezpieczenia
zak∏adów w newralgicznych miejscach na wypadek zagro˝eƒ w dniu 10 bm.”
Ponadto skierowano 37 funkcjonariuszy aparatu partyjnego do 23 najwi´k-
szych zak∏adów pracy i szkó∏ Êrednich oraz na uczelnie. Do zak∏adów wys∏a-
no tak˝e pracowników Urz´du Wojewódzkiego i Urz´du Miejskiego, a pre-
zydent Poznania powo∏a∏ „lotne ekipy” do likwidacji „wrogich hase∏,
napisów, ulotek”. 8 listopada w HCP odby∏o si´ posiedzenie WKO. 

10 listopada 1982 r. na Politechnice Poznaƒskiej zorganizowano wiec,
w którym wzi´∏o udzia∏ 1000–1500 studentów i pracowników uczelni. Na jego
zakoƒczenie odÊpiewano hymn paƒstwowy, wznoszàc r´ce w geÊcie zwyci´-
stwa. Protest na politechnice by∏ tym wi´kszym sukcesem, ˝e od 30 sierp-
nia SB prowadzi∏a intensywne dzia∏ania wobec studentów uczelni.

Tego dnia zorganizowano równie˝ wiec na placu przed Collegium
Maximum Akademii Rolniczej. Uczestniczyli w nim studenci i pracownicy
AR, w tym cz∏onkowie SD z tej uczelni. Mniejsze wiece (oko∏o 80 osób)
odby∏y si´ w Collegium Maius oraz na dziedziƒcu Wydzia∏u Nauk Spo∏ecz-
nych UAM128. Spory zasi´g mia∏y protesty przeprowadzone tego dnia w po-
znaƒskich szko∏ach Êrednich. „Ciche przerwy” zorganizowano w liceach
ogólnokszta∏càcych: II, IV, VI, X i XI129.
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125 AP Poznaƒ, KW PZPR w Poznaniu, 3143, k. 6, Protokó∏ 1 Komisji Przestrzegania Prawa
i PraworzàdnoÊci KW PZPR w Poznaniu, 15 XI 1982.
126 Ibidem, 1181, k. 94, Informacja nr 212/1 z dnia 11 XI 1982 r.
127 Stan wojenny w Polsce..., s. 13.
128 P. Zwiernik, Niezale˝ny ruch studencki..., s. 37–38.
129 Przebieg wydarzeƒ w Poznaniu w dniu 10 listopada 1982 r., „Serwis Informacyjny KW PZPR
w Poznaniu”, 11 XI 1982. „Ciche przerwy” by∏y najcz´Êciej stosowanà formà protestu w po-
znaƒskich szko∏ach Êrednich a˝ do schy∏ku lat 80. Czasami w czasie przerw Êpiewano pieÊni
patriotyczne i religijne. Poczàtkowo protesty w szko∏ach Êrednich organizowa∏y grupy m∏o-
dzie˝owe dzia∏ajàce w poszczególnych szko∏ach, póêniej inicjowa∏a je Komisja Koordynujàca
Szkolnych Kó∏ Oporu Spo∏ecznego – organizacja, która zawiàza∏a si´ 13 III 1982 r. W 1982 r.
protesty w poznaƒskich szko∏ach Êrednich trwa∏y przez ca∏y rok szkolny.



Miesiàc wczeÊniej, po udanych protestach 13 paêdziernika, w I, IV
i VIII liceach ogólnokszta∏càcych (w tym ostatnim oko∏o dwustu uczniów
odÊpiewa∏o hymn paƒstwowy i Bo˝e, coÊ Polsk´)130, utworzono stanowisko
starszego wizytatora Wydzia∏u OÊwiaty i Wychowania do spraw liceów
ogólnokszta∏càcych w celu „lepszego oddzia∏ywania na sytuacj´ w liceach
ogólnokszta∏càcych”131. Przebieg wydarzeƒ 10 listopada w poznaƒskich
szko∏ach wskazuje, ˝e decyzja ta niewiele zmieni∏a. Ma∏o skuteczne okaza-
∏y si´ równie˝ dzia∏ania w∏adz zmierzajàce do zapobie˝enia „antysocjali-
stycznym” akcjom organizowanym przez m∏odzie˝. Do realizacji tych
przedsi´wzi´ç zaanga˝owano kuratorium oÊwiaty i wychowania, Wydzia∏
OÊwiaty Urz´du Miejskiego, WKO i pe∏nomocnika KOK do spraw szkol-
nictwa w województwie132. Kolejne, jeszcze wi´ksze protesty odby∏y si´
16 grudnia w II i VIII liceach ogólnokszta∏càcych. W „dwójce” tym razem
uczniowie palili Êwieczki i mruczeli Rot´. Reakcjà w∏adz szkolnych by∏o za-
wieszenie zaj´ç w pi´tnastu klasach i przeprowadzenie rozmów z rodzica-
mi uczniów. W VIII Liceum Ogólnokszta∏càcym zawieszono niektórych
uczniów133.

Akcje protestacyjne w liceach przeprowadzono równie˝ 13 stycznia
1983 r. W XI Liceum Ogólnokszta∏càcym zawieszono trzydziestu uczniów
i zastosowano wobec nich dalsze represje134. Mimo to w nast´pnych miesià-
cach w poznaƒskich szko∏ach Êrednich nadal organizowano „ciche prze-
rwy”. By∏a to najbardziej spektakularna forma protestu, ale nie jedyna.
Uczniowie szkó∏ Êrednich wydawali i kolportowali podziemne pisma, mi´-
dzy innymi „G∏os SKOS-ów”, „Wolnego Licealist´” i „Pokolenie Walczà-
ce”, bojkotowali przyjmowanie darów z Bu∏garii, malowali napisy na mu-
rach i w szko∏ach, dzia∏ali w podziemnych organizacjach (mi´dzy innymi
w szkolnych ko∏ach oporu spo∏ecznego, Konfederacji M∏odej Polski
„Rokosz”, Ruchu na rzecz Samorzàdnej Rzeczpospolitej Polaków, „Wol-
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130 AP Poznaƒ, KW PZPR w Poznaniu, 1181, k. 48, Informacja nr 190 z dnia 16 paêdziernika
1982 r.
131 Ibidem, 1181, k. 52, Informacja nr 191 z dnia 18 paêdziernika 1982 r.
132 AZWUW, 2324/2, b.p., Informacja dotyczàca zapobiegania negatywnym zjawiskom wycho-
wawczym w szko∏ach Êrednich, [listopad 1982].
133 AP Poznaƒ, KW PZPR w Poznaniu, 1181, k. 150, Informacja nr 240 z dnia 17 grudnia
1982 r.; ibidem, 1181, k. 151, Informacja nr 242 z dnia 21 grudnia 1982 r.
134 Ibidem, 1182, k. 8, Informacja nr 8/83 z dnia 14 stycznia 1983 r.; ibidem, 1182, k. 14, Infor-
macja nr 14/83 z dnia 22 I 1983 r.; Czerwone Brygady w XI LO, „Byç Albo Nie Byç”, nr 5,
I–II 1983.



noÊç i RównoÊç”) oraz uczestniczyli w demonstracjach ulicznych135.
W marcu 1983 r. poznaƒska SB ocenia∏a, ˝e m∏odzie˝ szkó∏ Êrednich „bar-
dziej ni˝ inne kr´gi spo∏eczne uzewn´trznia swà niech´ç wobec w∏adz,
a nawet ustroju”136.

W województwie kaliskim, w ocenie w∏adz partyjnych wyra˝onej 21 grud-
nia 1981 r., pomimo „zdecydowanych dzia∏aƒ s∏u˝b porzàdkowych” nie-
znacznie nasili∏y si´ kolporta˝ ulotek i malowanie hase∏, a osoby dokonu-
jàce tych czynów zacz´∏y „odzyskiwaç pewnoÊç siebie”137. Przejawy oporu
spo∏ecznego odnotowywano w wielu miejscowoÊciach województwa, na
przyk∏ad w Ostrowie Kaliskim na remizie stra˝ackiej pojawi∏o si´ has∏o
„Demokracja to rzàdy ludu, a nie mafii”. Z kolei w nocy z 27 na 28 grud-
nia 1981 r. na stacji PKP w Kotlinie aresztowano brata przewodniczàcego
MKZ w Jarocinie w trakcie wyg∏aszania do pracowników stacji przemówie-
nia „o treÊciach antypartyjnych i antyrzàdowych”. Wiele napisów na mu-
rach pojawia∏o si´ w Ostrowie Wielkopolskim138. 

Od stycznia 1982 r. w Kaliszu ukazywa∏o si´ podziemne pismo „Spo-
∏eczeƒstwu do PrzemyÊlenia”. Zacz´to je wydawaç od numeru 2 (z datà
20 stycznia 1982 r.). Od numeru 11 sygnowane by∏o przez Tymczasowy
Komitet Koordynacyjny NSZZ „SolidarnoÊç” Region Wielkopolska Po∏u-
dniowa. We wrzeÊniu wyszed∏ ostatni, 25, numer tego pisma; od paêdzier-
nika zastàpi∏ je „Biuletyn Informacyjny TKK Wielkopolska Po∏udniowa”,
który kontynuowa∏ numeracj´ poprzednika. Drukarnia, gdzie powielano
te czasopisma oraz ulotki, mieÊci∏a si´ u Edwarda Grzeliƒskiego przy
ul. Mi∏kowskiego, zosta∏a jednak zlikwidowana 4 listopada na skutek
akcji kaliskiej SB. 

W pierwszej po∏owie 1982 r. w Kaliszu ukazywa∏o si´ równie˝ „Wolne
S∏owo”, a od grudnia 1982 r. „Magazyn Polski Walczàcej”, który wychodzi∏
do lipca 1983 r. Pras´ podziemnà („Bez Cenzury” i „G∏os z Podziemia”)
wydawano tak˝e w Ostrowie Wielkopolskim. W 1982 r. za prowadzenie
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135 Od stycznia do czerwca 1982, „Echo Dwójki” 1985, nr 2; AP Poznaƒ, KW PZPR w Pozna-
niu, 1089, k. 134, Aktualna sytuacja spo∏eczno-polityczna, [styczeƒ 1983]; „Obserwator Wielko-
polski” 1982, nr 6; Lata oporu spo∏ecznego, oprac. W. Dziabaszewski, D. J´draszak, P. Kozac-
ki [w:] Gimnazjum i VIII Liceum im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 70-lecie. 1924–1994,
Poznaƒ 1994, s. 49–52.
136 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 38, k. 377, Ocena sytuacji operacyjno-politycznej marca 1983 r.
w województwie poznaƒskim, [kwiecieƒ 1983].
137 AP Kalisz, KW PZPR w Kaliszu, 258, k. 53, Informacja nr 441/81 z dnia 21 grudnia 1981 r.
138 Ibidem, 258, k. 64, Informacja nr 448/81 z dnia 28 grudnia 1981 r.



dzia∏alnoÊci wydawniczej w tym mieÊcie zosta∏ skazany Mieczys∏aw Roszka,
ale w ocenie SB grupa wydajàca te pisma nadal stanowi∏a „zagro˝enie z po-
wodu niedostatecznego rozpoznania jej struktury organizacyjnej”. W K´p-
nie nierozpoznana przez SB grupa kolportowa∏a w paêdzierniku 1982 r.
ulotki zatytu∏owane „Veto”.

Kaliskie pisma podziemne oraz tytu∏y z innych regionów rozpowszech-
niano g∏ównie w zak∏adach pracy, przede wszystkim w Fabryce Wyrobów
Runowych „Runotex”, Wytwórni Sprz´tu Komunikacyjnego, Zak∏adach
Przemys∏u Dziewiarskiego „Polo”, Zak∏adach Przemys∏u Jedwabniczego
„Wistil”, Fabryce Wyrobów A˝urowych „Haft” i Kaliskich Zak∏adach Kon-
centratów Spo˝ywczych „Winiary”139. W wielu miejscowoÊciach rozrzucano
ulotki, zawierajàce zazwyczaj apele o udzia∏ w akcjach protestacyjnych.
„Dzieƒ 13 ka˝dego miesiàca jest dniem protestu i patriotycznej postawy ca-
∏ego narodu polskiego” – pisano na przyk∏ad w ulotkach, które pojawi∏y si´
w lutym 1982 r. w Ostrowie Wielkopolskim. W Kaliszu du˝o ulotek kolpor-
towano w zak∏adach pracy140.

W 1982 r. najwi´ksze protesty w województwie kaliskim zorganizowano
13 maja w godz. 12.00–12.15. Strajk podj´li pracownicy „Polo” w Kaliszu,
„Ponar-Remo” w K´pnie, Fabryki Automatów Tokarskich w Pleszewie
oraz zak∏adów pracy Ostrowa Wielkopolskiego: „MERA”-ZAP, ZNTK,
Ostrowskiego Przedsi´biorstwa Budownictwa Ogólnego. W mleczarni
w Perzowie jedna osoba ostentacyjnie opuÊci∏a miejsce pracy. Wed∏ug in-
formacji przekazanych Komitetowi Centralnemu PZPR w poszczególnych
zak∏adach strajkowa∏o od dziesi´ciu do trzydziestu osób141. Na posiedzeniu
WKO wymieniono jednak innà liczb´ protestujàcych i inne zak∏ady pracy:
„sytuacja w poszczególnych rejonach by∏a dosyç zró˝nicowana. Podane
w poprzednich meldunkach liczby osób, które przerwa∏y prac´, poddano
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139 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 16, k. 193–194, Ocena sytuacji operacyjno-politycznej w woje-
wództwie kaliskim za okres od 13 XII 1981 roku do 31 XII 1982 roku oraz wnioski do pracy S∏u˝-
by Bezpieczeƒstwa i MO, [styczeƒ 1983]. Wyrokiem Sàdu Âlàskiego Okr´gu Wojskowego we
Wroc∏awiu z 28 XII 1982 r. Mieczys∏aw Roszka skazany zosta∏ na 2 lata pozbawienia wolno-
Êci w zawieszeniu na 3 lata; G. Schlender, op. cit., s. 135, 139. Podziemna struktura b´dàca
kontynuacjà kaliskiego Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” u˝ywa∏a poczàtkowo nazw
Podziemny Komitet „SolidarnoÊci” i Tymczasowy Komitet Organizacyjny.
140 AP Kalisz, KW PZPR w Kaliszu, 269, k. 21, Informacja nr 39 z dnia 9 lutego 1982 r.; ibidem,
269, k. 23, Informacja nr 41/82 z dnia 11 lutego 1982 r.
141 Ibidem, 272, k. 25, Informacja nr 136/82 z dnia 13 maja 1982 r.; ibidem, 272, k. 27, Informa-
cja nr 138/82 z dnia 13 maja 1982 r.



weryfikacji. Wynika to z faktu niejednakowej we wszystkich zak∏adach oce-
ny postaw zatrudnionych [...]. Szerszy rozmiar mia∏y przypadki »ociàgania
si´« pracowników [...]. Oceniono, ˝e w zak∏adach [„MERA”]-ZAP
w Ostrowie Wlkp., WSK PZL Kalisz, »Kalimet« Kalisz dotyczy∏o to
ok. 400 zatrudnionych”. Poinformowano te˝ o wyrzuceniu z pracy trzyna-
stu osób i zobowiàzano dyrektorów do podj´cia dalszych „niezb´dnych
kroków dyscyplinujàcych”142.

Innà form´ protestu zastosowano natomiast 31 sierpnia 1982 r. Wed∏ug
ró˝nych ocen od dwustu do pi´ciuset pracowników WSK po zakoƒczeniu
pracy przesz∏o zwartà grupà pod Teatr im. Bogus∏awskiego przy ul. Cz´sto-
chowskiej. W tym wypadku równie˝ protestujàcych zwalniano z pracy143.

Na apel ukrywajàcego si´ przewodniczàcego Zarzàdu Regionu NSZZ
„SolidarnoÊç” Wielkopolska Po∏udniowa Antoniego Pietkiewicza od 13 grud-
nia 1982 r. w pobli˝u kaliskiego koÊcio∏a pw. Êw. Józefa zacz´to uk∏adaç
krzy˝ z kwiatów. Coraz wi´cej osób bra∏o udzia∏ w rocznicowych w mszach
Êw. w koÊciele oo. Jezuitów. 13 stycznia 1983 r. po nabo˝eƒstwie jego
uczestnicy – podobnie jak miesiàc wczeÊniej – przeszli pod koÊció∏ pw. Êw.
Józefa. Miesiàc póêniej ju˝ oko∏o tysiàca osób przemaszerowa∏o pod ko-
Êció∏ Êw. Józefa, gdzie w „asyÊcie” ZOMO u∏o˝y∏o kwietny krzy˝, zapali∏o
znicze i odÊpiewa∏o Bo˝e, coÊ Polsk´. Po uroczystoÊciach zgromadzeni ro-
zeszli si´ do domów. 13 marca 1983 r. jeszcze wi´cej osób próbowa∏o
przejÊç na pl. Êw. Józefa, ale ZOMO, uzbrojone w armatki wodne, zagro-
dzi∏o im drog´ w pobli˝u koÊcio∏a. Protestujàcy zgromadzili si´ wi´c przy
pomniku Adama Asnyka, gdzie u∏o˝ono kwietny krzy˝ i zapalono znicze.
Gdy uczestnicy manifestacji zakoƒczyli Êpiewaç Bo˝e, coÊ Polsk´, oddzia∏y
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142 Ibidem, 272, k. 28, Informacja nr 139/82 z dnia 13 V [19]82 r. dot. oceny przebiegu dnia robo-
czego w zak∏adach pracy województwa kaliskiego. Wed∏ug danych kaliskiej SB, protesty og∏o-
szono w dziesi´ciu zak∏adach pracy. Za udzia∏ w strajkach przed kolegiami do spraw wykro-
czeƒ stan´∏y 34 osoby w trybie przyspieszonym, 26 w trybie zwyk∏ym, 4 osoby internowano,
4 zatrzymano do przedstawienia zarzutu z art. 46 ust. 2 dekretu o stanie wojennym, a 214 osób
ukarano dyscyplinarnie. W póêniejszym okresie sàdy pracy orzeka∏y na korzyÊç bioràcych
udzia∏ w strajkach, uzasadniajàc to „brakiem prawid∏owej dokumentacji przez administra-
cj´ zak∏adów niepodejmowania pracy przez okreÊlonych pracowników” (AIPN, MSW II,
17/IX/231, t. 16, k. 191–192, Ocena sytuacji operacyjno-politycznej w województwie kaliskim za
okres od 13 XII 1981 roku do 31 XII 1982 roku oraz wnioski do pracy S∏u˝by Bezpieczeƒstwa
i MO, [styczeƒ 1983]).
143 G. Schlender, op. cit., s. 174; AP Kalisz, KW PZPR w Kaliszu, 276, k. 34, Informacja
nr 298/82 z dnia 13 paêdziernika 1982 r.



ZOMO ruszy∏y do ataku144. Zatrzymano 25 osób, które postawiono nast´p-
nie przed kolegium do spraw wykroczeƒ. Od 13 kwietnia po wyjÊciu z ko-
Êcio∏a ludzie gromadzili si´ w Ogrójcu na terenie przykoÊcielnym.

Organizatorami du˝ego protestu ulicznego 1 maja 1983 r. byli Boles∏aw
Âliwa i Tadeusz Wolf. Z pl. Êw. Józefa demonstranci przeszli ul. Kolegialnà
i ¸aziennà do ul. Rapackiego, gdzie zostali zaatakowani przez ZOMO145.
Zatrzymano 21 osób. Tego dnia w Kaliszu msze Êw. odby∏y si´ równie˝
w koÊciele pw. Êw. Gotarda i koÊciele oo. Orionistów, gdzie na zakoƒcze-
nie odÊpiewano Bo˝e, coÊ Polsk´ ze zmienionym tekstem i wznoszono r´ce
w geÊcie zwyci´stwa146.

Odtworzenie sk∏adu podziemnych w∏adz „SolidarnoÊci” w wojewódz-
twie koniƒskim jest obecnie bardzo trudne, gdy˝ informacjami na ten te-
mat dysponowa∏ nie˝yjàcy ju˝ Ryszard Stachowiak, przewodniczàcy Zarzà-
du Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” w Koninie.

Pierwsze spotkanie przedstawicieli najwi´kszych zak∏adów pracy Konina
odby∏o si´ 20 grudnia 1981 r. Po pewnym czasie z tej w∏aÊnie grupy wy∏oni-
∏a si´ podziemna reprezentacja zwiàzku – Konspiracyjny Zarzàd Regionu
NSZZ „SolidarnoÊç” „Ziemia Koniƒska”147. Nazw´ tej struktury umieszcza-
no w podtytule pisma „Azyl Wojenny”, co najmniej od numeru 8 z 5 lipca
1982 r. W pracach KZR uczestniczyli mi´dzy innymi: Ryszard Stachowiak,
Tomasz Piasecki z KWB „Konin”, Marek Berliƒski z Huty Aluminium
i Piotr Paêdzior z PKP. W paêdzierniku 1982 r. aresztowano osoby zwiàza-
ne z wydawaniem „Azylu Wojennego” i „Opornika” i tym samym rozbito
KZR. Ryszard Stachowiak zorganizowa∏ wówczas Regionalnà Komisj´
Koordynacyjnà, która w zmieniajàcym si´ sk∏adzie dzia∏a∏a do 1989 r.148

W Koninie wydawano co najmniej cztery niezale˝ne pisma. Na poczàt-
ku stanu wojennego wychodzi∏a „SolidarnoÊç”, redagowana przez Tomasza
Piaseckiego. Od lutego 1982 r. ukazywa∏ si´ „Biuletyn Informacyjny NSZZ
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144 S. Dzier˝ek, Gdy odwaga kosztowa∏a, Kalisz 1991, s. 88–89. Antoni Pietkiewicz przed wpro-
wadzeniem stanu wojennego by∏ wiceprzewodniczàcym Zarzàdu Regionu NSZZ „Solidar-
noÊç” Wielkopolska Po∏udniowa. Nast´pnie zosta∏ internowany, ale podczas przepustki
w paêdzierniku 1982 r. zaczà∏ si´ ukrywaç i prowadziç dzia∏alnoÊç podziemnà.
145 G. Schlender, op. cit., s. 178–179.
146 AP Kalisz, KW PZPR w Kaliszu, 272, k. 5, Informacja nr 113/83 z dnia 1 maja 1983 r.; ibi-
dem, 272, k. 7, Informacja nr 114/83 z dnia 2 maja 1983 r.
147 E. i W. Zalescy, op. cit., s. 300.
148 „Azyl Wojenny”, nr 8, 5 VII 1982; W. Zaleski, Z perspektywy Konina [w:] Âwiadectwa stanu wo-
jennego, oprac. A. Dudek, K. Madej, Warszawa 2001, s. 235–241; E. i W. Zalescy, op. cit., s. 79.



»SolidarnoÊç«”, wydawany w formie maszynopisu, redagowany przez Tade-
usza Gier∏owskiego. Od numeru 5 pismo zmieni∏o nazw´ na „Opornik”
i wychodzi∏o do aresztowaƒ w paêdzierniku 1982 r. Pierwszy numer wspo-
mnianego ju˝ „Azylu Wojennego” ukaza∏ si´ z datà 6 marca 1982 r. Dwa
pierwsze numery redagowa∏y Ewa Zaleska i Halina Makowska-Witek,
kolejne numery – do siedemnastego – inna grupa149.

W zwiàzku z rozwiàzaniem „SolidarnoÊci” i przygotowaniami do ogólno-
polskiego strajku 10 listopada 1982 r. w regionie koniƒskim przeprowa-
dzano kolejne akcje ulotkowe, wzywajàc do bojkotu nowych zwiàzków
zawodowych i udzia∏u w proteÊcie. 10 listopada w Zak∏adach Przemys∏u
Jedwabniczego „Miranda” w Turku na produkowanej dzianinie umieszczo-
no napis „SolidarnoÊç”, rozrzucono ulotki i na przewodach wysokiego
napi´cia zawieszono flag´ „SolidarnoÊci”. Zatrzymano pracownika noszà-
cego na ramieniu czarnà opask´. Ulotki rozrzucano równie˝ w Kole
i Sompolnie. W Kramsku namalowano napisy na wagonach z w´glem prze-
wo˝onym z Siemianowej150.

W województwie leszczyƒskim do 19 stycznia 1982 r. w∏adze partyjne
odnotowa∏y dziewi´ç przypadków naklejania ulotek (23 sztuki) oraz dzie-
si´ç przypadków umieszczania „wrogich napisów”151. Tak˝e w nast´pnych
miesiàcach stanu wojennego opór spo∏eczny w tym województwie przeja-
wia∏ si´ przede wszystkim w∏aÊnie w takich formach. Na przyk∏ad w KoÊcia-
nie 2 lutego Krzysztof W∏odarczak rozwiesi∏ ulotki, za co zosta∏ aresztowa-
ny i postawiony przed sàdem. W tym samym miesiàcu grupa dzia∏aczy
„SolidarnoÊci”, którzy nie zostali internowani, przygotowa∏a i wydrukowa-
∏a ulotk´ Odezwa do wszystkich cz∏onków spo∏eczeƒstwa, a nast´pnie rozkol-
portowa∏a jà w Lesznie 25 lutego. Cz∏onkowie tej grupy – Jerzy Terlecki,
Piotr GoÊciniak, Zbigniew Greckel, Jaros∏aw Ratajczak, Barbara Krawiec
i Zbigniew Wencel – zostali aresztowani i postawieni przed sàdem.

Podziemnà struktur´ próbowano powo∏aç w Lesznie od grudnia 1981 r.
Jedno z pierwszych konspiracyjnych spotkaƒ odby∏o si´ kilka dni po wpro-
wadzeniu stanu wojennego w salce katechetycznej koÊcio∏a pw. Êw. Jana.
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149 E. i W. Zalescy, op. cit., s. 301; „Opornik”, nr 5, 4 V 1982.
150 AP Konin, KW PZPR w Koninie, 1/135, k. 199, Telex nr 286, 10 XI 1982; ibidem, 1/67,
k. 165, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego województwa koniƒskiego za 1982 r.,
[luty 1983]. 
151 AP Leszno, KW PZPR w Lesznie, 91, k. 3, Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR
odbytego w dniu 19 I [19]82 r.



W czasie pierwszych zebraƒ planowano dzia∏ania zwiàzku w zaistnia∏ych
warunkach i organizowano pomoc dla rodzin internowanych. Du˝à pomoc
okaza∏ wówczas ks. Bernard Ceg∏a z parafii Êw. Miko∏aja w Lesznie.

Osoby, które zorganizowa∏y latem 1982 r. Tymczasowy Zarzàd Regionu
NSZZ „SolidarnoÊç” w Lesznie, wczeÊniej by∏y internowane. We wrzeÊniu
1982 r. w sk∏ad tej struktury wchodzili przewodniczàcy TZR Eugeniusz
Matyjas, Zdzis∏aw Drost i Waldemar Handke. Aresztowania przeprowa-
dzone w grudniu 1982 r. zahamowa∏y na pewien czas aktywnoÊç tego Êro-
dowiska152.

W pierwszych miesiàcach stanu wojennego w województwie pilskim
opór spo∏eczny polega∏ przede wszystkim na kolporta˝u ulotek (zazwyczaj
wykonanych r´cznie) i malowaniu napisów. W nocy 31 stycznia 1982 r. na
jednej z ulic Czarnkowa rozrzucono odr´cznie wypisane ulotki o treÊci
„Nie poddamy si´”. Nast´pnej nocy w Lubaszu (gmina Czarnków) odnale-
ziono pi´ç ulotek153. 1 lutego we wsi Miel´cino (gmina Cz∏opa) wywieszo-
no r´cznie napisanà ulotk´ Apel obywatelski154. W nocy z 16 na 17 lutego na
budynku b´dàcym wczeÊniej siedzibà Komitetu Miejskiego PZPR i na po-
bliskim parkingu namalowano symbole Polski Walczàcej, a na jednym
z kiosków na targowisku miejskim napis „Precz z czerwonymi”. W tym sa-
mym czasie w Z∏otowie pojawi∏y si´ odr´czne ulotki „o wrogiej treÊci”,
podpisane MOWM155. Oko∏o 10 marca we wsi Lipka (gmina Ryczywó∏) na
przystanku autobusowym naklejono dwie odr´cznie wykonane ulotki z ha-
s∏em „Or∏a wrona nie pokona”. W Czarnkowie namalowano kredà symbo-
le Polski Walczàcej. W tym przypadku MO uj´∏a sprawców, „okazali si´
nimi uczniowie szkó∏ podstawowych w wieku 11–13 lat”156. W tym samym
miesiàcu tak˝e w Czarnkowie pojawi∏y si´ w obiegu banknoty, najcz´Êciej
o nominale 1000 z∏, z wypisanym czerwonym flamastrem has∏em „Âmierç
PZPR”. Bank podjà∏ dzia∏ania, aby wycofaç z obiegu „banknoty w ten spo-
sób uszkodzone”157.

Organizatorem podziemnej struktury regionalnej w województwie pil-
skim by∏ wiceprzewodniczàcy Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç”
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152 W. Handke, op. cit., s. 120. 
153 AP Pi∏a, KW PZPR w Pile, 346/ 357, k. 46, Telex nr 51/82, 5 II 1982.
154 Ibidem, 346/357, k. 48, Telex nr 53/82, 3 II 1982.
155 Ibidem, 346/357, k. 64, Telex nr 71/82, 17 II 1982.
156 Ibidem, 346/357, k. 81, Telex nr 92/82, 10 III 1982.
157 Ibidem, 346/357, k. 85, Telex nr 99/82, 16 III 1982.



w ZSO „Polam”, Jacek Ciechanowski, który ukrywa∏ si´ od 13 grudnia
1981 r. Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ „SolidarnoÊç” w Pile dzia∏a∏
od lutego 1982 r. Przewodniczàcym RKS zosta∏ Jacek Ciechanowski, a w je-
go sk∏ad – w ró˝nym okresie – wchodzi∏y nast´pujàce osoby: Jacek Lenar-
towicz (ZSO „Polam”), Ryszard Bednarek (Kombinat Budowlany), Leonard
Weso∏owski (ZNTK), Zdzis∏aw Kobuz (Pilskie Przedsi´biorstwo Nafty
i Gazu), Zdzis∏aw Nowicki (Wojewódzka Spó∏dzielnia Inwalidów), Franci-
szek Banasz („Polam”) Janusz Lemanowicz (Centralny OÊrodek Badaw-
czo-Rozwojowy), Roman Nisiewicz („Polam”), Krystyna Lemanowicz (PSS
„Spo∏em”). Pismem pilskiego RKS by∏ „Lech”, wydawany poczàtkowo
w nak∏adzie 100 egzemplarzy, a nast´pnie (technikà sitodruku) w co naj-
mniej 300 egzemplarzach. Osoby zwiàzane z „Lechem” i RKS drukowa∏y
i kolportowa∏y równie˝ ulotki158. Od 5 grudnia 1982 r. RKS zmieni∏ nazw´
na Regionalny Komitet Wykonawczy NSZZ „SolidarnoÊç” Region Pi∏a159.

Aktywizacja dzia∏aƒ opozycyjnych nastàpi∏a w maju 1982 r. Jeszcze pod
koniec kwietnia w pilskich zak∏adach pracy, mi´dzy innymi ZNTK i „Pola-
mie”, oraz liceum ogólnokszta∏càcym pojawi∏y si´ ulotki wzywajàce do boj-
kotu pochodu pierwszomajowego, a w Trzciance zapowiedziano msz´ Êw.,
„w czasie kiedy odbyç si´ majà g∏ówne uroczystoÊci 1-majowe”160.

Wi´cej ulotek rozpowszechniono przed ogólnopolskim dniem protestu
zapowiedzianym na 13 maja 1982 r. Kolportowano je wówczas w Czarnko-
wie, Trzciance, Wa∏czu oraz zak∏adach w Pile („Polam”, „Powogaz”,
ZNTK). Rozpowszechniano równie˝ informacj´, ˝e do protestu zamierza-
jà przy∏àczyç si´ taksówkarze, organizujàc zbiorowy przejazd ulicami
miasta z w∏àczonymi klaksonami. W celu przeciwdzia∏ania tym akcjom
przeprowadzono rozmow´ ostrzegawczà z prezesem Wojewódzkiego
Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Us∏ug. W ZNTK wi´kszoÊç osób „podej-
rzanych o dzia∏alnoÊç prosolidarnoÊciowà” poprosi∏a o urlop na 13 maja.
Tego dnia w ZSO „Polam” stra˝ przemys∏owa usun´∏a z zak∏adu jednego
z dzia∏aczy „SolidarnoÊci” (przyszed∏ on do zak∏adu, mimo ˝e mia∏ zwol-
nienie lekarskie)161.
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158 Relacja Jacka Ciechanowskiego, listopad 2001 (w zbiorach OBEP IPN Poznaƒ). Jacek Cie-
chanowski ujawni∏ si´ w sierpniu 1983 r. w zwiàzku z og∏oszonà wówczas amnestià.
159 Komunikat, „Lech”, nr 11, 10 XII 1982.
160 AP Pi∏a, KW PZPR w Pile, 346/357, k. 122, Telex nr 152/82, 29 IV 1982.
161 Ibidem, 346/ 358, k. 17, Telex nr 172/82, 13 V [1982]; ibidem, 346/ 358, k. 19, Telex nr 175/82,
13 V [1982].



W oryginalny sposób wyra˝ono natomiast protest w nocy z 13 na 14 maja
1982 r. Za Trzciankà, na szosie prowadzàcej do Czarnkowa, namalowano
dwa symbole Polski Walczàcej oraz has∏a „Lecha uwolniç” i „Zwyci´˝y
SolidarnoÊç”, które „zaj´∏y ca∏à szerokoÊç jezdni”. Ponadto na pobliskim
znaku drogowym umieszczono wizerunek wrony, a nad jezdnià, na wysoko-
Êci czterech metrów, przeciàgni´to drut, przymocowano go do drzew i po-
wieszono na nim dwie wrony162.

O wiele wi´ksze nat´˝enie oporu spo∏ecznego odnotowano w sierpniu
1982 r. Szczególnie po 13 sierpnia dzia∏ania podziemia „objawia∏y si´
w niespotykanych dotàd zakresach” poprzez kolporta˝ ulotek, malowa-
nie w miejscach publicznych symboli i hase∏ oraz propagand´ szeptanà.
Za zagro˝enie w∏adze uzna∏y okolicznoÊciowe msze Êw. zapowiedziane na
31 sierpnia w Chodzie˝y, Rogoênie, Szamocinie i Pile. Spodziewano si´ po
nich demonstracji ulicznych163. Tego dnia na pl. Zwyci´stwa w Pile odby∏a
si´ najwi´ksza niezale˝na manifestacja, której organizatorem by∏ pilski
RKS164. Poniewa˝ przed godz. 16 na placu zgromadzi∏o si´ oko∏o pi´ciuset
osób, skierowano tam kompani´ ZOMO i dwa plutony MO. Dowódca
ZOMO wezwa∏ przez megafon zebranych do rozejÊcia si´. Wylegitymowano
kilkadziesiàt osób. Protestujàcy próbowali zaintonowaç Bo˝e, coÊ Polsk´,
po czym spokojnie si´ rozeszli. Nie zastosowano „Êrodków przymusu bez-
poÊredniego”, a w „rejonie zagro˝onym” wzmocniono s∏u˝by patrolowe
z zadaniem wzmo˝onego legitymowania165.

W nast´pnych miesiàcach stanu wojennego podziemna „SolidarnoÊç”
rozwija∏a niezale˝nà dzia∏alnoÊç wydawniczà. Zorganizowano system kol-
porta˝u „bibu∏y” przeznaczonej g∏ównie dla innych miejscowoÊci regionu.
Polega∏ on na zakopywaniu nieprzemakalnych skrzynek ˝ywicznych w oko-
licznych lasach. Do skrzynek jedne osoby wk∏ada∏y podziemne wydawnic-
twa, a inne zabiera∏y je stamtàd i kolportowa∏y dalej. Poczàtkowo funkcjo-
nowa∏y dwie–trzy takie skrzynki, w nast´pnych latach oko∏o dziesi´ciu. Taki
sposób kolporta˝u przetrwa∏ do prze∏omu 1988/1989 r.

W Pile oprócz wspomnianego „Lecha” od 10 lipca 1983 r. wydawano
„Fundamentalist´”. W tym samym roku ukaza∏ si´ pierwszy numer pisma
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162 Ibidem, 346/458, k. 21, Telex nr 187/82, 15 V [1982].
163 Ibidem, 346/358, k. 115, Telex nr 289/82, 1 IX 1982.
164 Relacja Jacka Ciechanowskiego, listopad 2001.
165 AP Pi∏a, KW PZPR w Pile, 346/358, k. 115, Telex nr 289/82, 1 IX 1982.



„Robotnicy-83” oraz wznowiono dzia∏alnoÊç Wielkopolskiej Inicjatywy
Wydawniczej, b´dàcej kontynuacjà wydawnictwa, które przed wprowadze-
niem stanu wojennego funkcjonowa∏o w Poznaniu. Zosta∏o to uzgodnione
z za∏o˝ycielem WIW Edmundem ChroÊciƒskim, który wyemigrowa∏ z Pol-
ski. Aby wprowadziç w b∏àd SB, nadal jako miejsce wydawania podawano
Poznaƒ166.

W województwie gorzowskim od 13 grudnia 1981 r. kolportowano
ulotki i malowano napisy na murach. Poczàtkowo przewa˝a∏y ulotki pi-
sane r´cznie, póêniej drukowane. W danych MSW do koƒca kwietnia
1982 r. odnotowano 186 przypadków kolporta˝u ulotek, z najwi´kszym
nasileniem w lutym i marcu. Wi´kszoÊç z nich firmowa∏o Wydawnictwo
Podziemne „Eljot”. W zwiàzku z prowadzonym na du˝à skal´ kolporta-
˝em podziemnych wydawnictw SB podj´∏a dzia∏ania operacyjno-Êledcze,
w których wyniku do koƒca kwietnia 1982 r. zatrzymano 33 osoby, mi´-
dzy innymi na poczàtku kwietnia zlikwidowano szesnastoosobowà grup´
„Eljota”167, którà tworzyli mi´dzy innymi Barbara Darnia, Stanis∏aw
Jakubowski, Jan Lech Kustusz, Andrzej Majewski, Krzysztof Narwid
i Marek Nuckowski. Oprócz grupy „Eljota” w tym czasie w Gorzowie
dzia∏a∏a grupa „Jaha” (Krzysztof Marciƒczyk, Andrzej Tarabu∏a, Henryk
Wasiluk i Zbigniew WrzeÊniak)168 oraz zawiàzana w grudniu 1981 r. gru-
pa m∏odzie˝owa, która od sierpnia 1982 r. przyj´∏a nazw´ M∏odzie˝owy
Ruch Oporu169.

Podziemna struktura kierujàca gorzowskà „SolidarnoÊcià” – Regional-
na Komisja Wykonawcza NSZZ „SolidarnoÊç” w Gorzowie Wielkopolskim
– zawiàza∏a si´ 13 czerwca 1982 r. Na jej czele stanà∏ Zbigniew Be∏z, ukry-
wajàcy si´ od 13 grudnia 1981 r. Po jego aresztowaniu, które nastàpi∏o
w nocy z 15 na 16 kwietnia 1983 r., kierownictwo RKW przejà∏ Stanis∏aw
˚ytkowski („Zbigniew WiÊniewski”).
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166 Relacja Czes∏awa Kamiƒskiego, listopad 2001 (w zbiorach OBEP IPN Poznaƒ). Pierwszà
publikacjà reaktywowanej WIW by∏a ksià˝ka Natalii Naruszewicz [Leszka Moczulskiego],
Zarys historii PRL (Zeszyt I), Poznaƒ [Pi∏a] 1983.
167 AP Gorzów Wielkopolski, KW PZPR w Gorzowie Wielkopolskim, 111, k. 170–171, Infor-
macja dot. stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w woj. gorzowskim za okres 4 m[iesi´]cy
1982 roku, maj 1982 (w zbiorach OBEP IPN Poznaƒ); Relacja Gra˝yny Pytlak, listopad 2001
(w zbiorach OBEP IPN Poznaƒ).
168 Ibidem.
169 Relacja Marka Rusakiewicza, paêdziernik 2001 (w zbiorach OBEP IPN Poznaƒ). MRO
zosta∏ rozbity przez SB w listopadzie 1982 r. 



Pismem gorzowskiego RKW by∏ „Feniks”, którego pierwszy numer
ukaza∏ si´ z datà 30 czerwca 1982 r. Wydawano go w kilku tysiàcach egzem-
plarzy. Redagowali go: Gra˝yna Pytlak, Wojciech Szczepanowski, Rafa∏
Zapatka i Zbigniew Be∏z. Z pismem wspó∏pracowa∏y równie˝ inne osoby,
które pisa∏y teksty, przepisywa∏y woskówki, zajmowa∏y si´ drukiem i kol-
porta˝em170. W 1982 r. w Gorzowie Wielkopolskim wychodzi∏y równie˝
„SolidarnoÊç”171 i „Iskra” (wydawana przez MRO). W 1983 r. Ruch M∏o-
dzie˝y Niezale˝nej (organizacja za∏o˝ona po rozbiciu przez SB MRO, mi´-
dzy innymi przez osoby dzia∏ajàce wczeÊniej w MRO) zaczà∏ wydawaç
„Szaniec”172. 

Przed wprowadzeniem stanu wojennego województwo zielonogórskie
oceniane by∏o jako spokojne, a samà Zielonà Gór´ w obiegowej opinii
uznawano za ostoj´ re˝imu, nazywajàc jà Czerwonà Górà. Wed∏ug oceny
w∏adz partyjnych, po 13 grudnia 1981 r. „przeciwnik polityczny nie zaprze-
sta∏ walki, zacz´∏o dzia∏aç podziemie. Powsta∏y zorganizowane grupy”.
W wielu zak∏adach pracy i szko∏ach zacz´∏y pojawiaç si´ podziemne biule-
tyny, ulotki i has∏a „atakujàce w∏adz´”173.

W województwie zielonogórskim struktury podziemne dzia∏a∏y mi´dzy
innymi w Gubinie, Ko˝uchowie, KroÊnie Odrzaƒskim, Nowej Soli, Sule-
chowie, Âwiebodzinie, ˚aganiu i ˚arach. Kilka grup funkcjonowa∏o rów-
nie˝ w Zielonej Górze. Miejscem niezale˝nych zgromadzeƒ w tym mieÊcie
by∏ teren wokó∏ pomnika Robotników Polskich, w pobli˝u koÊcio∏a pw.
NajÊwi´tszego Zbawiciela174.

W Âwiebodzinie na poczàtku 1982 r. dzia∏a∏o Podziemie SolidarnoÊci
Ziemi Âwiebodziƒskiej. Organizacja ta zosta∏a jednak rozbita w wyniku
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170 Relacja Gra˝yny Pytlak, listopad 2001. „Feniks” ukazywa∏ si´ w podziemiu do 1989 r., a na-
st´pnie sta∏ si´ jawnym pismem Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” w Gorzowie Wielko-
polskim.
171 J. Kamiƒska [W. Chojnacki, W. Chojnacki], Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce
13 XII 1981–IV 1986, Pary˝ 1988, s. 143. Autorzy bibliografii odnaleêli jedynie nr 4 „Soli-
darnoÊci” z 14 II 1982 r.
172 M. Konieczny [M. Rusakiewicz], M∏odzie˝owy ruch opozycyjny w Gorzowie Wlkp.
(1981–1985), Gorzów Wielkopolski 1986, s. 3; Relacja Marka Rusakiewicza, paêdziernik
2001. Ukaza∏ si´ tylko nr 1 „Iskry”.
173 AP Zielona Góra, KW PZPR w Zielonej Górze, 61/IV t. 47, b.p., Informacja o przygotowa-
niach do Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczej, [styczeƒ 1982].
174 Relacja W∏odzimierza Boguckiego, paêdziernik 2001 (w zbiorach OBEP IPN Poznaƒ).
Latem 1983 r. w∏adze kaza∏y usunàç pomnik Robotników Polskich.



aresztowaƒ przeprowadzonych od 22 do 30 marca 1982 r. (zatrzymano
siedemnaÊcie osób)175. W pierwszych dniach stanu wojennego w Nowej
Soli uczniowie szkó∏ Êrednich (Tomasz Lang z Technikum Mechaniczne-
go w Nowej Soli, Robert Koz∏owski z Technikum Rolniczego w Ko˝u-
chowie oraz Jaros∏aw Szandurski, Andrzej Trzeciak, Henryk Cisowski
i Piotr Leburzycki z Zespo∏u Szkó∏ Elektrycznych w Nowej Soli) za∏o˝y-
li Organizacj´ M∏odzie˝y Walczàcej Polski. Jej celem by∏a walka z syste-
mem komunistycznym i pomoc przeÊladowanym po wprowadzeniu stanu
wojennego. Organizacja mia∏a w∏asny statut, a jej cz∏onkowie sk∏adali
przysi´g´. Poczàtkowo ulotki wykonywano na maszynie do pisania, póê-
niej drukowano je z matryc wykonanych z p∏ytek PCV. Pierwszà akcj´
rozklejania ulotek przeprowadzono w noc sylwestrowà 1981/1982 r.
Na poczàtku 1982 r. organizacja zacz´∏a si´ rozrastaç, gdy˝ ka˝dy z jej
cz∏onków mia∏ za zadanie zorganizowaç w∏asnà grup´, sk∏adajàcà si´
z oko∏o pi´ciu osób. W ten sposób do lutego 1982 r. powsta∏o pi´ç dru-
˝yn. Rozwój organizacji przerwa∏y aresztowania przeprowadzone od
5 do 16 lutego 1982 r., których rezultatem by∏y dwa procesy cz∏onków
OMWP176.

Przez wiele miesi´cy w Zielonej Górze dzia∏a∏a grupa cz∏onków „Soli-
darnoÊci” z kilku zak∏adów pracy, przede wszystkim Zaodrzaƒskich Zak∏a-
dów Przemys∏u Metalowego „Zastal”, Zak∏adów Przemys∏u We∏nianego
„Polska We∏na”, Zak∏adów Aparatury Elektrycznej „Lumel” i Zak∏adu
Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. Grupa ta zajmowa∏a si´ mi´dzy
innymi wydawaniem „Zielonogórskiego Serwisu Informacyjnego”. Wed∏ug
w∏adz podziemne wydawnictwa sporzàdzane przez t´ grup´ zacz´∏y ukazy-
waç si´ latem 1982 r. Rozwój dzia∏alnoÊci wydawniczej nastàpi∏ jesienià
1982 r. „Zielonogórski Serwis Informacyjny” poczàtkowo powielano za po-
mocà kalki hektograficznej. Od paêdziernika pismo ukazywa∏o si´ dwa razy
w miesiàcu i drukowane by∏o na „ramce”. Ostatni numer pisma wydano
w grudniu 1983 r. Przesta∏o si´ ukazywaç z powodu aresztowania jego
redaktorów, drukarzy i kolporterów177.
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175 Stan wojenny w Polsce..., s. 341.
176 Relacja pisemna Tomasza Langa, maj 2001 (w zbiorach OBEP IPN Poznaƒ); Stan wojenny
w Polsce..., s. 341.
177 AIPN Poznaƒ, Sàd Rejonowy w Zielonej Górze, 95/5, k. 1010–1013, Akt oskar˝enia, 11 V
1984. „Zielonogórski Serwis Informacyjny” nie mia∏ ciàg∏ej numeracji. Z analizy akt sàdo-
wych wynika, ˝e pismo na pewno ukaza∏o si´ co najmniej 27 razy.



4. Represje

W czasie stanu wojennego w województwie poznaƒskim internowano
186 osób, w tym w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., w pierwszym etapie ope-
racji „Jod∏a”, 109 ze 143 przewidzianych do internowania178. Internowa-
nych z województwa poznaƒskiego skierowano do Bia∏o∏´ki, G´barzewa,
Kwidzyna, Ostrowa Wielkopolskiego, Strzebielinka i Wierzchowa. Kobiety
przetrzymywano poczàtkowo w Areszcie Âledczym przy ul. M∏yƒskiej,
a w styczniu przewieziono je do Go∏dapi179.

Od 13 grudnia 1981 do 31 grudnia 1982 r. Wydzia∏ Âledczy Prokuratu-
ry Wojewódzkiej nadzorowa∏ sprawy „o przest´pstwa pope∏nione z pobu-
dek politycznych”, prowadzone przez funkcjonariuszy Wydzia∏u Âledczego
Komendy Wojewódzkiej MO, w sumie 23 Êledztwa obejmujàce 47 prze-
st´pstw, z czego 16 dotyczy∏o umyÊlnego zniszczenia lub uszkodzenia mie-
nia albo urzàdzeƒ, 12 kontynuowania dzia∏alnoÊci NSZZ „SolidarnoÊç”,
2 nawo∏ywania do strajku lub innego protestu, 1 drukowania i gromadze-
nia ulotek, 6 publicznego wyszydzania naczelnych organów PRL, 2 plaka-
towania „wrogich napisów i pism o treÊci godzàcej w stosunki sojusznicze
z ZSRR”, 2 zniszczenia i uszkodzenia nagrobków ˝o∏nierzy radzieckich,
4 usi∏owania podpalenia pomieszczeƒ Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR
w Pobiedziskach, 1 skierowania do cz∏onków PZPR gróêb karalnych
i 1 zniewa˝enia oficera WP. Ponadto prokuratura wojewódzka prowadzi∏a
3 sprawy z okresu sprzed 13 grudnia 1981 r.

Ostatecznie w 7 sprawach zastosowano przepisy o abolicji, 2 warunko-
wo umorzono, 4 umorzono z powodu niewykrycia sprawców, 4 umorzono
wobec niestwierdzenia przest´pstwa, 2 zawieszono, a w 7 (obejmujàcych
16 podejrzanych) sporzàdzono akty oskar˝enia, z których 4 – przeciwko
12 osobom – skierowano do sàdu wojewódzkiego w trybie doraênym180.

Obszar województw poznaƒskiego, koniƒskiego, leszczyƒskiego i pil-
skiego obejmowa∏y jurysdykcjà Prokuratura Wojsk Lotniczych i Sàd Wojsk
Lotniczych, przed którym toczy∏o si´ najwi´cej procesów politycznych.
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178 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 38, k. 327, Ocena operacyjno-polityczna okresu stanu wojenne-
go na terenie Poznania i województwa (13 XII 1981–31 XII 1982 r.), 10 I 1983.
179 E.R. Dabert, op. cit., s. 49.
180 AZWUW, 2609/25, b.p., Informacja Prokuratora Wojewódzkiego o wynikach zwalczania i za-
pobiegania przest´pczoÊci oraz przeciwdzia∏ania naruszeniom prawa w województwie poznaƒ-
skim, [luty 1983].



Liczb´ procesów politycznych, z podzia∏em na poszczególne województwa
i okresy zarejestrowania spraw, przedstawia tabela nr 2181.

Tabela nr 2. Procesy polityczne przed Sàdem Wojsk Lotniczych w Poznaniu

èród∏o: AIPN Poznaƒ, IPN Po 4/12, Repertorium Sàdu Wojsk Lotniczych w Poznaniu. 1981–1983.

Najwi´kszy proces polityczny, nazywany procesem politechniki, toczy∏
si´ przed SWL od 21 marca do 9 maja 1983 r. Na ∏awie oskar˝onych zasia-
d∏o 27 osób: Pawe∏ Bugajny, Stanis∏aw Dobrzyƒski, Barbara Fabiaƒska,
Tomasz Jarysz, Tomasz Kamasa, Krzysztof Kasprowicz, Grzegorz K´dzier-
ski, Jerzy Korolewicz, Hanna Konador, Przemys∏aw Kosicki, Miko∏aj Kotla-
rek, Miros∏aw Kruszyƒski, Krystian Marciniak, Jacek Maruniewicz, Lech
Maziakowski, Lech Miko∏ajczyk, Piotr Nentwig, Roman Rutkowski, Woj-
ciech Skorupski, Krzysztof Skowera, Zofia Sobczyk, Piotr Sobierajewicz,
Miros∏aw Szychta, Janusz Tomczyk, Roman Trawiƒski, Wojciech Waligór-
ski i Ryszard ˚ukowski. CzynnoÊci Êledcze prowadzono od 30 sierpnia
1982 r. Aresztowania, zatrzymania, rewizje i przes∏uchania obj´∏y oko∏o
stu osób. Czterech studentów – Mariusz Bekker, Tomasz CieÊlik, Micha∏
G´bka i Ryszard ˚ukowski – ukrywa∏o si´ przed SB i by∏o poszukiwanych
listem goƒczym. Do odr´bnego prowadzenia wy∏àczono sprawy Mariusza
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181 Tabela zosta∏a opracowana na podstawie zapisów w Repertorium Sàdu Wojsk Lotniczych
w Poznaniu. 1981–1983. Uwzgl´dniono w niej sprawy zarejestrowane na mocy przepisów de-
kretu o stanie wojennym (art. 46, 47 i 48) oraz przepisów o charakterze politycznym zawartych
w kodeksie karnym. W zestawieniu nie zosta∏y uj´te sprawy z art. 286 kk (posiadanie lub wyrób
broni bez zezwolenia) oraz sprawa funkcjonariusza SB skazanego na podstawie art. 184 § 1 kk
za pobicie podczas przes∏uchania nauczyciela VIII Liceum Ogólnokszta∏càcego. W 1983 r.
amnestia obj´∏a 21 oskar˝onych w 4 sprawach zarejestrowanych w SWL.

Województwo 13–31 grudnia 1 stycznia–31 grudnia 1 stycznia–22 lipca
1981 r. 1982 r. 1983 r.

Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba
spraw oskar˝onych spraw oskar˝onych spraw oskar˝onych

poznaƒskie – – 23 37 8 52
koniƒskie 1 1 4 5 1 5
leszczyƒskie 1 1 5 11 2 8
pilskie 2 2 1 1 1 6



Bekkera i Tomasza CieÊlika, a pozosta∏ych oskar˝onych obj´∏y trzy inne
sprawy sàdowe: jedna dotyczy∏a Jerzego Magasa, druga pi´ciu studentów,
którzy w maju 1982 r. wykonali napisy w sto∏ówce politechniki, a trzecia
27 osób oskar˝onych o dzia∏alnoÊç w Akademickim Ruchu Oporu, Froncie
Patriotycznym oraz udzia∏ w redagowaniu, drukowaniu i kolportowaniu
ulotek i czasopism, mi´dzy innymi „Bibu∏y”, „Vox Populi” i „Poznaƒskiego
Tygodnika Wojennego”182.

W styczniu 1982 r. zdymisjonowano wybrane przed stanem wojennym
w∏adze UAM – rektora Janusza Zió∏kowskiego i prorektora Jaros∏awa
Maciejewskiego. Pozostali prorektorzy oraz dziekani (z wyjàtkiem dzieka-
na Wydzia∏u Prawa) z∏o˝yli dymisje. Z funkcji zrezygnowa∏ równie˝ rektor
AR prof. Wojciech Dzi´cio∏owski oraz prorektorzy183. W 1982 r. przepro-
wadzono weryfikacj´ kadr na wszystkich poznaƒskich uczelniach. Zwolnio-
no asystentów podlegajàcych rotacji, a adiunktom zaproponowano zakoƒ-
czenie przewodu habilitacyjnego w póêniejszym terminie lub przejÊcie na
etat wyk∏adowcy. W ocenie redakcji „Biuletynu Wojennego” weryfikacja
by∏a jedynie „próbà zastraszenia i próbà czystki na uczelniach” zamierzo-
nà przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wy˝szego i Techniki184.

Wed∏ug danych MSW, w 1982 r. „podczas zajÊç ulicznych” w Poznaniu
zatrzymano 351 osób, z których 229 skierowano przed kolegium do spraw
wykroczeƒ – ukarano 225 osób. Sprawy przeciwko 14 uczestnikom demon-
stracji skierowano do sàdu; 108 osób zwolniono po przeprowadzeniu z nimi
rozmów185. Najwi´cej, bo 194 osoby, zatrzymano podczas demonstracji
13 lutego 1982 r. Kolegium do spraw wykroczeƒ ukara∏o w tej sprawie mi´-
dzy innymi 17 studentów UAM. WKO domaga∏ si´ skreÊlenia ich z listy stu-
dentów, ale nowy rektor UAM prof. Zbigniew Radwaƒski oÊwiadczy∏ na
posiedzeniu senatu uczelni, ˝e „˝aden ze studentów nie zostanie relegowa-
ny z UAM”186.

Wed∏ug danych SB, w 1982 r. w województwie poznaƒskim przeprowa-
dzono 2686 rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych i lojalizujàcych, doko-
nano 608 przeszukaƒ, zlikwidowano 11 punktów poligraficznych, zakwe-
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182 P. Zwiernik, Niezale˝ny ruch studencki..., s. 25–26.
183 E.R. Dabert, op. cit., s. 53.
184 O weryfikacji, „Biuletyn Wojenny”, nr 7, 20–27 VI/4 VII 1982.
185 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 38, k. 324, Ocena operacyjno-polityczna okresu stanu wojenne-
go na terenie Poznania i województwa (13 XII 1981–31 XII 1982 r.), 10 I 1983.
186 P. Zwiernik, Niezale˝ny ruch studencki..., s. 32–33.



stionowano 14 urzàdzeƒ poligraficznych, zlikwidowano 18 punktów i kana-
∏ów kolporta˝owych oraz przej´to oko∏o 18 800 ulotek przeznaczonych do
kolporta˝u. W tym samym czasie ujawniono lub rozpracowano 30 nielegal-
nych grup „powsta∏ych na bazie »SolidarnoÊci«” i NZS. Wobec 8 grup
wszcz´to Êledztwa, a 22 grupy „zlikwidowano bàdê sparali˝owano” przez
internowania, dzia∏ania dezintegracyjne (mi´dzy innymi „pog∏´biano atmos-
fer´ nieufnoÊci wÊród dzia∏aczy wobec siebie”) i rozmowy profilaktyczno-
-ostrzegawcze187.

W województwie kaliskim od 13 do 31 grudnia 1981 r. internowano
58 osób188, a do czerwca 1982 r. 74 osoby189. Do koƒca grudnia 1981 r. prze-
prowadzono 203 rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, 192 z nich zakoƒ-
czy∏y si´ podpisaniem deklaracji lojalnoÊci, a 43 wyra˝eniem zgody na
wspó∏prac´. W 1982 r. przeprowadzono kolejne 592 tego rodzaju rozmo-
wy. Funkcjonariusze IV Wydzia∏u SB przeprowadzili 53 takie rozmowy
z ksi´˝mi190. 

Na poczàtku stanu wojennego wszcz´to dziesi´ç post´powaƒ przygoto-
wawczych, mi´dzy innymi za organizowanie strajków, kontynuowanie dzia-
∏alnoÊci zwiàzkowej i sporzàdzanie plakatów „wymierzonych w organa w∏a-
dzy”191. Obszar województwa kaliskiego podlega∏ prokuraturom i sàdom
powszechnym oraz Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej we Wroc∏awiu
i Sàdowi Âlàskiego Okr´gu Wojskowego we Wroc∏awiu. Przed sàdem tym
w sprawach politycznych stan´∏o co najmniej pi´ciu mieszkaƒców Kalisza
i jeden Ostrowa Wielkopolskiego192.
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187 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 38, k. 327–328, Ocena operacyjno-polityczna okresu stanu wo-
jennego na terenie Poznania i województwa (13 XII 1981–31 XII 1982 r.), 10 I 1983.
188 Ibidem, t. 16, k. 106, Ocena aktualnej sytuacji operacyjno-politycznej w województwie kali-
skim oraz wnioski do pracy S∏u˝by Bezpieczeƒstwa i MO, 3 I 1982.
189 Kronika wydarzeƒ w województwach: kaliskim, koniƒskim, leszczyƒskim, pilskim i poznaƒ-
skim za okres od stycznia do czerwca 1982 r., „Kronika Wielkopolski” 1983, nr 1/30. Podczas
obrad KW PZPR w Kaliszu 17 VI 1982 r. p∏k Józef Skoczek poinformowa∏, ˝e spoÊród 74 inter-
nowanych do tego dnia zwolniono 61.
190 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 16, k. 106, Ocena aktualnej sytuacji operacyjno-politycznej w wo-
jewództwie kaliskim oraz wnioski do pracy S∏u˝by Bezpieczeƒstwa i MO, 3 I 1982; ibidem,
17/IX/231, t. 16, k. 188, 194, 197, Ocena sytuacji operacyjno-politycznej w województwie kaliskim
za okres od 13 XII 1982 roku oraz wnioski do pracy S∏u˝by Bezpieczeƒstwa i MO, [styczeƒ 1983].
191 Kronika wydarzeƒ w województwach: kaliskim, koniƒskim, leszczyƒskim, pilskim i poznaƒskim za
okres od paêdziernika do grudnia 1981 r., „Kronika Wielkopolski” 1982, nr 3–4 (29), s. 255–256.
192 WSG we Wroc∏awiu, Repertorium ogólne SoW, 1982, t. 1–3; ibidem, Repertorium ogólne
SoW, 1983. Sprawa dwóch pracowników kaliskiej WSK rejestrowana by∏a trzykrotnie (266/82,



W pierwszych procesach politycznych w Kaliszu sàdzono organizatorów
strajków. Najg∏oÊniejszy proces polityczny w tym mieÊcie dotyczy∏ wysta-
wienia w koÊciele oo. Jezuitów od 24 grudnia 1981 do 6 stycznia 1982 r.
symbolicznego ˝∏óbka „zawierajàcego informacje godzàce w interes
PRL”193. W sprawie tej sàdzony by∏ rektor Kolegium oo. Jezuitów, ks. Ste-
fan Dzier˝ek. Proces rozpoczà∏ si´ 28 kwietnia 1982 r. przed Sàdem Rejo-
nowym w Kaliszu. Prezes tego sàdu oraz prokurator zwrócili si´ jednak do
Sàdu Najwy˝szego o przeniesienie kolejnej rozprawy do innego miasta,
argumentujàc, ˝e pierwsza „odby∏a si´ w przepe∏nionej sali rozpraw do tego
stopnia, ˝e publicznoÊç sta∏a tu˝ przy stole s´dziowskim [...]. Po zakoƒcze-
niu rozprawy ks. Stefan Dzier˝ek otrzyma∏ od publicznoÊci wiele wiàzanek
kwiatów. Przed budynkiem Sàdu zebra∏ si´ t∏um okalajàcy ksi´dza [...].
W jednym z okien budynku sàdowego na parterze zatkni´to flag´ narodo-
wà z czarnà wstà˝kà”. Z obawy przed manifestacjà proces przeniesiono do
¸odzi. Wyrokiem z 8 stycznia 1983 r. tamtejszy Sàd Rejonowy skaza∏ o. Ste-
fana Dzier˝ka na rok pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu na 3 lata.
W uzasadnieniu sàd stwierdzi∏, ˝e „niedwuznaczne treÊci przedstawionych
symboli, w postaci mi´dzy innymi sylwetek robotników, których dosi´ga
du˝a czerwona plama w formie krzy˝a, Êladów czo∏gów i transporterów,
dziecka opasanego drutem kolczastym po∏àczone ze szczególnym ich obja-
Ênieniem [...] wskazuje wyraênie, i˝ ekspozycja ˝∏óbka mia∏a charakter
polityczny i z tego wzgl´du wykraczajàcy poza zakres manifestowania po-
glàdów i przekonaƒ religijnych”. 14 maja Sàd Wojewódzki w ¸odzi utrzy-
ma∏ wyrok w mocy. Kilka dni wczeÊniej, 9 maja 1983 r., o. Stefan Dzier˝ek
zosta∏ aresztowany i postawiony przed Kolegium do spraw Wykroczeƒ
w Kaliszu za wywieszenie og∏oszenia o przeprowadzeniu zbiórki pieni´dzy
dla osób represjonowanych w stanie wojennym. Skazano go za to na 2 mie-
siàce aresztu. Siedemdziesi´cioletniego kap∏ana osadzono w wi´zieniu
w Strzelinie. 26 maja 1983 r. Sàd Rejonowy w Kaliszu uwzgl´dni∏ jednak
jego apelacj´ i zawiesi∏ mu kar´ na 10 miesi´cy. Na mocy tego orzeczenia
sàdu zwolniono go z wi´zienia194.
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411/82 i 48/83). Na podstawie repertoriów trudno dok∏adnie okreÊliç liczb´ spraw z woje-
wództwa kaliskiego, gdy˝ na poczàtku stanu wojennego nie odnotowywano w nich miejsca
zamieszkania oskar˝onych.
193 AP Kalisz, KW PZPR w Kaliszu, 269, k. 56, Telex do sekretarza propagandy komitetów
wojewódzkich, 25 II 1982. 
194 S. Dzier˝ek, op. cit., s. 59, 75, 79, 121, 124, 173, 196, 202.



W województwie koniƒskim internowano 43 osoby, w tym 2 dwukrot-
nie, przeprowadzono 2355 rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych, 205 prze-
szukaƒ procesowych i 11 przeszukaƒ tajnych195. W 1982 r. w Koninie
prowadzono 17 post´powaƒ w trybie doraênym za czyny „o zabarwieniu
politycznym”196, wÊród nich 13 spraw za czyny naruszajàce przepisy dekre-
tu o stanie wojennym i 4 post´powania za czyny przewidziane w kodeksie
karnym. Sprawy polityczne obj´∏y 39 podejrzanych (w tym 21 tymczasowo
aresztowano). Do koƒca 1982 r. sàdy skaza∏y 14 osób (w 10 sprawach),
a w 7 sprawach post´powania zakoƒczy∏y si´ umorzeniem197.

15 grudnia, dzieƒ po zakoƒczeniu strajku w Hucie Aluminium „Konin”,
aresztowano Zbigniewa ¸adosza, pracownika tego zak∏adu i wiceprze-
wodniczàcego Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” w Koninie. Razem
z aresztowanym 17 grudnia 1981 r. Jerzym Jarzyƒskim zosta∏ postawiony
przed sàdem za organizowanie strajku. Ju˝ 28 grudnia 1981 r. Sàd Woje-
wódzki w Koninie wyda∏ wyrok, skazujàc obu oskar˝onych na kary po
1,5 roku pozbawienia wolnoÊci i 2 lata utraty praw publicznych. Poza tym
za udzia∏ w strajku dyrekcja huty ukara∏a pracowników, zmniejszajàc im
nagrody za 1981 r.: 12 osobom o 50–100 proc., a 304 o 10 proc. 2 stycznia
1982 r. aresztowano Andrzeja Krzy˝aƒskiego, równie˝ pracownika huty,
który 18 grudnia wywiesi∏ na terenie zak∏adu dwie odr´cznie napisane ulot-
ki. 13 stycznia 1982 r. SWL w Poznaniu skaza∏ go na 3 lata pozbawienia
wolnoÊci i 2 lata utraty praw publicznych.

7 stycznia 1982 r. ten sam sàd skaza∏ – w innej sprawie – Grzegorza Pie-
tryka, pracownika szpitala, na 3 lata pozbawienia wolnoÊci. Równie˝ przed
SWL stanà∏ Ryszard Âliwiƒski, siedemnastoletni uczeƒ Zespo∏u Szkó∏
Zawodowych im. M. Kopernika w Koninie, aresztowany 10 lutego 1982 r.
i oskar˝ony o sporzàdzanie oraz rozpowszechnianie ulotek od 17 grudnia
1981 r., malowanie napisów na murach i dzia∏alnoÊç w Ruchu M∏odzie˝y
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195 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 25, k. 353–354, Informacja analityczna o stanie bezpieczeƒstwa
i porzàdku w woj. koniƒskim za okres od 13 XII 1981 r. – 31 XII 1982 roku, 4 I 1983. 
196 AP Konin, KW PZPR w Koninie, 1/67, k. 78, Sprawozdanie Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Koninie na wojewódzkà konferencj´ sprawozdawczà, [luty 1983]. W dokumencie tym jest
informacja o przeprowadzeniu 2293 rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych. Zapewne liczba
ta dotyczy tylko rozmów z 1982 r.
197 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 25, k. 354, Informacja analityczna o stanie bezpieczeƒstwa i po-
rzàdku w woj. koniƒskim za okres od 13 XII 1981 r. – 31 XII 1982 roku, 4 I 1983. Pozosta∏e 14 po-
st´powaƒ prowadzonych przez Wydzia∏ Âledczy SB dotyczy∏o: niszczenia urzàdzeƒ (6), katastrof
kolejowych (2), niegospodarnoÊci (2) i naruszenia dyscypliny (2) lub obowiàzków s∏u˝bowych (2).



„Korona”. 31 marca 1982 r. skazano go na 1 rok pozbawienia wolnoÊci
w zawieszeniu na 3 lata.

WczeÊniej, 17 lutego 1982 r., Sàd Rejonowy w Koninie uniewinni∏ Tere-
s´ Buszkiewicz, Grzegorza Matyjaszczyka, Ma∏gorzat´ Modelskà, Grzego-
rza Pa∏uczaka i Wies∏awa Wysockiego i pracowników Zarzàdu Regionu
NSZZ „SolidarnoÊç” w Koninie, aresztowanych 15 grudnia 1981 r. i oskar-
˝onych o kontynuowanie dzia∏alnoÊci zwiàzkowej po wprowadzeniu stanu
wojennego. Od 24 kwietnia do 28 czerwca 1982 r. przebywa∏ w areszcie
Kazimierz Witowski, podejrzany o kolporta˝ podziemnych wydawnictw.
Stanà∏ on póêniej przed Sàdem Wojewódzkim w Koninie i 28 stycznia
1983 r. zosta∏ skazany na 1,5 roku pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu na
3 lata. Wyrokiem z 29 wrzeÊnia 1982 r. Sàd Wojewódzki skaza∏ S∏awomira
Czajkowskiego na 3 lata pozbawienia wolnoÊci i 2 lata utraty praw publicz-
nych oraz Romana Górajskiego na 20 tys. z∏ grzywny za organizacj´ i udzia∏
w demonstracji 31 sierpnia 1982 r. 

Od 25 paêdziernika do 3 listopada 1982 r. koniƒska SB przeprowadzi∏a
liczne rewizje i aresztowania w sprawie wydawania i kolportowania „Azylu
Wojennego” i „Opornika”. Aresztowano wówczas: Henryka i Marka Ber-
liƒskich, Ew´ Bugno-Zaleskà, Janusza i Grzegorza Dembiƒskich, Tadeusza
Gier∏owskiego, Zbigniewa Nadolnego, Piotra Paêdziora, Krzysztofa Tokar-
skiego, Waldemara Sroczyƒskiego i Mariusza Wiatrowskiego. W styczniu
1983 r. szeÊciu aresztowanych zwolniono. Proces pozosta∏ych pi´ciu osób
toczy∏ si´ przed SWL w Poznaniu. Wyrokiem z 28 kwietnia 1982 r. skazano
Zbigniewa Nadolnego na 6 miesi´cy pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu
na 2 lata, a Tadeusza Gier∏owskiego, Marka Berliƒskiego i Piotra Paêdzio-
ra na kary po 1,5 wi´zienia w zawieszeniu na 2 lata, natomiast post´powa-
nie wobec Henryka Berliƒskiego zosta∏o umorzone198.

W województwie leszczyƒskim internowano 74 osoby (w tym osiem
dwukrotnie). Wobec internowanych stosowano „ró˝norakie metody i for-
my oddzia∏ywania” poprzez „êród∏a informacji, rodziny i organizacje spo-
∏eczne”. Prowadzono równie˝ „dzia∏ania dezintegracyjne i kompromitu-
jàce”, majàce na celu wywo∏anie wzajemnej nieufnoÊci i podejrzliwoÊci
oraz zachwianie wiary w sens dzia∏alnoÊci konspiracyjnej199. Internowanych
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198 E. i W. Zalescy, op. cit., s. 27, 31, 35, 37, 39–43, 47, 53, 61, 71, 73, 75, 78, 88–89, 92.
199 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 30, k. 355, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publiczne-
go na terenie województwa leszczyƒskiego za okres od 13 XII 1981 r. do 31 XII 1982 r., 10 I 1983. 



z tego województwa przewo˝ono przede wszystkim do Ostrowa Wielko-
polskiego i umieszczano w wydzielonej cz´Êci Aresztu Âledczego przy
ul. Obroƒców Pokoju 1. Poza tym kierowano ich do obozów odosobnienia
w G´barzewie, G∏ogowie, Grodkowie, Nysie i Wierzchowie Pomorskim.
Internowane kobiety przewo˝ono najpierw do Aresztu Âledczego w Pozna-
niu, a nast´pnie do Go∏dapi200.

Do koƒca 1982 r. przeprowadzono 786 rozmów profilaktyczno-ostrze-
gawczych, uzyskano 213 oÊwiadczeƒ lojalnoÊci. W trakcie operacji „Jod∏a”
pozyskano 23 tajnych wspó∏pracowników, 45 osób zatrzymano na 48 godzin,
dokonano 277 przeszukaƒ w mieszkaniach i miejscach pracy, konfiskujàc
cztery powielacze, pi´ç maszyn do pisania oraz materia∏y drukarskie i litera-
tur´ bezdebitowà. W tym czasie zlikwidowano cztery grupy opozycyjne (dwie
grupy szeÊcioosobowe w Lesznie i dwie grupy trzyosobowe w Górze). Prowa-
dzono siedemnaÊcie post´powaƒ karnych, w tym dziesi´ç na podstawie de-
kretu o stanie wojennym. Sàdy skaza∏y pi´tnaÊcie osób, a w stosunku do pi´-
ciu odstàpi∏y od wymierzenia kary z uwagi na m∏ody wiek oskar˝onych201.

SpoÊród procesów, w których sàdzeni byli dzia∏acze „SolidarnoÊci”, mo˝-
na wymieniç mi´dzy innymi spraw´ Krzysztofa W∏odarczaka, aresztowanego
8 lutego 1982 r. w KoÊcianie. Wyrokiem z 3 marca SWL w Poznaniu skaza∏ go
na 3 lata pozbawienia wolnoÊci. W 1983 r. Rada Paƒstwa skorzysta∏a z prawa
∏aski i warunkowo zwolniono go z wi´zienia. W innym procesie skazano gru-
p´, która kolportowa∏a ulotk´ Odezwa do wszystkich cz∏onków spo∏eczeƒstwa.
Wyroki od 1 do 4,5 roku otrzymali: Piotr GoÊciniak, Zbigniew Greckel, Bar-
bara Krawiec, Jaros∏aw Ratajczak, Jerzy Terlecki i Zbigniew Wencel.

Od 12 do 18 grudnia 1982 r. aresztowano cz∏onków i wspó∏pracowni-
ków Tymczasowego Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” w Lesznie:
Tomasza Czabaƒskiego, Zdzis∏awa Drosta, Andrzeja Grudziƒskiego, Wal-
demara Handkego, Zenona Maciejewskiego, Eugeniusza Matyjasa i Olgier-
da Nowaka. Ich proces toczy∏ si´ od 14 do 18 kwietnia 1983 r. przed SWL
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200 W. Handke, op. cit., s. 112–114.
201 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 30, k. 349–350, 356, 358, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàd-
ku publicznego na terenie województwa leszczyƒskiego za okres od 13 XII 1981 r. do 31 XII
1982 r., 10 I 1983. Informacje o zlikwidowanych grupach dotyczà: grupy osób skazanych za
kolporta˝ ulotek (sprawa P. GoÊciniaka i innych), szeÊciu cz∏onków i wspó∏pracowników lesz-
czyƒskiego TZR, trzech dzia∏aczy NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemi Górowskiej oraz m∏odzie˝owej
grupy wykrytej w listopadzie 1982 r. w Górze, sk∏adajàcej si´ z dwóch uczniów szko∏y podsta-
wowej i jednego ucznia Szko∏y Przysposobienia Zawodowego.



w Poznaniu. Wobec Drosta, Handkego i Matyjasa orzeczono kary po
1,5 roku pozbawienia wolnoÊci. Maciejewskiego i Czabaƒskiego skazano
na kary po 1 roku wi´zienia, a Grudziƒskiego na szeÊç miesi´cy wi´zienia.
Wszystkim oskar˝onym sàd zawiesi∏ wykonanie kary na 2 lata202. 

W województwie pilskim internowano co najmniej 26 osób. Wi´kszoÊç
z nich osadzono w G´barzewie, Kwidzynie, Wronkach i Wierzchowie203.
Na krótko internowano tak˝e Eligiusza Naszkowskiego, przewodniczàcego
Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” w Pile204. 

W województwie gorzowskim internowano 96 osób. Na poczàtku stanu
wojennego planowano internowaç 74 osoby, od 13 grudnia 1981 r. ukrywa∏o
si´ jednak czworo dzia∏aczy, którzy byli poszukiwani przez SB: Zbigniew
Be∏z, Jerzy Bozacki, Maria Plutecka i Zbigniew Romanowski205. Do koƒca
1982 r. przeprowadzono 924 rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, dokona-
no 278 zatrzymaƒ (prewencyjnych i do spraw karnych) oraz 544 przeszukaƒ.
Zlikwidowano 16 nielegalnych ugrupowaƒ i 6 punktów poligraficznych.
Przej´to 13 maszyn do pisania, 19 sitoramek i 4 radiotelefony. W tym czasie
prowadzono 27 Êledztw przeciwko 85 podejrzanym (w tym 62 tymczasowo
aresztowano), a sàdy skaza∏y (do 31 grudnia 1982 r.) 40 osób206. W ca∏ym
okresie stanu wojennego w procesach politycznych osàdzono co najmniej
95 osób, w tym 3 osoby obj´∏a amnestia w 1983 r. i nie zosta∏y skazane207.
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202 W. Handke, op. cit., s. 113–116, 119, 120.
203 „Lech”, nr 19, 4 VI 1983. W ocenie Franciszka Langnera w województwie pilskim interno-
wano prawdopodobnie 49 osób.
204 M. Grocki, Konfidenci sà wÊród nas..., Warszawa 1992, s. 36–41. Wed∏ug autora ksià˝ki by∏
to TW „˚aneta”, póêniej etatowy pracownik SB.
205 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 12, k. 267, Informacja dot. stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku pu-
blicznego w województwie gorzowskim w okresie od 13 XII 1981 do 31 XII 1982 r., 6 I 1982. Zbi-
gniewa Be∏za aresztowano 15 IV 1983 r., a Jerzego Bozackiego (pracownika Zarzàdu Regio-
nu NSZZ „SolidarnoÊç” w Gorzowie Wielkopolskim) zatrzymano 23 XII 1982 r. Informacji,
kiedy i w jakich okolicznoÊciach Maria Plutecka (sekretarz Prezydium KZ NSZZ „Solidar-
noÊç” GPBP) i Zbigniew Romanowski (cz∏onek Prezydium KZ NSZZ „SolidarnoÊç” w ZWCh
„Chemitex-Stilon”) przestali si´ ukrywaç, nie odnalaz∏em. Imienny wykaz internowanych zob.
Internowani w Regionie Gorzowskim, „Feniks”, nr 26–27, 17 XII 1991.
206 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 12, k. 266–267, Informacja dot. stanu bezpieczeƒstwa i porzàd-
ku publicznego w województwie gorzowskim w okresie od 13 XII 1981 do 31 XII 1982 r., 6 I 1982.
W dokumencie napisano „19 sitodruków”, zapewne chodzi jednak o tzw. sitoramki, gdy˝
sitodruk to technika druku, a nie przyrzàd do jego wykonywania.
207 AIPN Poznaƒ, Prokuratura Okr´gowa w Gorzowie Wlkp., IPN Po 7/2, k. 155–156, Aresz-
towani po 13 grudnia 1981 r., [1988]. Znajdujàcà si´ w aktach list´ internowanych i aresztowa-
nych sporzàdzi∏a Gra˝yna Pytlak.



Obszar województwa gorzowskiego i zielonogórskiego obj´ty by∏ jurys-
dykcjà sàdów powszechnych oraz Wojskowej Prokuratury Garnizonowej
w Zielonej Górze. Prowadzone przez nià sprawy rozpatrywa∏ Wojskowy
Sàd Garnizonowy w Zielonej Górze lub Sàd Âlàskiego Okr´gu Wojskowego
we Wroc∏awiu. Dane dotyczàce procesów politycznych, które toczy∏y si´
przed Sàdem ÂOW w 1982 r., z podzia∏em na te dwa województwa, zosta∏y
przedstawione w tabeli nr 3208.

Tabela nr 3. Procesy polityczne przed Sàdem Âlàskiego Okr´gu Wojskowego

èród∏o: WSG we Wroc∏awiu, Repertorium ogólne SoW, 1982, t. 1–3; ibidem, Repertorium ogólne
SoW, 1983.

Pierwsze procesy polityczne w Gorzowie Wielkopolskim odby∏y si´ ju˝
w grudniu 1981 r., a dotyczy∏y uczestników strajków przeciwko wprowadze-
niu stanu wojennego. Chronologicznie jako pierwszà rozpatrywano spraw´
Ryszarda Kotarskiego i Romana Meresa oskar˝onych o kierowanie straj-
kami w ZWCh „Stilon” i ZM „Gorzów”. Najwa˝niejszy jednak by∏ proces
dziewi´ciu przywódców strajku w ZM „Gorzów”: Stanis∏awa Gajdy, Tade-
usza Horbacza, Jerzego Hrybacza, Tadeusza Ko∏odziejskiego, Norberta
Lisa, Rados∏awa ¸otoczko, Adama Opiela, Ryszarda Sawickiego i Zygmunta
Strzelczyka. Podczas tego procesu zapad∏ najwy˝szy wyrok w tym mieÊcie.
Sàd Wojewódzki skaza∏ Ko∏odziejskiego na 5 lat pozbawienia wolnoÊci209.
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208 W tabeli uwzgl´dniono sprawy zarejestrowane w repertoriach na podstawie przepisów de-
kretu o stanie wojennym (art. 46, 47 i 48) oraz przepisów o charakterze politycznym zawar-
tych w kodeksie karnym. W zestawieniu nie zosta∏y uj´te sprawy z art. 286 kk (posiadanie lub
wyrób broni bez zezwolenia) oraz z art. 288 (przekroczenie granic PRL bez zezwolenia).
Prawdopodobnie sprawy: 1044/82 (10 oskar˝onych z Barlinka, Gorzowa Wielkopolskiego
i Wroc∏awia) oraz 1231/82 (1 oskar˝ony z Krosna Odrzaƒskiego) równie˝ mia∏y charakter po-
lityczny. Nie zosta∏y zamieszczone w zestawieniu z powodu braku informacji na ich temat.
209 AIPN Poznaƒ, Prokuratura Okr´gowa w Gorzowie Wlkp., IPN Po 7/2, k. 165–166, Sprawa
Ryszarda Kotarskiego i Ireneusza Meresa. Proces „Ursusa”, [1988]. Jest to fragment opracowa-
nia Gra˝yny Pytlak.

1 stycznia–31 grudnia 1982 r.
Województwo

Liczba spraw Liczba oskar˝onych

gorzowskie 9 22
zielonogórskie 8 26



Ponadto za udzia∏ w grudniowych strajkach 109 osób postawiono przed
kolegium do spraw wykroczeƒ210. Wysokie wyroki zapad∏y równie˝ wobec
cz∏onków dzia∏ajàcego w D´bnie Lubuskim Podziemnego Ruchu Odrodze-
nia Narodowego „Granit”. Wyrokiem z 24 lutego 1982 r. Sàd ÂOW skaza∏
Iren´ Maleƒczyk, W∏odzimierza Mazura i Janin´ Romancewicz na kary po
4 lata pozbawienia wolnoÊci, a Krzysztofa Kaêmierczuka – na 3 lata211.

Jednym z najwi´kszych procesów w Gorzowie Wielkopolskim by∏a spra-
wa cz∏onków M∏odzie˝owego Ruchu Oporu. Aresztowania, które obj´∏y
kilkunastu cz∏onków tej organizacji, rozpocz´∏y si´ 5 listopada 1982 r. Nie
zatrzymano jedynie Krzysztofa Sobolewskiego, który podczas przeprowa-
dzanej w jego domu rewizji zamknà∏ funkcjonariuszy SB w mieszkaniu
i uciek∏. Ukrywa∏ si´ do 14 czerwca 1983 r.

Spraw´ aresztowanych cz∏onków MRO podzielono na dwie odr´bne
cz´Êci. Osoby, które nie ukoƒczy∏y siedemnastu lat, postawiono przed
Sàdem dla Nieletnich w Gorzowie Wielkopolskim. Proces rozpoczà∏ si´
jeszcze w listopadzie 1982 r. Krzysztof Baraniak, Robert Kukucki, Piotr
Niewiarowski, Mariusz Skibiƒski i Marek Sobolewski zostali skazani na
kary po 2 lata domu poprawczego w zawieszeniu na 2 lata, a Tomasz Bicki,
Zbigniew Bierka i Pawe∏ Cichoƒ otrzymali nadzór kuratora.

Drugi proces cz∏onków MRO toczy∏ si´ przed Wojskowym Sàdem Gar-
nizonowym w Zielonej Górze od 7 do 9 lutego 1983 r. Poniewa˝ 19 listo-
pada tr. odstàpiono od prowadzenia Êledztwa w trybie doraênym, oskar-
˝onych – oprócz Marka Rusakiewicza, który przebywa∏ w areszcie do
8 grudnia – wypuszczono na wolnoÊç, oddajàc ich pod dozór milicji. Oskar-
˝onym postawiono zarzut udzia∏u w zwiàzku, którego „istnienie, ustrój i cele
mia∏y pozostaç tajemnicà wobec organów paƒstwowych”, oraz kolporta˝u
ulotek, a Marka Rusakiewicza oskar˝ono o kierowanie tym zwiàzkiem. Sàd
skaza∏: Rusakiewicza na 2 lata pozbawienia wolnoÊci, Grzegorza Bieronia,
Jaros∏awa Furtana i Stefana Bohusza na 1 rok, a Romana Bosiackiego,
Artura Orzechowskiego, Olgierda i Ryszarda Popielów i na 6 miesi´cy. Sàd
warunkowo zawiesi∏ kary na 2 lata i odda∏ skazanych pod dozór kuratora
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210 AP Gorzów Wielkopolski, KW PZPR w Gorzowie Wlkp., 111, k. 179, Informacja dot. sta-
nu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego w woj. gorzowskim za okres 4 m[iesi´]cy 1982 roku,
[maj 1982].
211 Wyrok w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 24 II 1982 – kserokopia w zbiorach Sto-
warzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym; Aresztowani i skazani, „Feniks”,
nr 26–27, 17 XII 1991.



sàdowego. Post´powanie karne przeciwko Waldemarowi Rusakiewiczowi
warunkowo umorzono i wyznaczono mu 1 rok okresu próby212.

Represje wobec uczestników demonstracji 31 sierpnia 1982 r. w Gorzo-
wie mia∏y szeroki zasi´g. Wed∏ug danych SB, zatrzymano 213 osób, z któ-
rych 28 zwolniono po przeprowadzeniu z nimi rozmów, 125 kolegium do
spraw wykroczeƒ ukara∏o grzywnà, 15 aresztem, a wobec 35 zastosowano
areszt tymczasowy w zwiàzku z wszcz´ciem przeciwko nim spraw karnych213.

W województwie zielonogórskim internowano ogó∏em 46 osób,
a w trakcie operacji „Klon” przeprowadzono 3277 rozmów profilaktyczno-
-ostrzegawczych (w tym 2280 z „elementem przest´pczym” i 997 z „akty-
wem »SolidarnoÊci«”, przy czym trzydzieÊci osób odmówi∏o podpisania ˝à-
danych oÊwiadczeƒ lojalnoÊci). Do koƒca 1982 r. zlikwidowano dziesi´ç
podziemnych grup, w tym siedem zorganizowanych przez cz∏onków „Soli-
darnoÊci” (cztery grupy zak∏adowe i trzy ponadzak∏adowe) oraz trzy m∏o-
dzie˝owe (w Nowej Soli, Zielonej Górze i ˚aganiu). Na poczàtku 1983 r.
rozpracowywano dalszych osiem grup i struktur (siedem zorganizowanych
przez cz∏onków „SolidarnoÊci” i jednà grup´ m∏odzie˝owà). 

W tym okresie w trakcie dzia∏aƒ operacyjno-Êledczych dokonano 216 prze-
szukaƒ (w tym 90 bez efektów), zlikwidowano 4 punkty „produkcji nielegal-
nej literatury”, przej´to 24 urzàdzenia poligraficzne (w tym 4 powielacze,
4 maszyny do pisania i 16 matryc „wykonanych ró˝nà technikà”). SB zatrzy-
ma∏a na 48 godzin 72 osoby, a Wydzia∏ Âledczy przeprowadzi∏ 24 post´powa-
nia przeciwko 66 podejrzanym (52 aresztowano, a 9 obj´to dozorem MO).
Do koƒca 1982 r. sàdy rozpatrzy∏y sprawy przeciwko 57 osobom. Sprawy do-
tyczàce szeÊciu osób przekazano do sàdów dla nieletnich, a do kolegiów do
spraw wykroczeƒ skierowano wnioski o ukaranie czterdziestu osób214.
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212 M. Konieczny [M. Rusakiewicz], op. cit., s. 5–7.
213 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 12, k. 263, Informacja dot. stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego w województwie gorzowskim w okresie od 13 XII 1981 do 31 XII 1982 r., 6 I 1982.
Inne dane dotyczàce osób represjonowanych opublikowa∏a Gra˝yna Pytlak, Tryb doraêny.
Procesy polityczne w Gorzowie po zajÊciach 31 sierpnia 1982 r., „Trakt-Warta Odra” 1998, nr 19.
Z dokumentów zebranych przez autork´ wynika, ˝e zatrzymano 195 osób doros∏ych i 12 nie-
letnich, a wobec 23 wszcz´to post´powanie w trybie doraênym i przyspieszonym. W artykule
zamieszczono równie˝ imienny wykaz osób, które osàdzono, i podano wysokoÊç wymierzo-
nych wyroków.
214 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 12, k. 308, 314–317, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego w województwie zielonogórskim za okres od 13 grudnia 1981 r. do 31 grudnia 1982 r.
oraz prognozy i kierunki dzia∏ania KW MO, [styczeƒ 1983].



5. KoÊció∏ katolicki

W województwie poznaƒskim dzia∏a∏y dwie diecezje: poznaƒska i gnieê-
nieƒska. Wed∏ug ocen w∏adz, biskupi poznaƒscy i gnieênieƒscy nie akcep-
towali „utrzymywania si´ stanu wojennego”, a w 1982 r. nastàpi∏a „dalsza
aktywizacja KoÊcio∏a rzymskokatolickiego w parafiach”, co uwidacznia∏o
si´ w pracy duszpasterskiej wÊród m∏odzie˝y oraz w Êrodowiskach robotni-
czych i ch∏opskich. JednoczeÊnie stwierdzono, ˝e w kilkunastu koÊcio∏ach,
g∏ównie w Poznaniu, mia∏y miejsce „negatywne wystàpienia o treÊci poli-
tycznej”215. WÊród kilku biskupów wyg∏aszajàcych kazania o treÊci politycz-
nej w∏adze wymienia∏y bp. Jana Michalskiego, wikariusza generalnego
z Gniezna216. 

W 1982 r. pomimo „formalnego zakazu wydanego przez ordynariusza
diecezji poznaƒskiej dot. niew∏àczania si´ kleru do polityki” SB odnotowa∏a
odprawienie 48 mszy Êw.217 Przeprowadzono dziewi´çset tak zwanych rozmów
profilaktycznych z ksi´˝mi, wynikiem czego by∏o „uspokojenie nastrojów
spo∏ecznych poprzez msze w intencji ojczyzny i spokoju spo∏ecznego”218.
Rozmowy z ksi´˝mi odbywa∏y si´ zazwyczaj w okresie poprzedzajàcym uro-
czystoÊci organizowane przez opozycj´. Na przyk∏ad przed 10 listopada
1982 r. Wydzia∏ do spraw Wyznaƒ Urz´du Wojewódzkiego w Poznaniu
wspólnie z Wydzia∏em IV Komendy Wojewódzkiej MO przeprowadzi∏ roz-
mowy „profilaktyczne” z ksi´˝mi z tych parafii, gdzie „dotychczas by∏y wy-
stàpienia [...] o treÊci negatywnej” i gdzie w∏adze przewidywa∏y „punkty za-
palne”219. Takie rozmowy odby∏y si´ mi´dzy innymi z prze∏o˝onymi
zgromadzeƒ zakonnych franciszkanów, salezjanów, dominikanów i zmar-
twychwstaƒców oraz administratorami parafii Êw. Rocha, Êw. Stanis∏awa
Kostki, Matki Boskiej Nieustajàcej Pomocy, Êw. Marii Magdaleny (fara),
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215 AP Poznaƒ, KW PZPR w Poznaniu, 3202, k. 134, Informacja dotyczàca spraw wyznaniowych
i postaw hierarchii koÊcielnej oraz duchowieƒstwa na terenie województwa poznaƒskiego, 8 XI
1982.
216 Ibidem, 3202, k. 46–48, Notatka dotyczàca niektórych zagadnieƒ zwiàzanych z aktualnà poli-
tykà wyznaniowà, a wynikajàcych z narady dyrektorów wydzia∏ów do spraw wyznaƒ UW w Urz´-
dzie do spraw Wyznaƒ w Warszawie w dniu 22 czerwca 1982 r.
217 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 38, k. 338, Ocena operacyjno-polityczna okresu stanu wojenne-
go na terenie Poznania i województwa (13 XII 1981–31 XII 1982 r.), 10 I 1983.
218 AP Poznaƒ, KW PZPR w Poznaniu, 1089, k. 75, Aktualna sytuacja spo∏eczno-polityczna
w województwie poznaƒskim, [1983].
219 Ibidem, 3202, k. 133, Informacja, 2 XI 1982.



NajÊwi´tszego Zbawiciela oraz oo. Franciszkanów i Êw. Gaudentego
w Gnieênie, fary we WrzeÊni oraz parafii w Luboniu i ZaniemyÊlu220.

W intencji internowanych i wi´êniów politycznych, szczególnie z okazji
kolejnych miesi´cznic wprowadzenia stanu wojennego oraz Êwiàt koÊciel-
nych i uroczystoÊci organizowanych przez opozycj´, najcz´Êciej modlono
si´ w koÊciele oo. Dominikanów. Dominikanie – szczególnie ojcowie
Honoriusz Kowalczyk i Tomasz Alexiewicz – organizowali równie˝ pomoc
represjonowanym i ich rodzinom221. W czasie stanu wojennego duchowni
– mi´dzy innymi ksi´˝a w parafii Êw. Stanis∏awa Kostki i Êw. Marcina
w Poznaniu oraz oo. franciszkanie w Gnieênie – wypowiadali si´ na tematy
polityczne222. Wielu ksi´˝y nie rezygnowa∏o z wyg∏aszania kazaƒ odnoszà-
cych si´ do ówczesnej sytuacji politycznej, pomimo ˝e nak∏aniali ich do tego
przedstawiciele w∏adz oraz abp Jerzy Stroba223. Duchowni zdawali sobie
spraw´ z tego, ˝e ich kazania sà rejestrowane. „Nie b´d´ mówi∏ o niespra-
wiedliwoÊci, jaka panuje w naszej Ojczyênie, nie b´d´ mówi∏ o wi´zionych
m∏odych ch∏opcach, o maltretowanych, ˝eby ci, którzy sà tutaj s∏u˝bowo,
nie powiedzieli, ˝e zajmuj´ si´ politykà” – mówi∏ do wiernych ks. Henryk
Rojek z zakonu zmartwychwstaƒców224.

W województwie kaliskim represjonowani w czasie stanu wojennego oraz
ich rodziny znajdowali wsparcie w koÊciele oo. Jezuitów przy ul. 23 Stycznia
(obecnie Stawiszyƒskiej). Szczególnie zas∏u˝y∏ si´ o. Stefan Dzier˝ek, który
zorganizowa∏ oÊrodek zajmujàcy si´ niesieniem pomocy humanitarnej.
W koÊciele tym odbywa∏y si´ msze Êw. w intencji ojczyzny, tam równie˝
w grudniu 1981 r. wystawiono s∏ynny ˝∏óbek, za który o. Dzier˝kowi wyto-
czono póêniej proces225.
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220 Ibidem, 3202, k. 137, Informacja dotyczàca spraw wyznaniowych i postaw hierarchii koÊciel-
nej oraz duchowieƒstwa na terenie województwa poznaƒskiego, 8 XI 1982.
221 E.R. Dabert, op. cit., s. 50; AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 38, k. 338, Ocena operacyjno-poli-
tyczna okresu stanu wojennego na terenie Poznania i województwa (13 XII 1981–31 XII 1982 r.),
10 I 1983.
222 AP Poznaƒ, KW PZPR w Poznaniu, 3202, k. 65, Bie˝àca informacja o aktualnych postawach
duchowieƒstwa KoÊcio∏a Rzymskokatolickiego na terenie województwa poznaƒskiego, 30 VIII 1982.
223 Ibidem, 3202, k. 137, Informacja dotyczàca spraw wyznaniowych i postaw hierarchii koÊciel-
nej oraz duchowieƒstwa na terenie województwa poznaƒskiego, 8 XI 1982.
224 Ibidem, 3202, k. 103, Bie˝àca informacja o aktualnych postawach w KoÊciele Rzymskokato-
lickim na terenie województwa poznaƒskiego, 28 IX 1982.
225 G. Schlender, op. cit., s. 197–198. O przebiegu procesu o. Dzier˝ka zob. w rozdziale Repre-
sje niniejszego raportu.



Na poczàtku 1982 r. w województwie kaliskim przeprowadzono akcj´
usuwania krzy˝y ze szkó∏. Na polecenie Kuratorium OÊwiaty i Wychowania
w Kaliszu krzy˝e ze szkó∏ usuni´to mi´dzy innymi w Boles∏awcu, Kierznie,
Kolnikach, KoÊcielnej Wsi, Kraszewicach, ¸ubnicy, Olszowie, Podzamczu,
Teklinowie i Zdzarach. Polecenia kuratorium nie wykonano jednak w nie-
których placówkach oÊwiatowych w Ostrzeszowie226. Protest w sprawie
usuwania krzy˝y wystosowa∏ do wojewody kaliskiego wikariusz generalny
diecezji cz´stochowskiej. Stwierdzi∏, ˝e takie dzia∏ania sà niemoralne
i szkodliwe spo∏ecznie. Równie˝ wikariusz generalny kurii w∏oc∏awskiej
zwróci∏ si´ z proÊbà o przywrócenie krzy˝y tam, skàd zosta∏y zdj´te227. Spra-
wa krzy˝y wywo∏a∏a szeroki oddêwi´k spo∏eczny. Na przyk∏ad w Odolano-
wie na znak protestu przeciwko zdejmowaniu krzy˝y dziesi´ciu cz∏onków
PZPR zda∏o legitymacje partyjne. Ukarania winnych podj´cia decyzji
o zdejmowaniu krzy˝y domagali si´ rolnicy w gminie Baranów. Negatyw-
ne „odczucia opinii spo∏ecznej i aktywu partyjnego” odnotowano w Mik-
stacie228. W liceum ogólnokszta∏càcym w Jarocinie 18 lutego m∏odzie˝
zawiesi∏a w pi´ciu klasach w∏asnor´cznie wykonane krzy˝e, które równie˝
kazano usunàç229.

W pierwszych dniach stanu wojennego w niektórych parafiach w woje-
wództwie leszczyƒskim odnotowano przypadki otwartego sprzyjania „Soli-
darnoÊci” (odprawianie mszy Êw. za internowanych i Êwi´cenie krzy˝y)230.
Na przyk∏ad 20 grudnia 1981 r. odprawiono msz´ Êw. w intencji internowa-
nych i aresztowanych w koÊciele pw. Êw. Miko∏aja w Lesznie231. Ponadto
wikariusz z tej parafii Bernard Ceg∏a organizowa∏ pomoc dla rodzin inter-
nowanych i aresztowanych. Du˝à rol´ w tej dzia∏alnoÊci odegra∏y klasztory
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226 AP Kalisz, KW PZPR w Kaliszu, 285, k. 47, Sygna∏y dotyczàce dzia∏alnoÊci partii, admini-
stracji i gospodarki w województwie kaliskim, [marzec 1982].
227 Ibidem, 269, k. 34–35, Informacja o zachowaniu i dzia∏alnoÊci kleru w woj. kaliskim od 7 II
[19]82 r. do 15 II [19]82 r., [luty 1982]. W obr´bie by∏ego województwa kaliskiego dzia∏a∏y
nast´pujàce diecezje: cz´stochowska, gnieênieƒska, poznaƒska i w∏oc∏awska.
228 Ibidem, 285, k. 17, Sygna∏y dotyczàce dzia∏alnoÊci partii, administracji i gospodarki, 26 I 1982;
ibidem, 285, k. 32, Sygna∏y dotyczàce dzia∏alnoÊci partii, administracji i gospodarki w wojewódz-
twie kaliskim, 8 II 1982; ibidem, 285, k. 38, Sygna∏y dotyczàce dzia∏alnoÊci partii, administracji
i gospodarki w województwie kaliskim, 23 II 1982. 
229 Ibidem, 269, k. 39, Informacja nr 49/82 z dnia 19 lutego 1982 roku.
230 AP Leszno, KW PZPR w Lesznie, 91, k. 4, Protokó∏ nr 15/1/81 z posiedzenia Egzekutywy KW
PZPR odbytego w dniu 19 stycznia [19]82 r.
231 Ibidem, 580, k. 422, Telex nr 408 z dnia 21 grudnia 1981 r.



znajdujàce si´ terenie województwa: Filipinów na Âwi´tej Górze w Gosty-
niu, w Lubinie niedaleko KoÊciana i Franciszkanów we Wschowie232.

Wed∏ug ocen w∏adz, na poczàtku stanu wojennego postaw´ ksi´˝y
w województwie pilskim charakteryzowa∏a „powÊciàgliwoÊç i wyczekiwa-
nie”, kazania dotyczy∏y tematyki religijnej, a treÊci polityczne by∏y wywa˝o-
ne. Do lutego 1982 r. nie stwierdzono zbiórek na rzecz pomocy dla inter-
nowanych, odnotowano natomiast modlitwy w ich intencji w koÊcio∏ach
w Chodzie˝y, Kuênicy Czarnkowskiej, Lipce, ¸eknie i Wàgrowcu. W para-
fiach w Kuênicy Czarnkowskiej, Okonku, Wieleniu i Zakrzewie ksi´˝a
wypowiadali si´ przeciwko zdejmowaniu krzy˝y w placówkach oÊwiatowo-
-wychowawczych233. Dopiero w marcu tego roku w∏adze stwierdzi∏y, ˝e wy-
si∏ki wielu ksi´˝y „idà w kierunku ÊciÊlejszego zwiàzania by∏ych dzia∏aczy
»S[olidarnoÊci]«, zw∏aszcza internowanych, z KoÊcio∏em”. W tym celu
duchowni odwiedzali oÊrodki odosobnienia, zabiegali o popraw´ warun-
ków bytowych internowanym oraz modlili si´ w ich intencji. W obronie
uwi´zionych wystàpi∏ mi´dzy innymi dziekan dekanatu pilskiego. Po wizy-
cie w Zak∏adzie Karnym w G´barzewie, gdzie przebywali internowani,
w piÊmie do komendanta wojewódzkiego MO stwierdzi∏, ˝e warunki panu-
jàce w tym oÊrodku odosobnienia sà nieodpowiednie, a na przebywajàce
tam osoby wywiera si´ presj´ psychicznà234.

W∏adze stara∏y si´ nie dopuÊciç do zmiany tras procesji organizowanych
10 czerwca 1982 r. Pracownicy Wydzia∏u do spraw Wyznaƒ oraz naczelnicy
miast i gmin rozmawiali na ten temat z ksi´˝mi. Od stycznia do 7 lipca 1982 r.
z duchownymi przeprowadzono 83 rozmowy dotyczàce poruszania w kaza-
niach spraw politycznych. W województwie pilskim odwo∏ano dwóch braci
zakonnych z parafii Êw. Antoniego w Pile i proboszcza parafii w Lubnie235.

6. Nastroje spo∏eczne

„Do ÊwiadomoÊci spo∏eczeƒstwa i za∏óg powoli dociera fakt, ˝e kraj
znajduje si´ w stanie wojny. Fakt ten przyj´to z powagà i pe∏nym zrozumie-
niem, pomimo wielu ograniczeƒ ˝ycia” – informowali Komitet Centralny
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232 W. Handke, op. cit., s. 118–119.
233 AP Pi∏a, KW PZPR w Pile, 346/357, k. 66, Telex nr 73/82, 18 II 1982. 
234 Ibidem, 346/357, k. 91, Telex nr 105/82, 18 III 1982.
235 Ibidem, 346/358, k. 41, Telex nr 201/82, [7 VII 1982].



trzy dni po wprowadzeniu stanu wojennego pracownicy Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR w Poznaniu236. Jednym z najbardziej ucià˝liwych ogra-
niczeƒ by∏ brak ∏àcznoÊci telefonicznej, szczególnie dotkliwie odczu-
wany przez osoby chore. Skar˝ono si´ na patrole milicyjne z powodu
„niech´tnego przyjmowania zg∏oszeƒ zawiadamiania pogotowia ratun-
kowego i zdarzajàce si´ odmowy przyjÊcia z pomocà w tym zakresie”.
Warto podkreÊliç, ˝e inaczej pod tym wzgl´dem post´powa∏y patrole
wojskowe237.

Wkrótce po wprowadzeniu stanu wojennego pojawi∏ si´ te˝ problem
z zapewnieniem kartkowych przydzia∏ów mi´sa i jego przetworów. Na sty-
czeƒ 1982 r. utrzymano przydzia∏y dla robotników, co zosta∏o przyj´te
z zadowoleniem. Obni˝ono jednak normy dla pracowników umys∏owych,
którzy nie oponowali. Otwarcie natomiast krytykowano decyzj´ o unie-
mo˝liwieniu odbierania kartek ˝ywnoÊciowych przez emerytów i rencistów
oraz osoby chore w macierzystych zak∏adach pracy. W tej sytuacji aktyw
partyjny zwraca∏ uwag´, aby decyzje „dotyczàce obni˝enia norm przy-
dzia∏u ˝ywnoÊci” by∏y konsultowane, po to by cz∏onkowie partii mieli argu-
menty „wp∏ywajàce tonizujàco na atmosfer´ niezadowolenia i niech´ci
do w∏adzy”238.

W lutym 1982 r. najwi´kszy wp∏yw na nastroje spo∏eczne mia∏y podwy˝-
ki cen. W ocenie komisarzy wojskowych z tego powodu panowa∏o „ogólne
niezadowolenie wÊród cz´Êci za∏óg”. Ludzie obawiali si´, czy starczy im
pieni´dzy na zakup „niezb´dnych artyku∏ów ˝ycia codziennego”, oraz wy-
ra˝ali dezaprobat´ z powodu zmniejszenia przydzia∏u mas∏a dla dzieci
i m∏odzie˝y o jednà kostk´239. Wybierali taƒsze gatunki mi´sa i w´dlin, bo
na szynki i balerony nie starcza∏o im pieni´dzy. Za∏oga Zak∏adów Przemy-
s∏u Odzie˝owego im. Komuny Paryskiej „Modena” ˝àda∏a nawet wyja-
Ênieƒ, na jakiej podstawie ustalono cen´ 370 z∏ za kilogram kie∏basy kra-
kowskiej, która wczeÊniej kosztowa∏a 54 z∏240. Kilka dni po wprowadzeniu
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236 AP Poznaƒ, KW PZPR w Poznaniu, 1177, k. 138, Informacja nr 242/81 z dnia 16 grudnia
1981 r.
237 Ibidem, 1177, k. 148, Notatka z informacji przychodzàcych z instancji I stopnia, 18 XII 1981.
238 Ibidem, 1177, k. 156, Informacja nr 247/81 z dnia 28 grudnia 1981 r.
239 Ibidem, 1090, k. 24, Informacja z dzia∏alnoÊci TGO, MGO i komisarzy wojskowych za dzieƒ
1 luty 1982 r.
240 Ibidem, 1090, k. 41, 43, Informacja z dzia∏alnoÊci TGO, MGO i komisarzy wojskowych za
dzieƒ 4 lutego 1982 r.



podwy˝ek nastroje spo∏eczne budzi∏y du˝e zaniepokojenie: „na terenie wo-
jewództwa poznaƒskiego panuje nadal ogromne niezadowolenie ze wzrostu
cen na artyku∏y przemys∏owe, niektóre artyku∏y ˝ywnoÊciowe oraz ogrom-
ne niezadowolenie z powodu wydania tak niskich wyroków na by∏ych pro-
minentów miasta Poznania”241.

O tym, jak funkcjonowa∏ wówczas handel, mówià informacje z kontroli
przeprowadzanych przez komisarzy wojskowych w placówkach handlo-
wych. Na przyk∏ad w Sk∏adnicy Ksi´garskiej przy ul. ¸ukasiewicza w Pozna-
niu razem z ksià˝kami przechowywano „ziemniaki pracowników, 4 worki
cementu oraz rury”. Z kolei w sklepie pasmanteryjnym przy ul. Grochow-
skiej w Poznaniu stwierdzono „brak towarów, personel bez pracy”. Towar,
zamiast w sklepach, móg∏ byç w zupe∏nie innym miejscu, tak jak w K∏ecku,
gdzie u kierowniczki podczas kontroli w domu „zakwestionowano samo-
chód ci´˝arowy towarów przeznaczonych do celów spekulacyjnych”242.
Tymczasem przed sklepami ustawia∏y si´ d∏ugie kolejki, a wszystkie towary
by∏y „wykupywane bez wzgl´du na cen´”243.

Sytuacja powtórzy∏a si´ na poczàtku nast´pnego roku, po kolejnej pod-
wy˝ce cen. Ponownie negatywnie oceniono zarówno wprowadzone, jak
i zapowiedziane podwy˝ki, w tym papierosów, paliw, energii, gazu i czyn-
szów. W tym samym czasie wielu pracowników wycofywa∏o deklaracje
o dobrowolnych Êwiadczeniach na Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia
(na przyk∏ad w HCP oko∏o 2 tys. osób). WÊród przyczyn wycofywania de-
klaracji podawano mi´dzy innymi obni˝k´ wynagrodzenia za pierwsze trzy
dni zwolnienia, z∏y stosunek lekarzy do pacjentów lub d∏ugotrwa∏e oczeki-
wanie na miejsce w szpitalu244.

Powszechnie krytykowano przypadki marnotrawstwa, decyzje utrudnia-
jàce prawid∏owe funkcjonowanie handlu i z∏à organizacj´ pracy. Na przy-
k∏ad w Krotoszynie zalega∏y sery, których nie kierowano do handlu, poniewa˝
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241 Ibidem, 1090, k. 50, Informacja z dzia∏alnoÊci TGO, MGO i komisarzy wojskowych za dzieƒ
8 lutego 1982 r.
242 Ibidem, 1090, k. 28–29, Informacja z dzia∏alnoÊci TGO, MGO i komisarzy wojskowych za
dzieƒ 1 luty 1982 r.; ibidem, 1090, k. 30–31, Informacja z dzia∏alnoÊci TGO, MGO i komisarzy
wojskowych za dzieƒ 2 lutego 1982.
243 Ibidem, 1090, k. 153, Informacja z dzia∏alnoÊci TGO, MGO i komisarzy wojskowych za dzieƒ
11 marca 1982 r.
244 Aktualna sytuacja spo∏eczno-polityczna w kraju, „Serwis Informacyjny KW PZPR w Pozna-
niu”, 17 II 1983.



obowiàzywa∏ zakaz administracyjny. W tym samym mieÊcie na poczàtku
lutego 1982 r. zak∏ady nie produkowa∏y metki z powodu „braku cen na ten
asortyment”, a w magazynach przechowywano 18 t konserw, gdy˝ „od mie-
siàca Okr´gowe Przedsi´biorstwo Przemys∏u Mi´snego nie zatwierdzi∏o
ceny na te konserwy”245.

Du˝e niezadowolenie spo∏eczne obserwowano zarówno w miastach, jak
i na wsi. Rolnicy narzekali na zaopatrzenie, mówili, ˝e „zielone Êwiat∏o jest
i program rozwoju jest, a wide∏ jak nie by∏o, tak nie ma”. Skar˝yli si´ tak˝e
na z∏à jakoÊç prac remontowych sprz´tu rolniczego. Z powodu braku cz´-
Êci i akcesoriów do sprz´tu rolniczego niektóre zak∏ady rolne nie mog∏y
przystàpiç do wiosennych prac polowych246.

W województwie kaliskim rolnicy narzekali na wysokie ceny za us∏ugi
inseminacyjne, proponujàc inne rozwiàzanie: „jednego buhaja – obs∏u-
gujàcego kilka wsi”. Rolnicy wyzbywali si´ cielàt, trzody i byd∏a z powo-
du braku paszy, a producenci mleka zg∏aszali trudnoÊci w zakupie kon-
wi. W ¸ubowie niepokój wzbudza∏ niesprawiedliwy rozdzia∏ nawozów,
a w Trzcinicy postulowano wi´kszy przydzia∏ lodówek i zamra˝arek do
sklepów wiejskich, gdy˝ nie by∏o gdzie przechowywaç mi´sa z uboju247.
Z kolei producenci mleka w Przygodzicach wnioskowali o wyra˝enie
zgody na jednorazowy zakup pieluszek, gdy˝ nie mieli „innych mo˝liwo-
Êci odcedzania mleka”. Rolnicy w Bralinie zwracali si´ o przydzielenie
na Êwi´ta wielkanocne 1 kg w´dliny. Dla odmiany w ˚erkowie sygnalizo-
wano nadmiar mi´sa i margaryny w sklepach wiejskich, co grozi∏o zepsu-
ciem si´ tych artyku∏ów248.

Przyczynà troski mieszkaƒców regionu by∏ brak obuwia. Rolnicy po-
stulowali wprowadzenie talonów na buty gumowe oraz – podobnie jak
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245 AP Kalisz, KW PZPR w Kaliszu, 285, k. 27, Sygna∏y dotyczàce dzia∏alnoÊci ogniw partii,
administracji i gospodarki w województwie kaliskim, 5 II 1982; ibidem, 285, k. 56, Sygna∏y
dotyczàce dzia∏alnoÊci ogniw partii, administracji i gospodarki w województwie kaliskim, 11 III
1982.
246 AP Poznaƒ, KW PZPR w Poznaniu, 1090, k. 59, Informacja z dzia∏alnoÊci TGO, MGO i komi-
sarzy wojskowych za dzieƒ 8 II 1982 r.
247 AP Kalisz, KW PZPR w Kaliszu, 285, k. 90–94, Sygna∏y dotyczàce dzia∏alnoÊci ogniw partii,
administracji i gospodarki w województwie kaliskim, 15 VII 1982.
248 Ibidem, 285, k. 46, Sygna∏y dotyczàce dzia∏alnoÊci ogniw partii, administracji i gospodarki
w województwie kaliskim, [marzec 1982]; ibidem, 285, k. 63, Sygna∏y dotyczàce dzia∏alnoÊci
ogniw partii, administracji i gospodarki w woj. kaliskim, 30 III 1982; ibidem, 285, k. 67, Sygna∏y
dotyczàce dzia∏alnoÊci ogniw partii, administracji i gospodarki w woj. kaliskim, 19 IV 1982.



w Kaliszu – sprzeda˝ obuwia dla dzieci do lat szeÊciu na ksià˝eczki zdro-
wia. W Jarocinie natomiast proponowano wprowadzenie talonów upraw-
niajàcych do zakupu jednej pary w ciàgu roku na osob´. Aktyw z Ostrowa
Wielkopolskiego wskazywa∏, ˝e w „sterowanej sprzeda˝y obuwia dla dzieci
prowadzonej przez szko∏y” nale˝a∏o uwzgl´dniaç wi´ksze numery obuwia,
poniewa˝ „dzieci w starszych klasach posiadajà wi´ksze stopy”249. W Kali-
szu krytykowano system „losowanej” sprzeda˝y obuwia w zak∏adach. Nega-
tywnie oceniano niesprawiedliwy system „reglamentacji regionalnej”, cze-
go przyk∏adem by∏y widniejàce na sklepach w K´pnie wywieszki: „tylko dla
mieszkaƒców miasta i gminy K´pno”250.

Na nietypowy protest zdoby∏a si´ Rada Zak∏adowa w Fabryce Urzà-
dzeƒ Mechanicznych „Ponar” w Ostrzeszowie, a mianowicie 24 lutego
1983 r. podj´∏a uchwa∏´ w sprawie wystàpienia zak∏adu z cz∏onkostwa zbio-
rowego w Towarzystwie Przyjaêni Polsko-Radzieckiej. Ponadto udzieli∏a
wotum zaufania przewodniczàcemu rady Kazimierzowi Obsadnemu, który
by∏ wczeÊniej skazany z powodów politycznych251.

Sytuacja gospodarcza by∏a na tyle z∏a, ˝e mimo i˝ obowiàzywa∏y przepi-
sy stanu wojennego, w niektórych zak∏adach pracy podejmowano protesty
o charakterze ekonomicznym. W województwie zielonogórskim 20 maja
(w godz. 12–15) i 21 maja (w godz. 7–10) 1982 r. na Wydziale Mechanicz-
nym P-1 Zak∏adów Aparatury Jàdrowej „Polon” zorganizowano protest
z powodu niewyp∏acenia pracownikom w terminie premii. 26 osób uka-
rano naganà, a jednà zwolniono z pracy. Uczestnicy akcji protestacyjnej
nie otrzymali wynagrodzenia i zostali skierowani przed Kolegium do
spraw Wykroczeƒ w Zielonej Górze252. 22 stycznia 1983 r. zaprotestowali
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249 Ibidem, 285, k. 42, Sygna∏y dotyczàce dzia∏alnoÊci ogniw partii, administracji i gospodarki
w województwie kaliskim, [luty 1982]; ibidem, 285, k. 6, Sygna∏y dotyczàce dzia∏alnoÊci ogniw
partii, administracji i gospodarki w województwie kaliskim, 22 II 1982; ibidem, 285, k. 77,
Sygna∏y dotyczàce dzia∏alnoÊci ogniw partii, administracji i gospodarki w województwie kaliskim,
20 V 1982.
250 Ibidem, 285, k. 19, Sygna∏y dotyczàce dzia∏alnoÊci ogniw partii, administracji i gospodarki
w woj. kaliskim, [styczeƒ 1982]; ibidem, 285, k. 69, Sygna∏y dotyczàce dzia∏alnoÊci ogniw partii,
administracji i gospodarki w województwie kaliskim, 12 V 1982.
251 Przeglàd sytuacji spo∏eczno-politycznej w kraju i województwie, „Serwis Informacyjny KW
PZPR w Poznaniu”, 3 III 1983.
252 AIPN Poznaƒ, Kolegium ds. Wykroczeƒ w Zielonej Górze, IPN Po 94/2, b.p., Pismo Zak∏a-
du Aparatury Jàdrowej do Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej, 24 VI 1982; ibidem,
IPN Po 94/23, b.p., Wniosek o ukaranie, 30 VI 1982.



dor´czyciele w Nowej Soli i Zielonej Górze, mi´dzy innymi z powodu ni-
skich stawek i braku mo˝liwoÊci zapewnienia opieki dzieciom. Tego dnia
dor´czyciele byli „zbiorowo nieobecni” w pracy i mia∏o to „znamiona dzia-
∏aƒ zorganizowanych”253.
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253 Aktualna sytuacja spo∏eczno-polityczna w kraju, „Serwis Informacyjny KW PZPR w Pozna-
niu”, 25 I 1983. Informacja dotyczy protestu listonoszy, których wówczas nazywano oficjalnie
dor´czycielami.



ZIEMIA ¸ÓDZKA I SIERADZKA

1. Operacja wprowadzenia stanu wojennego

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. funkcjonariusze MO i SB wkroczyli
do mieszkaƒ osób „przewidzianych do izolacji” w regionie ∏ódzkim. Listy
internowanych przygotowywano ju˝ od 1980 r., a ostatecznie uzupe∏niono
w ostatnich tygodniach przed wprowadzeniem stanu wojennego1. W woje-
wództwie ∏ódzkim pierwsza, grudniowa fala internowaƒ obj´∏a blisko
150 osób. Z województwa sieradzkiego w oÊrodkach odosobnienia umiesz-
czono 54 osoby. W województwie piotrkowskim zatrzymano 35 spoÊród
37 osób przewidzianych do internowania (unikn´li go Stanis∏aw Mache-
rowski, przewodniczàcy sekcji interwencji Zarzàdu Regionu NSZZ „Soli-
darnoÊç”, i jego zast´pca Maciej Kujawiƒski) i dodatkowo osiem osób,
które „podj´∏y szkodliwà dzia∏alnoÊç”. Przed Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia
szeÊciu internowanych zwolniono. Rozmów ostrzegawczych przeprowadzono
trzykrotnie wi´cej, ni˝ planowano – 236 zamiast 77. W województwie skier-
niewickim internowano 37 osób. Odby∏y si´ 134 rozmowy ostrzegawcze2.
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1 Np. w województwie piotrkowskim ju˝ na poczàtku listopada 1980 r. lista osób wytypowa-
nych do internowania zawiera∏a 49 nazwisk. W przeddzieƒ 13 XII 1981 r. w województwie sie-
radzkim na podobnej liÊcie znalaz∏o si´ sto osób, z których postanowiono internowaç 54
(AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 36, k. 11, Kierunkowy plan wzmo˝onych dzia∏aƒ Komendy
Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Piotrkowie Trybunalskim na najbli˝szy okres, 7 XI 1980;
ibidem, 43, k. 23, Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie sieradzkim za okres od
13 grudnia 1981 r. do 31 grudnia 1982 r., 8 I 1983).
2 Ibidem, 17/IX/231, t. 36, k. 153–154, Ocena sytuacji spo∏eczno-politycznej i operacyjnej w woje-
wództwie piotrkowskim za miesiàc grudzieƒ 1981 r., 31 XII 1981; ibidem, 17/IX/231, t. 42, k. 191,
Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie sieradzkim za miesiàc grudzieƒ 1981 r.,
3 I 1982; ibidem, 17/IX/231, t. 44, k. 169–170, Uzupe∏nienie kontrwywiadowczej charakterystyki
woj. skierniewickiego za miesiàc grudzieƒ 1981 r., 2 I 1982; AP Piotrków Trybunalski, KW PZPR
w Piotrkowie Trybunalskim, 209, k. 156, Informacja o stanie bezpieczeƒstwa, ∏adu i porzàdku
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Zatrzymanych przewo˝ono do komend MO, gdzie podczas przes∏uchaƒ
nak∏aniano ich do podpisania „deklaracji lojalnoÊci”, a nast´pnie wysy∏ano
do przygotowanych wczeÊniej oÊrodków internowania, usytuowanych zazwy-
czaj w zak∏adach karnych. M´˝czyzn umieszczano g∏ównie w ¸owiczu,
¸´czycy i Sieradzu, a kobiety w Olszynce Grochowskiej3.

13 grudnia oko∏o godz. 5 milicja wtargn´∏a do budynku Zarzàdu Regio-
nu NSZZ „SolidarnoÊç” przy ul. Piotrkowskiej 260. Milicjanci w∏amali si´
do pomieszczeƒ i po zniszczeniu zamków w biurkach zabrali dokumenty,
pras´ i ksià˝ki. WynieÊli mi´dzy innymi magnetofony, radioodbiorniki i te-
lewizor, pozostawili jednak sprz´t nag∏aÊniajàcy i poligraficzny. 

Przewodniczàcy Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemi ¸ódzkiej
Andrzej S∏owik i wiceprzewodniczàcy Jerzy Kropiwnicki po powrocie
z Gdaƒska, z posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „SolidarnoÊç”, o godz. 7
zastali splàdrowanà siedzib´ Zarzàdu Regionu. Wkrótce dotarli tam inni
cz∏onkowie w∏adz „SolidarnoÊci”: Kazimierz Bednarski, Ireneusz Kuzan,
Marek Burski, Pawe∏ Wielechowski i Marek Markiewicz4. Zamontowano
sprz´t nag∏aÊniajàcy i wywieszono flagi narodowe przewiàzane krepà. Kro-
piwnicki zredagowa∏ komunikat, na który czeka∏ t∏um zgromadzony przed bu-
dynkiem. Komunikat rozpoczyna∏ si´ s∏owami: „DziÊ sta∏a si´ rzecz w historii
naszej Ojczyzny bezprzyk∏adna: Rzàd wypowiedzia∏ wojn´ Narodowi”. W do-
kumencie opisano nocnà akcj´ milicji, poinformowano o powo∏aniu Mi´dzy-
zak∏adowego Komitetu Strajkowego, wezwano do strajku powszechnego
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publicznego na terenie woj. piotrkowskiego w okresie od czerwca 1981 r. do grudnia 1983 r., 7 XII
1983; AZOA¸, UM¸, 8, t. 7, k. 38, Protokó∏ z sesji Rady Narodowej Miasta ¸odzi nr XI VIII
kadencji, 19 IV 1982.
3 Relacja Grzegorza Okrucha, 10 XI 2001; Relacja Benedykta Czumy, 31 V 2001; Relacja
Józefa Âreniowskiego, 21 V 2001; Relacja Tomasza Filipczaka, 27 VIII 2001 (wszystkie rela-
cje przywo∏ywane w niniejszym tekÊcie pochodzà – o ile nie zaznaczono inaczej – ze zbiorów
w∏asnych autora); Dekret na czarownice, czyli historia prawdziwa prozà i wierszem o ∏ódzkich
ekstremistkach, które nie podda∏y si´ WRON-ie, ¸ódê 2001, s. 8–97; praca konkursowa Józefa
DoÊpia∏a (bez tytu∏u); K. G∏ogowski, O niektórych elementach ˝ycia internowanych w czasie
stanu wojennego w OÊrodku Odosobnienia zlokalizowanego w Zak∏adzie Karnym w ¸owiczu
[w:] Internowani z regionu ∏ódzkiego. Materia∏y z sesji popularnonaukowej. ¸owicz 15–16 grud-
nia 2001 roku, ¸ódê–¸owicz 2001, s. 49–69; J. Kropiwnicki, Mój trzynasty grudnia – od pó∏no-
cy do pó∏nocy (i kilka dni nast´pnych) [w:] Z dziejów NSZZ „SolidarnoÊç” w Regionie Ziemi
¸ódzkiej. Materia∏y z sesji popularnonaukowej. ¸ódê 29 IX 2000, red. J. Chaƒko, ¸ódê 2001,
s. 120–149; S. Niesio∏owski, Internowanie w Sieradzu, „Goniec” 1991, nr 29/30.
4 Drugiego przewodniczàcego regionu, a zarazem cz∏onka Prezydium KK, Grzegorza Palk´,
który zosta∏ w Gdaƒsku, internowano ok. godz. 2 w nocy. 



w poniedzia∏ek od godz. 9 i za˝àdano od w∏adz zwolnienia aresztowanych,
cofni´cia decyzji o proklamowaniu stanu wojennego, zwrotu zagrabionego
mienia i dokumentów oraz zaprzestania „polityki konfrontacji z Narodem”.

Do ludzi zebranych przed siedzibà Zarzàdu Regionu do∏àczyli wierni
wychodzàcy z mszy Êw. w pobliskiej katedrze. OdÊpiewano hymn paƒstwo-
wy i Bo˝e, coÊ Polsk´. Przed godz. 13 pod budynek podjecha∏a samochodem
milicja i zabra∏a si´ do rozbijania tablic informacyjnych „SolidarnoÊci”.
Ludzie zacz´li krzyczeç, gwizdaç i rzucaç kamieniami, wobec czego funk-
cjonariusze MO si´ wycofali. Wkrótce nadjecha∏y ci´˝arówki z trzema od-
dzia∏ami ZOMO. Milicja wraz z „cywilami” zaopatrzonymi w siekiery i ∏omy
wdar∏a si´ do budynku i aresztowa∏a cz∏onków Zarzàdu Regionu. Gdy ich
wyprowadzano, dosz∏o do kolejnego starcia zomowców z demonstrantami5.

Dzia∏acze „SolidarnoÊci” ze Zgierza, obecni pod siedzibà Zarzàdu Regio-
nu, przywieêli ulotki do mieszkaƒców swojego miasta. Powielono je w po-
mieszczeniach komisji lokalnej, a nast´pnie rozkolportowano. W Zgierzu,
podobnie jak w ¸odzi, tekst oÊwiadczenia odczytano przez urzàdzenia na-
g∏aÊniajàce. Obawiajàc si´ rewizji, z siedziby komisji wyniesiono cz´Êç do-
kumentacji. Wieczorem, ju˝ w jednym z prywatnych mieszkaƒ, podj´to
decyzje o zabezpieczeniu materia∏ów archiwalnych lub ich zniszczeniu na
wypadek zagro˝enia oraz podziale gotówki z kasy i wk∏adu na ksià˝eczce
PKO pomi´dzy cz∏onków komisji6.

W budynkach Oddzia∏u PKS w Zduƒskiej Woli mia∏y siedzib´ zarówno
przedstawicielstwo Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemi Sieradz-
kiej, jak i delegatura Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemi ̧ ódzkiej.
13 grudnia rano cz∏onkowie obu struktur podj´li strajk okupacyjny w po-
mieszczeniach zwiàzkowych. W wyniku rozmów z kierownictwem przedsi´-
biorstwa i w∏adzami partyjnymi oko∏o godz. 18 protest zosta∏ zakoƒczony.

W Sieradzu, Piotrkowie i Skierniewicach, gdzie internowano czo∏owych
dzia∏aczy zwiàzkowych, funkcjonariusze MO bez trudu zaj´li siedziby
„SolidarnoÊci”. W pierwszym z wymienionych miast uda∏o si´ ukryç sztandar
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5 AIPN ¸ódê, 53/17, Akta sprawy przeciwko Andrzejowi S∏owikowi i Jerzemu Kropiwnickie-
mu; AIPN, MSW II, 185n/30, k. 82, Informacja dzienna MSW nr 85, 14 XII 1981; „Fakty.
Miesi´cznik Informacyjny NSZZ »SolidarnoÊç« Regionu Mazowsze”, marzec 1982; A. Dudek,
T. Marsza∏kowski, Walki uliczne w PRL 1956–1989, Kraków 1999, s. 256–257; Internowany nr 18,
Pami´ç (fragmenty), „Tygiel Kultury” 2001, nr 10–12; J. Kropiwnicki, op. cit., s. 120–135.
6 J. Chaƒko, ˚ycie polityczne w latach 1945–1988 [w:] Zgierz. Dzieje miasta do 1988 roku, red.
R. Rosin, ¸ódê–Zgierz 1995, s. 506.



zwiàzkowy. W Be∏chatowie na ˝àdanie przewodniczàcego delegatury
Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemi ¸ódzkiej Stanis∏awa Radka
jeden z zast´pców dyrektora Zak∏adu Us∏ug Socjalnych Budownictwa,
gdzie mieÊci∏a si´ siedziba „SolidarnoÊci”, otworzy∏ lokal zwiàzkowy,
umo˝liwiajàc zabranie materia∏ów propagandowych i powielacza. Prób´
wywiezienia ich do ¸odzi udaremni∏a milicja, a wobec osób odpowiedzial-
nych za otwarcie siedziby delegatury wyciàgni´to konsekwencje s∏u˝bowe.
Czasami w∏adze zbyt póêno decydowa∏y si´ na „zabezpieczanie” lokali
komisji zak∏adowych „SolidarnoÊci”. Dzi´ki temu w Fabryce Dywanów
„Weltom” w Tomaszowie Mazowieckim dzia∏acze zwiàzku wywieêli w bez-
pieczne miejsce sztandar „SolidarnoÊci”, ewidencj´ cz∏onków i ksià˝eczk´
oszcz´dnoÊciowà z wk∏adem na sum´ 98 tys. z∏7.

Pierwsze protesty spo∏eczne w ¸odzi zorganizowano ju˝ 13 grudnia. Tego
dnia w koÊciele pw. Matki Boskiej Jasnogórskiej przy ul. Gogola podczas
mszy Êw. poÊwi´cono sztandar Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç”
Zak∏adów Aparatury Elektrycznej „Ema-Elester”. W mszy Êw. uczestniczy∏
poszukiwany przez milicj´ i SB Ryszard Kostrzewa, przewodniczàcy komi-
sji zak∏adowej i cz∏onek Zarzàdu Regionu. Ze wzgl´du na obecnoÊç funk-
cjonariuszy SB atmosfera by∏a napi´ta, a ludzie przestraszeni. Po poÊwi´-
ceniu sztandaru cz´Êç pracowników uda∏a si´ do zak∏adowej siedziby
„SolidarnoÊci”. Postanowiono rozpoczàç strajk okupacyjny w pokojach
nale˝àcych do zwiàzku. Poniewa˝ zak∏ad nie pracowa∏, w imieniu za∏ogi
strajk podj´li przedstawiciele poszczególnych oddzia∏ów firmy. Po kilku
godzinach do zak∏adu przybyli przedstawiciele dyrekcji w asyÊcie funkcjo-
nariuszy SB. Negocjacje ze strajkujàcymi zakoƒczy∏y si´ niepowodzeniem.
Oko∏o godz. 20 indywidualne rozmowy podjà∏ z nimi komisarz wojskowy.
Dwie godziny póêniej protest przerwano do nast´pnego dnia8.

W poniedzia∏ek 14 grudnia rozpocz´∏a si´ fala strajków. Podporzàdko-
wujàc si´ apelom lokalnych w∏adz „SolidarnoÊci”, w ¸odzi stan´∏o kilka-
dziesiàt zak∏adów. Na wezwanie przewodniczàcego Komisji Zak∏adowej
NSZZ „SolidarnoÊç” Zak∏adów Przemys∏u Bawe∏nianego im. J. Marchlew-
skiego, Jerzego D∏u˝niewskiego, o godz. 9 na wielu wydzia∏ach przerwano
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7 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 36, k. 152–153, Ocena sytuacji spo∏eczno-politycznej i operacyj-
nej w województwie piotrkowskim za miesiàc grudzieƒ 1981 r., 31 XII 1981; Relacja Andrzeja
Ruszkowskiego, 23 X 2001.
8 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 553, k. 43, Notatka dotyczàca sytuacji w Zak∏adach Aparatury Elek-
trycznej „Ema-Elester”; Relacja Barbary Filipek, 13 VIII 2001.



prac´. Po jakimÊ czasie na niektórych wydzia∏ach podj´to jà ponownie.
W ca∏ym zak∏adzie strajk zakoƒczy∏ si´ po kilku godzinach, dopiero gdy
pod bram´ podjecha∏y transportery opancerzone9.

Zdecydowanà interwencjà wojska i milicji zakoƒczy∏ si´ strajk w Fabryce
Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej „Elta”, gdzie prac´ przerwa∏o oko∏o
3 tys. pracowników. Robotnicy zaspawali bram´ i wznieÊli barykad´. Kiedy
Êciàgni´to wojsko z ci´˝kim sprz´tem, pracownicy zaniechali oporu10.

Przyczynà rozpocz´cia strajku okupacyjnego w Zak∏adach Przemys∏u
Dziewiarskiego „Bistona” sta∏a si´ próba przej´cia przez przedstawicieli dy-
rekcji wyposa˝enia lokalu Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” i opie-
cz´towania go, czemu stanowczo przeciwstawi∏a si´ kilkudziesi´cioosobowa
grupa cz∏onków zwiàzku. Poniewa˝ zarówno interwencja dyrektora, jak i ofi-
cerów WP nie przynios∏a rezultatu, oko∏o godz. 23 do akcji wkroczy∏a wojsko-
wa grupa operacyjna, zmuszajàc pracowników do rezygnacji ze strajku11.

W zak∏adach „Ema-Elester”, wobec niedotrzymania przez dyrekcj´ z∏o-
˝onej w niedziel´ 13 grudnia obietnicy podj´cia rozmów z „SolidarnoÊcià”,
prac´ przerwano we wszystkich oddzia∏ach. W ciàgu dnia protest stop-
niowo wygasa∏, cz´Êç pracowników zdecydowa∏a si´ jednak przedostaç do
strajkujàcej Prz´dzalni Czesankowej Anilany „Polanil”. Po pó∏nocy mili-
cjanci wraz z ˝o∏nierzami wdarli si´ do „Polanilu” i nakazali protestujàcym
opuszczenie zak∏adu. Pracownicy bez sprzeciwu podporzàdkowali si´ roz-
kazowi, lecz po wyjÊciu z budynku zostali obrzuceni granatami z gazem
∏zawiàcym. Przywódc´ strajku Ryszarda Kostrzew´ aresztowano12.
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9 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 41, k. 107–108, Wykaz strajków na terenie województwa ∏ódzkiego po
13 XII 1981 r.; Relacja Wojciecha S∏odkowskiego, 22 VI 2001; AIPN ¸ódê, WKO, 0106/7,
k. 102, Protokó∏ nr 08/81 z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony-¸ódê odbytego dnia
15 grudnia 1981 r.
10 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 59, k. 130, Informacja o sytuacji w ¸odzi na godzin´ 16 dnia 15 XII,
[1981]; „Fakty. Miesi´cznik Informacyjny NSZZ »SolidarnoÊç« Regionu Mazowsze”, marzec
1982; Stan wojenny w Polsce. Kalendaria wydarzeƒ 13 XII 1981–31 XII 1982, red. W. Chudzik,
R. Cywiƒski, I. Kielmel, I. Marczak, Warszawa 1999, s. 130.
11 AIPN ¸ódê, 53/47, Akta sprawy przeciwko Wojciechowi Rutowiczowi, W∏odzimierzowi
Stefaniakowi i Ryszardowi JurzyÊcie; AP ¸ódê, K¸ PZPR, 447, k. 81, Informacja [KD PZPR
¸ódê-Górna] nr 13/77 z dnia 4 I 1982 r., godz. 13.00; ibidem, 637, k. 9–10, Informacja [KD
PZPR ¸ódê-Górna] nr 1/65 dnia 15 grudnia 1981 r., godz. 9.00; Stan wojenny w Polsce..., s. 130;
Relacja Józefa Mileckiego, 8 I 2002.
12 AIPN ¸ódê, 53/18, Akta sprawy przeciwko Ryszardowi Kostrzewie; AP ¸ódê, K¸ PZPR,
447, k. 82, Informacja [KD PZPR ¸ódê-Górna] nr 13/77 z dnia 4 I 1982 r., godz. 13.00; ibidem,
447, k. 89–90, Zbiorcza analiza opisowa kontroli przeprowadzonych [przez Dzielnicowà Komisj´



Od wczesnych godzin rannych strajkowa∏a cz´Êç za∏ogi Zjednoczonych
Zak∏adów Urzàdzeƒ Technicznych Przemys∏u Lekkiego „Uniprot”. Oko∏o
godz. 7 do zak∏adu przedosta∏ si´ przewodniczàcy Komisji Zak∏adowej NSZZ
„SolidarnoÊç” Krzysztof Patora, który – podobnie jak Jerzy D∏u˝niewski
– uniknà∏ internowania. Godzin´ póêniej zorganizowa∏ wiec, na którym po-
t´pi∏ wprowadzenie stanu wojennego jako niezgodne z konstytucjà i wy-
mierzone w robotników. Pierwszemu sekretarzowi komitetu zak∏adowego
PZPR nie uda∏o si´ nak∏oniç protestujàcych do podj´cia pracy. Dopiero
gdy oko∏o godz. 21 nadesz∏y oddzia∏y wojska, strajkujàcy rozeszli si´13.

W Wytwórni Filmów Fabularnych po og∏oszeniu strajku dyrektor pod-
jà∏ goràczkowe dzia∏ania zmierzajàce do przekazania milicji znajdujàcych
si´ w wytwórni kilkuset sztuk broni palnej, a wojsku materia∏ów wybucho-
wych, a zarazem prowadzi∏ rozmowy z protestujàcymi. Wi´kszoÊç z nich
o godz. 16 zakoƒczy∏a strajk i powróci∏a do domu, oko∏o dwustu osób po-
stanowi∏o jednak kontynuowaç akcj´ protestacyjnà nocà14.

Punktualnie o godz. 9.00 przerwa∏y prac´ Zak∏ady Tekstylno-Konfek-
cyjne „Teofilów”. Utworzono kilkunastoosobowy komitet strajkowy. Podob-
nie jak w wielu innych zak∏adach, negocjacje kierownictwa przedsi´bior-
stwa z protestujàcymi nie odnios∏y skutku, zastosowano wi´c sprawdzonà
wielokrotnie tego dnia metod´: po pó∏nocy do akcji skierowano wojsko,
które usun´∏o strajkujàcych z zak∏adu15.

Strajk w Fabryce Szlifierek im. J. Strzelczyka, gdzie pracownicy ˝àdali
odwo∏ania stanu wojennego i zwolnienia internowanych, zakoƒczy∏ si´
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Rewizyjnà PZPR] w organizacjach partyjnych zak∏adów pracy dzielnicy ¸ódê-Górna, w których
odby∏y si´ strajki po 13 XII 1981 r.; ibidem, 553, k. 43, Notatka dotyczàca sytuacji w Zak∏adach
Aparatury Elektrycznej „Ema-Elester”; ibidem, 637, k. 9, Informacja [KD PZPR ¸ódê-Górna]
nr 1/65 dnia 15 grudnia 1981 r., godz. 9.00; Relacja Barbary Filipek, 13 VIII 2001.
13 AIPN ¸ódê, 53/32, Akta sprawy przeciwko Krzysztofowi Patorze i Janowi ¸uczakowi;
AP ¸ódê, K¸ PZPR, 553, k. 124–128, Sytuacja w Zak∏adach Urzàdzeƒ Technicznych Przemy-
s∏u Lekkiego „Uniprot”, 2 I 1982; Stan wojenny w Polsce..., s. 129. 
14 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 553, k. 106–107, Notatka s∏u˝bowa dyrektora Wytwórni Filmów Fabu-
larnych w ¸odzi, 17 XII 1981; ibidem, 637, k. 2, Informacja [KD PZPR ¸ódê-Polesie] na temat
sytuacji politycznej w dniu 15 XII 1981.
15 AIPN ¸ódê, 53/19, Akta sprawy przeciwko Zdzis∏awowi Trusiƒskiemu, Janinie Juraszew-
skiej, Jadwidze Menkarskiej, Andrzejowi Ochockiemu i Jerzemu Kardze; AP ̧ ódê, K¸ PZPR,
41, k. 107, Wykaz strajków na terenie województwa ∏ódzkiego po 13 XII 1981 r.; S. Dzi´cielska-
-Machnikowska, W nowej sytuacji politycznej [w:] Postawy i wartoÊci w okresie konfliktu spo-
∏ecznego, praca zbiorowa pod red. S. Dzi´cielskiej-Machnikowskiej, ¸ódê 1985, s. 155; Stan
wojenny w Polsce..., s. 129. 



15 grudnia oko∏o godz. 4 nad ranem, brutalnie spacyfikowany przez od-
dzia∏y ZOMO16. 

14 grudnia jednostki WP i ZOMO interweniowa∏y jeszcze w kilku innych
przedsi´biorstwach, mi´dzy innymi w Zak∏adach Przemys∏u Bawe∏nianego
„Alba” i Zak∏adach Przemys∏u Odzie˝owego „Emfor” oraz w Chocianowi-
cach – jednej z dwóch strajkujàcych zajezdni tramwajowych (krótkotrwa∏e
akcje protestacyjne – zakoƒczone bez u˝ycia si∏y – podj´∏y równie˝ zajezd-
nie autobusowe)17. 

Tego dnia w ¸odzi strajkowa∏o oko∏o trzydziestu zak∏adów, w tym
oprócz wy˝ej wymienionych: ¸ódzkie Zak∏ady Przemys∏u Bawe∏nianego
„Uniontex”, ¸ódzkie Zak∏ady Radiowe „Unitra-Fonica”, Zak∏ady Przemy-
s∏u We∏nianego „Norbelana”, ¸ódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczych
„Polmatex-Majed”, Zak∏ady Przemys∏u Bawe∏nianego „Wiosna Ludów”,
Zak∏ady Przemys∏u Dziewiarskiego „Olimpia”, Zak∏ad Urzàdzeƒ Tech-
nicznych „Zeltech” oraz Centralny OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Prze-
mys∏u Bawe∏nianego, Zak∏ad Energetyczny ¸ódê-Miasto i Miejskie Przed-
si´biorstwo Robót Wodnych i Kanalizacyjnych. 

14 grudnia akcj´ strajkowà podj´to na Uniwersytecie ¸ódzkim. O godz. 9
na Wydziale Prawa przy ul. Sk∏adowej zgromadzi∏o si´ oko∏o 150 studen-
tów tego wydzia∏u. Po po∏udniu do∏àczyli do nich koledzy z innych wydzia-
∏ów i pracownicy uczelni. Wi´kszoÊç z nich pozosta∏a na noc w pawilonie
Wydzia∏u Prawa, do którego wejÊcia zabarykadowano18. 

W Ozorkowie w poniedzia∏ek strajk og∏osi∏y trzy przedsi´biorstwa – filia
Zak∏adów Tekstylno-Konfekcyjnych „Teofilów” w ¸odzi, Zak∏ady Przemys∏u
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16 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 530, k. 42, Analiza pracy i ocena KD PZPR ¸ódê-Widzew za okres
1981–1982; „Fakty. Miesi´cznik Informacyjny NSZZ »SolidarnoÊç« Regionu Mazowsze”,
marzec 1982.
17 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 447, k. 81–82, Informacja [KD PZPR ¸ódê-Górna] nr 13/77 z dnia
4 I 1982 r., godz. 13.00; ibidem, 447, k. 87–88, Zbiorcza analiza opisowa kontroli przeprowadzo-
nych [przez Dzielnicowà Komisj´ Rewizyjnà PZPR] w organizacjach partyjnych zak∏adów pra-
cy dzielnicy ¸ódê-Górna, w których odby∏y si´ strajki po 13 XII 1981 r.; ibidem, 646, k. 6, Serwis
informacyjny K¸ PZPR, nr 2/82, 6 I 1982; ibidem, 42, k. 5, Meldunek dzienny Komitetu
Zak∏adowego PZPR Miejskiego Przedsi´biorstwa Komunikacyjnego, 15 XII 1981 r.; ibidem,
42, k. 84, Sprawozdanie KD PZPR ¸ódê-ÂródmieÊcie, 4 I 1982 r. 
18 Ibidem, 42, k. 1, Informacja ze Zjednoczenia Przedsi´biorstw Handlu Zagranicznego „Textil-
impex”, 15 XII 1981, godz. 11.00; ibidem, 59, k. 132, Informacja o sytuacji w ¸odzi na godzin´
16-tà dnia 15 XII [1981]; ibidem, 310, k. 131, Ocena sytuacji politycznej w ∏ódzkim Êrodowisku aka-
demickim, 6 III 1982; ibidem, 637, k. 19, Informacje o sytuacji w Uniwersytecie ¸ódzkim w dniu
15 XII 1981; ibidem, 657, k. 107–108, Sytuacja ogólna w U¸ (bez uwzgl´dnienia Êrodowiska stu-
denckiego), [styczeƒ 1982]; S. Dzi´cielska-Machnikowska, op. cit., s. 156–161.



Konfekcyjnego „Latona” i Ozorkowskie Zak∏ady Przemys∏u Bawe∏nianego
„Morfeo”. W „Latonie” decyzj´ o akcji protestacyjnej podj´∏a na poczàtku
pierwszej zmiany Komisja Zak∏adowa NSZZ „SolidarnoÊç”. Przewodni-
czàcy komisji Leszek Florczak przez radiow´ze∏ wezwa∏ za∏og´ do strajku,
który trwa∏ do nast´pnego dnia. W „Morfeo” dyrekcja szybko opanowa∏a
sytuacj´, mi´dzy innymi dlatego, ˝e uniemo˝liwi∏a przedostanie si´ do za-
k∏adu przedstawicielom strajkujàcej „Latony”19.

W Zak∏adach Przemys∏u Barwników „Organika-Boruta” w Zgierzu ko-
misja zak∏adowa ju˝ 13 grudnia postanowi∏a rozpoczàç nast´pnego dnia ra-
no strajk okupacyjny. Protest trwa∏ od godz. 8 do 22, ale wi´kszoÊç za∏ogi
zakoƒczy∏a go o godz. 16. Akcja strajkowa, planowana na kolejny dzieƒ, nie
zosta∏a podj´ta. 14 grudnia w Zgierzu do pracy nie przystàpiono równie˝
w Zak∏adach Produkcji i Przetwórstwa Pianki Poliuretanowej „Polopren”.
Do zajezdni zjecha∏a cz´Êç kierowców MPK. Strajk próbowano zorganizo-
waç – bez powodzenia – w Zak∏adach Przemys∏u Odzie˝owego „Zeta”20.

W Pabianicach protest podj´li pracownicy pi´ciu du˝ych przedsi´-
biorstw – Pabianickiej Fabryki Narz´dzi (wed∏ug danych milicji w akcji pro-
testacyjnej uczestniczy∏o czterystu z tysiàca zatrudnionych), Pabianickich
Zak∏adów Farmaceutycznych „Polfa”, Zak∏adów Przemys∏u Odzie˝owego
„Pabia”, Pabianickich Zak∏adów Przemys∏u Bawe∏nianego „Pamotex”
– ∏àcznie oko∏o 6500 osób, oraz Pabianickiej Fabryki ˚arówek „Polam”,
gdzie strajk trwa∏ od godz. 13 do 14. W „Polamie” pracownicy dobrowolnie
powrócili do pracy, w pozosta∏ych zak∏adach strajki mia∏y charakter okupa-
cyjny i zakoƒczy∏y si´, dopiero gdy nadjecha∏y transportery opancerzone,
pod groêbà interwencji milicji i wojska21. 
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19 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 660, k. 42–45, Notatka z wyjazdu do KM PZPR w Ozorkowie oraz za-
k∏adów OZPB „Morfeo” i ZPK „Latona” w Ozorkowie, 30 XII 1981; ibidem, 634, k. 2, Zak∏ady
obj´te ró˝nymi formami strajków – 14 XII [19]81, godz. 14.00; ibidem, 634, k. 12, Notatka nr 9
dotyczàca sytuacji strajkowej w województwie ∏ódzkim, 14 XII 1981; J. DoÊpia∏, op. cit., s. 81.
20 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 634, k. 2, Zak∏ady obj´te ró˝nymi formami strajków – 14 XII [19]81, godz.
14.00; ibidem, 634, k. 14, Notatka nr 10 dotyczàca sytuacji strajkowej w województwie ∏ódzkim,
[14 XII 1981]; ibidem, 660, k. 48–53, Informacja [KM PZPR w Zgierzu] nt. dzia∏aƒ I Sekretarzy
KZ PZPR w stosunku do cz∏onków PZPR bioràcych udzia∏ w strajkach, manifestacjach po og∏osze-
niu stanu wojennego, 11 I 1982; J. Chaƒko, op. cit., s. 506; Stan wojenny w Polsce..., s. 129–130.
21 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 41, k. 107, Wykaz strajków na terenie województwa ∏ódzkiego po 13 XII
1981 r.; ibidem, 634, k. 11, Notatka nr 8 dotyczàca sytuacji strajkowej w województwie ∏ódz-
kim, 14 XII 1981; E. Cieciorowski, Z. Kuchler, O prawd´ i wolnoÊç, Pabianice 2000, s. 31–32;
L. Ramisz, Pabianicka Fabryka ˚arówek „Polam”. Kronikarski zarys historii zak∏adu (mps udo-
st´pniony przez Henryka Marczaka).



W województwie sieradzkim 14 grudnia nie dosz∏o do powa˝niejszych wy-
stàpieƒ. Strajk podj´li jedynie pracownicy pierwszej zmiany oddzia∏u ¸ódz-
kich Fabryk Mebli w ¸asku. Krótkotrwa∏e przerwy w pracy odnotowano rów-
nie˝ w Zak∏adach Przemys∏u Bawe∏nianego „Zwoltex” w Zduƒskiej Woli22.

Kilkugodzinne strajki og∏oszono 14 grudnia w szeÊciu zak∏adach woje-
wództwa piotrkowskiego. W samym Piotrkowie Trybunalskim prac´ prze-
rwa∏o tysiàc osób w Fabryce Maszyn Górniczych im. T. ˚arskiego „Pioma”.
W Radomsku strajk podj´∏y Zak∏ady Przemys∏u Meblarskiego im. Gwardii
Ludowej i Zak∏ady Przemys∏owe „Komuna Paryska”, a w Tomaszowie Mazo-
wieckim Zak∏ady Przemys∏u We∏nianego „Tomtex” i Zak∏ady Artyku∏ów
Skórzanych „Skogar”. Najd∏u˝ej trwa∏a akcja protestacyjna w Zak∏adach
Odlewniczych w Koluszkach, gdzie do póênej nocy prowadzono negocjacje
z udzia∏em dyrekcji, prokuratora i komisarza wojskowego. Protestujàcy
zdecydowali si´ zakoƒczyç strajk, dopiero gdy komisarz wojskowy zagwa-
rantowa∏, ˝e nikt nie zostanie pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci23. 

W regionie ∏ódzkim najs∏abiej zareagowano na wprowadzenie stanu
wojennego w województwie skierniewickim; krótki strajk podj´to w Zak∏a-
dach Transformatorów Radiowych „Zatra” w Skierniewicach24.

We wtorek 15 grudnia w regionie by∏o zdecydowanie mniej strajków
ni˝ poprzedniego dnia. W ¸odzi zakoƒczy∏y si´ protesty pracowników
MPRWiK, „Uniprotu” i „Polmateksu” oraz wznowione strajki w „Polani-
lu” i zak∏adach „Ema-Elester”. W Wytwórni Filmów Fabularnych strajku 
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22 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 42, k. 191, Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w wojewódz-
twie sieradzkim za miesiàc grudzieƒ 1981 r., 3 I 1982; AP ¸ódê, KW PZPR w Sieradzu, 1/IV/30,
k. 226, Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Sieradzu odbytego w dniu 14 grudnia
1981 roku; ibidem, 1/XI/5/8, k. 103, Dzia∏ania podj´te przez Komitet Wojewódzki w okresie od
13 grudnia 1981 r. do 10 marca 1982 r.; Kilka porannych godzin w Zduƒskiej Woli, „G∏os Robot-
niczy”, 16 XII 1981; Stan wojenny w Polsce..., s. 176.
23 AIPN ¸ódê, 50/1, Akta sprawy przeciwko Ryszardowi W´drychowiczowi i innym; AIPN,
MSW II, 17/IX/231, t. 36, k. 153–154, Ocena sytuacji spo∏eczno-politycznej i operacyjnej w wo-
jewództwie piotrkowskim za miesiàc grudzieƒ 1981 r., 31 XII 1981; AP Piotrków Trybunalski,
KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, 90, k. 32–33, Protokó∏ posiedzenia Prezydium WKKP,
26 II 1982; ibidem, 172, k. 31, Protokó∏ posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Piotrkowie Try-
bunalskim, 16 I 1982; ibidem, 209, k. 156, Informacja o stanie bezpieczeƒstwa, ∏adu i porzàdku
publicznego na terenie woj. piotrkowskiego w okresie od czerwca 1981 r. do grudnia 1983 r., 7 XII
1983; ibidem, 357, k. 169, Ocena dzia∏alnoÊci KZ PZPR w FMG „Pioma”, 18 II 1982; Stan
wojenny w Polsce..., s. 148.
24 AP Otwock, KW PZPR w Skierniewicach, 1/VII/4, t. 8, k. 135–138, Bie˝àcy Serwis Informa-
cyjny KW PZPR, 14 XII 1981.



zaprzestano oko∏o godz. 10.3025. Tego dnia do akcji protestacyjnej przy∏à-
czy∏y si´ – jako jedne z nielicznych przedsi´biorstw – Fabryka Dywanów
„Dywilan”, Zak∏ady Przemys∏u Dziewiarskiego „Lido” i Zak∏ady Przemy-
s∏u Poƒczoszniczego „Feniks”26.

Wtorek by∏ kolejnym dniem strajku studenckiego w gmachu Wydzia∏u
Prawa. Budynek oplakatowano, wywieszono krzy˝ oraz transparent z napi-
sem „Strajk studentów”. Po mediacji podj´tej przez bp. Bohdana Bejzego
cz´Êç strajkujàcych opuÊci∏a wydzia∏. Studenci pozostajàcy na zewnàtrz,
spodziewajàc si´ akcji pacyfikacyjnej, na skrzy˝owaniu ulic Sk∏adowej,
Uniwersyteckiej i Narutowicza zatrzymali tramwaje i autobusy. Cz´Êç pa-
sa˝erów przy∏àczy∏a si´ do stojàcego przed budynkiem t∏umu. Zgromadzi-
∏o si´ tam oko∏o 2 tys. osób. O godz. 16 do akcji wkroczy∏y oddzia∏y wojska
i ZOMO, blokujàc za pomocà samochodów i transporterów opancerzo-
nych rejon skrzy˝owania. W trakcie prawie pó∏toragodzinnej pacyfikacji
protestu zatrzymano kilkadziesiàt osób27. 

Po 13 grudnia w rejonie siedziby Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç”
i katedry codziennie dochodzi∏o do protestów ulicznych, si∏à rozp´dzanych
przez funkcjonariuszy MO i ZOMO. 15 grudnia w godzinach popo∏u-
dniowych demonstranci ustawili na ul. Piotrkowskiej barykad´ z p∏yt chod-
nikowych i obrzucili kamieniami i butelkami sàsiadujàcà z budynkiem „Soli-
darnoÊci” siedzib´ Zwiàzku Socjalistycznej M∏odzie˝y Polskiej. Do akcji
wkroczy∏y oddzia∏y milicji i ZOMO, wspierane przez transporter opance-
rzony. U˝yto armatek wodnych i gazów ∏zawiàcych. Po ponadgodzinnym
starciu demonstrantów wyparto z ul. Piotrkowskiej. Zatrzymano 22 osoby28.
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25 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 553, k. 106–107, Notatka s∏u˝bowa dyrektora Wytwórni Filmów Fabu-
larnych w ¸odzi, 17 XII 1981; ibidem, 637, k. 2, Informacja [KD PZPR ¸ódê-Polesie] na temat
sytuacji politycznej w dniu 15 XII 1981.
26 Ibidem, 553, k. 176–178, Informacja dyrektora Zak∏adów Przemys∏u Poƒczoszniczego
„Feniks” Kazimierza Kasperka dla prezydenta ¸odzi Józefa Niewiadomskiego, 17 XII 1981;
ibidem, 553, k. 204, Ocena sytuacji politycznej w ZPP „Feniks” – stan na dzieƒ 8 I 1982. 
27 Ibidem, 42, k. 1, Informacja ze Zjednoczenia Przedsi´biorstw Handlu Zagranicznego „Textil-
impex”, 15 XII 1981, godz. 11.00; ibidem, 59, k. 132, Informacja o sytuacji w ¸odzi na godzin´
16 dnia 15 XII [1981]; ibidem, 310, k. 131, Ocena sytuacji politycznej w ∏ódzkim Êrodowisku aka-
demickim, 6 III 1982; ibidem, 637, k. 19, Informacje o sytuacji w Uniwersytecie ¸ódzkim w dniu
15 XII 1981; ibidem, 657, k. 107–108, Sytuacja ogólna w U¸ (bez uwzgl´dnienia Êrodowiska stu-
denckiego), [styczeƒ 1982]; AP ¸ódê, U¸, 98, k. 1–2, Has∏a i plakaty wywieszone na budynku
Wydzia∏u Prawa w dniach 14–15 grudnia 1981 r. przez strajkujàcych studentów; S. Dzi´cielska-
-Machnikowska, op. cit., s. 156–161; W stanie, Warszawa 1991, s. 38–39. 
28 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 59, k. 132, Informacja o sytuacji w ¸odzi na godzin´ 16-tà dnia 15 XII
[1981].



15 grudnia zakoƒczy∏y si´ nieliczne ju˝ strajki w województwie ∏ódzkim.
W zgierskim „Poloprenie” akcj´ protestacyjnà przerwano pod groêbà pacy-
fikacji, podobnie w zak∏adach „Latona” w Ozorkowie, gdzie internowano
Leszka Florczaka. Po zakoƒczeniu strajku zaj´to pomieszczenia Komisji
Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç”29.

16 grudnia w ¸odzi ponownie demonstrowano w okolicach siedziby
Zarzàdu Regionu i katedry. Kilkusetosobowy t∏um pali∏ znicze i wznosi∏
okrzyki. Oko∏o godz. 17 brutalnie interweniowa∏a milicja, zatrzymujàc
34 osoby30.

Liczna grupa ∏odzian protestowa∏a tego dnia przeciwko uwi´zieniu
przywódców „SolidarnoÊci” przed gmachem sàdu na pl. Dàbrowskiego.
Po 45 minutach plac zablokowano i t∏um rozp´dzono. Cz´Êç demonstran-
tów zgromadzi∏a si´ ponownie, pod hotelem „Centrum” przy ul. Kiliƒskie-
go, szybko jednak zosta∏a rozproszona przez milicj´31.

16 grudnia w ca∏ym regionie rozrzucono du˝o ulotek nawo∏ujàcych do
podj´cia strajku generalnego nast´pnego dnia, w rocznic´ tragicznych
wydarzeƒ na Wybrze˝u w 1970 r. W zwiàzku z tym w zak∏adach pracy
przeprowadzono liczne rozmowy ostrzegawcze z cz∏onkami „SolidarnoÊci”.
Do ewentualnych protestów specjalnie przygotowywa∏y si´ wojsko, milicja
i ZOMO. Ku zaskoczeniu w∏adz do pierwszej rocznicowej demonstracji
dosz∏o jeszcze 16 grudnia wieczorem. Oko∏o godz. 21.30 przed dworcem
PKP w Pabianicach zebra∏a si´ kilkudziesi´cioosobowa grupa. Rozwini´to
transparent z napisem „W rocznic´ 17 XII”, wywieszono flag´ narodowà
oraz zapalono Êwiece i znicze. Po kilkudziesi´ciu minutach milicja rozp´-
dzi∏a demonstrantów32. 

Rocznicowe akcje protestacyjne odby∏y si´ w niewielu przedsi´bior-
stwach regionu, mi´dzy innymi w ¸ódzkich Zak∏adach Radiowych „Unitra-
-Fonica” i Zak∏adach Przemys∏u Dziewiarskiego „Marko”. Mimo fiaska
idei strajku generalnego, za∏ogi wi´kszoÊci zak∏adów w mieÊcie w ró˝ny
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29 Ibidem, 660, k. 42–45, Notatka z wyjazdu do KM PZPR w Ozorkowie oraz zak∏adów OZPB
„Morfeo” i ZPK „Latona” w Ozorkowie, 30 XII 1981; J. Chaƒko, op. cit., s. 506.
30 AA¸, AKBD¸, Korespondencja Biskupa ¸ódzkiego, Notatka dotyczàca pisma biskupa
J[ózefa] Rozwadowskiego do prezydenta ¸odzi J[ózefa] Niewiadomskiego; AIPN, MSW II,
185n/30, k. 121, Informacja dzienna MSW nr 88, 17 XII 1981; Stan wojenny w Polsce..., s. 131. 
31 „Fakty. Miesi´cznik Informacyjny NSZZ »SolidarnoÊç« Regionu Mazowsze”, marzec 1982;
Stan wojenny w Polsce..., s. 131.
32 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 637, k. 52, Notatka dotyczàca sytuacji w ¸odzi, 17 XII 1981.



sposób manifestowa∏y pami´ç o Grudniu 1970. W Zak∏adach Przemys∏u
Odzie˝owego „Próchnik” na wydziale produkcyjnym zawieszono krzy˝, za
którym zatkni´to kwiaty, a w Elektrociep∏owni im. W. Lenina na dêwigach
budowlanych wywieszono bia∏o-czerwone flagi przepasane kirem. W wielu
zak∏adach robotnicy przyszli do pracy odÊwi´tnie ubrani. Ludzie chodzili
po mieÊcie z wpi´tymi w ubranie znaczkami „SolidarnoÊci”. Rocznic´
Grudnia 1970 obchodzono równie˝ w innych miastach regionu, chocia˝ na
znacznie mniejszà skal´33. 

W ¸odzi do gwa∏townych zajÊç ulicznych dosz∏o tradycyjnie w okolicach
siedziby Zarzàdu Regionu. Na wiernych, gromadzàcych si´ pod katedrà
przed wieczornym nabo˝eƒstwem w intencji ofiar Grudnia 1970, skandujà-
cych mi´dzy innymi „Niech ˝yje S∏owik”, uderzy∏y trzy kompanie oraz plu-
ton specjalny ZOMO. Demonstrantów rozp´dzono przy u˝yciu granatów
z gazem ∏zawiàcym oraz armatek wodnych. Kilka granatów z gazem ∏zawià-
cym wrzucono nawet do wn´trza katedry34. 

17 grudnia by∏ ostatnim dniem pierwszej fali protestów w regionie. Dwa
dni póêniej p∏k Kazimierz Garbacik, komisarz wojskowy województwa
∏ódzkiego, na posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Obrony oznajmi∏
z zadowoleniem, ˝e struktury kierownicze „SolidarnoÊci” zosta∏y rozbite
i „we wszystkich dziedzinach ˝ycia panuje wzgl´dny spokój”35.

2. Aparat w∏adzy

Po 13 grudnia 1981 r. komitety wojewódzkie PZPR, podobnie jak
wszystkie struktury partii, zmieni∏y tryb funkcjonowania zgodnie z Instruk-
cjà kierowania partià w warunkach og∏oszenia zagro˝enia bezpieczeƒstwa
paƒstwa, wydanà przez Biuro Polityczne Komitetu Centralnego. Organami
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33 Ibidem, 42, k. 225, Meldunek Komitetu Zak∏adowego PZPR ZPD „Marko”, 21 XII 1981;
ibidem, 634, k. 52, Za∏àcznik do komunikatu nr 4 z dnia 17 grudnia 1981 r., godz. 15.00; ibidem,
646, k. 6, Serwis informacyjny K¸ PZPR, nr 2/82, 6 I 1982; ibidem, 637, k. 52, Notatka dotyczà-
ca sytuacji w ¸odzi, 17 XII 1981; ibidem, 637, k. 56, Informacja [KD PZPR ̧ ódê-Górna] nr 3/67,
17 XII 1981.
34 AA¸, AKBD¸, Korespondencja Biskupa ¸ódzkiego, Notatka dotyczàca pisma biskupa
Józefa Rozwadowskiego do prezydenta ¸odzi Józefa Niewiadomskiego; Czas skoƒczyç z po-
nurà zabawà w sercu ¸odzi, „G∏os Robotniczy”, 18 XII 1981; A. Dudek, T. Marsza∏kowski,
op. cit., s. 258.
35 AIPN ¸ódê, WKO, 0106/7, k. 112, Protokó∏ nr 011/81 z posiedzenia Komitetu Obrony-¸ódê
odbytego dnia 19 grudnia 1981 r. 



decyzyjnymi w PZPR sta∏y si´ sekretariaty komitetów wojewódzkich i ko-
mitetów ni˝szych szczebli. Pierwsze posiedzenia sekretariatów w regionie
∏ódzkim odby∏y si´ ju˝ 13 grudnia, niezale˝nie od nich zwo∏ywano posie-
dzenia egzekutyw, przede wszystkim w komitetach ni˝szego szczebla. 

W ¸odzi g∏ównym gremium decyzyjnym partii sta∏ si´ Sztab Polityczny
Komitetu ¸ódzkiego PZPR, w którego sk∏ad weszli: I sekretarz K¸ Tadeusz
Czechowicz, sekretarze K¸, przewodniczàcy Wojewódzkiej Komisji Kon-
troli Partyjnej Marian Grzegorczyk, pe∏nomocnik Biura Politycznego Komi-
tetu Centralnego PZPR Jan Cofa∏ka i przedstawiciele WKO. Na posie-
dzenia Sztabu Politycznego Komitetu ¸ódzkiego, zwo∏ywane kilka razy
w tygodniu, w zale˝noÊci od tematyki zapraszani byli sekretarze komitetów
dzielnicowych i komitetów miejskich Zgierza i Pabianic36. 

Jednà z pierwszych decyzji sztabu powo∏ano trzydziestu pe∏nomocni-
ków Komitetu ¸ódzkiego PZPR. Skierowano ich do komitetów dzielnico-
wych, wymienionych komitetów miejskich oraz do najwi´kszych zak∏adów
pracy w celu zbierania danych o sytuacji i atmosferze w terenie. W pierw-
szych dniach stanu wojennego przekazywane kilkakrotnie w ciàgu dnia
meldunki pe∏nomocników by∏y zasadniczym êród∏em informacji dla woje-
wódzkich w∏adz partyjnych. Sekretariaty komitetów dzielnicowych równie˝
powo∏a∏y pe∏nomocników, którzy wype∏niajàc podobne zadania, docierali
do wa˝niejszych zak∏adów pracy w dzielnicy. Struktury partyjne wszystkich
szczebli niech´tnie przyjmowa∏y pe∏nomocników zarówno K¸, jak komite-
tów dzielnicowych, uwa˝ano ich bowiem – skàdinàd s∏usznie – za kontrole-
rów, zb´dnych „opiekunów” i niejednokrotnie zarzucano im nadmiernà
ingerencj´ i utrudnianie pracy37.

Zgodnie z dyrektywà Komitetu Centralnego PZPR nr 001/128/81
z 10 grudnia 1981 r. przy terenowych instancjach partyjnych powo∏ywano
grupy samoobrony, w lutym 1982 r. przemianowane na oddzia∏y politycz-
no-obronne. Nadano im status prawny specjalistycznych jednostek ORMO.
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36 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 59, k. 118, Zadania i formy Sztabu K¸ PZPR i powo∏anie pe∏nomocni-
ków; ibidem, 742, k. 9–11, Ocena stanu partii w województwie miejskim ∏ódzkim – do 10 stycz-
nia 1982 r.
37 Ibidem, 59, k. 122, Dyspozycje do pracy pe∏nomocników K¸ PZPR w instancjach dzielnico-
wych/miejskich; ibidem, 59, k. 123, Dyspozycje do pracy pe∏nomocników K¸ PZPR w przedsi´-
biorstwach; ibidem, 59, k. 124–125, Zadania przekazane pe∏nomocnikom K¸ PZPR w dniu
18 XII 1981 r.; ibidem, 59, k. 145–146, Informacja zbiorcza nr 4 dotyczàca funkcjonowania
∏ódzkich w∏adz partyjnych po wprowadzeniu stanu wojennego, 31 XII 1981; ibidem, 60, k. 62,
Informacja o pracy KD PZPR ¸ódê-Ba∏uty, 24 XII 1981. 



Zgodnie z wytycznymi przyj´to wojskowà struktur´ organizacyjnà; w woje-
wództwie ∏ódzkim utworzono dwanaÊcie kompanii i pi´ç samodzielnych
plutonów liczàcych ogó∏em 868 osób. Ich cz∏onkowie wraz z funkcjonariu-
szami MO i ˝o∏nierzami WP brali udzia∏ w patrolach mieszanych, uczestni-
czyli w organizowanych przez Komitet Kontroli Spo∏ecznej przy Radzie
Narodowej Miasta ¸odzi i Wydzia∏ Handlu Urz´du Miasta ¸odzi kontro-
lach, majàcych na celu „zwalczanie nadu˝yç, spekulacji i marnotrawstwa”,
oraz w dzia∏alnoÊci partyjnej, zw∏aszcza w du˝ych zak∏adach. W wojewódz-
twie sieradzkim powsta∏o szeÊç kompanii samoobrony liczàcych ∏àcznie
702 osoby. W województwie skierniewickim w sk∏ad oddzia∏ów wesz∏o po-
nad 500 osób38.

Rola PZPR zosta∏a znacznie ograniczona. Faktycznà w∏adz´ w regio-
nie sprawowa∏a nie partia, lecz wojewódzkie komitety obrony i komisarze
wojskowi. W sk∏ad WKO wchodzili mi´dzy innymi wojewodowie (jako
przewodniczàcy; w ¸odzi, z uwagi na miejski charakter województwa,
funkcj´ t´ pe∏ni∏ prezydent miasta), sekretarze wojewódzcy PZPR, ko-
mendanci wojewódzcy MO i szefowie wojewódzkich sztabów wojsko-
wych. W posiedzeniach WKO brali udzia∏ tak˝e pe∏nomocnicy Biura
Politycznego Komitetu Centralnego PZPR i komisarze wojskowi. WKO
pe∏ni∏y funkcje kierownicze wobec terenowych organów administracji,
nadzorowa∏y prac´ zak∏adów przemys∏owych i instytucji paƒstwowych,
ingerowa∏y we wszystkie dziedziny ˝ycia, decydujàc nawet w najbardziej
b∏ahych sprawach39. 
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38 AIPN ¸ódê, WKO, 0106/14, k. 42–43, Sprawozdanie Wydzia∏u Polityczno-Organizacyjne-
go K¸ PZPR z dzia∏alnoÊci polityczno-obronnej za lata 1975–1983, 19 VII 1983; AP Otwock,
KW PZPR w Skierniewicach, 1/VII/16, t. 6, k. 12–14, Pismo sekretarza KW PZPR Czes∏awa
Przybylskiego do pierwszych sekretarzy komitetów miejskich i miejsko-gminnych, 13 II 1982;
AP ¸ódê, KW PZPR w Sieradzu, 1/VI/7/26, k. 288, Protokó∏ nr 17/34/81 z posiedzenia Sekre-
tariatu KW PZPR w Sieradzu odbytego w dniu 15 grudnia 1981 r.; ibidem, 1/XI/5/8, k. 102, Dzia-
∏ania podejmowane przez Komitet Wojewódzki w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 10 marca
1982 r.; ibidem, 1/XI/5/8, k. 130, Informacja dot. stanu porzàdku i bezpieczeƒstwa w woj. sieradz-
kim za okres od 1 lipca 1981 r. do 31 paêdziernika 1982 r.
39 W sk∏ad WKO w ¸odzi weszli: prezydent Józef Niewiadomski, wiceprezydenci, I sekre-
tarz Komitetu ¸ódzkiego PZPR Tadeusz Czechowicz, komendant wojewódzki MO p∏k
Bronis∏aw Moczkowski oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego p∏k Mieczys∏aw Cie-
Êlik, a w posiedzeniach oprócz nich brali udzia∏ – w zale˝noÊci od tematyki – m.in. sekre-
tarze Komitetu ¸ódzkiego PZPR, prezydenci Zgierza i Pabianic, naczelnicy dzielnic
¸odzi, dyrektor delegatury NIK, pe∏nomocnik Biura Politycznego Komitetu Centralnego
PZPR Jan Cofa∏ka i komisarze wojskowi. Do 17 XII 1981 r. WKO zbiera∏ si´ codziennie,



Komisarze wojskowi, powo∏ani na wszystkich szczeblach administracji
paƒstwowej i w wielu zak∏adach pracy (w ¸odzi – 61), kontrolowali prze-
strzeganie dekretu o stanie wojennym. Funkcje komisarzy z regu∏y powie-
rzano dowódcom terenowych grup operacyjnych, które zacz´∏y dzia∏aç
jeszcze przed stanem wojennym. Komisarze mogli si´ wi´c wykazaç „zna-
jomoÊcià terenu”, jako wojskowi nie mieli jednak doÊwiadczenia w zarzà-
dzaniu ˝yciem publicznym, a zw∏aszcza gospodarkà. 

Wojewódzkie w∏adze partyjne, majàc ograniczony wp∏yw na zarzàdza-
nie podleg∏ym sobie dotychczas terenem, oficjalnie twierdzi∏y, ˝e dzia∏al-
noÊç komisarzy wojskowych przynosi same korzyÊci i sta∏a si´ lekarstwem
na wszelkie bolàczki. Na przyk∏ad zdaniem Franciszka Wirskiego, sekreta-
rza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Skierniewicach, pojawienie si´
komisarzy w województwie „skutecznie eliminowa∏o niedostatki w dzia∏a-
niu administracji paƒstwowej, gospodarczej, likwidowa∏o przejawy biuro-
kracji, niegospodarnoÊci i ba∏aganu”40. Inaczej oceniali ich przedstawiciele
PZPR ni˝szych szczebli. Egzekutywa Komitetu Miejskiego PZPR w ¸owi-
czu na pierwszym po wprowadzeniu stanu wojennego posiedzeniu – 19 grud-
nia 1981 r. – stwierdzi∏a, ˝e „administracja i naczelnik” pozbawili komitet
miejski wp∏ywu na wydarzenia w mieÊcie, a „decyzje podejmowane sà
przez komisarza Urz´du Miejskiego”. Uzna∏a za niew∏aÊciwe niezaprasza-
nie sekretarzy Komitetu Miejskiego PZPR na narady z dyrektorami zak∏a-
dów pracy odbywajàce si´ codziennie w urz´dzie miejskim. Dyskusj´
podsumowano wnioskiem, ˝e decyzje Komitetu Miejskiego PZPR czy na-
czelnika oraz komisarza urz´du miejskiego winny byç odtàd konsultowane
z drugà stronà. Ju˝ nast´pnego dnia sekretariat Komitetu Wojewódzkiego
PZPR w Skierniewicach odwo∏a∏ I sekretarza ∏owickiego Komitetu Miej-
skiego PZPR Zdzis∏awa Bia∏ob∏ockiego i sekretarza S∏awomira Szym-
czaka, w uzasadnieniu podajàc, ˝e ich praca „nie gwarantuje prawid∏owej
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a do koƒca grudnia jeszcze czterokrotnie. Od stycznia 1982 r. posiedzenia odbywa∏y si´
zazwyczaj raz w tygodniu (∏àcznie 43), a zgodnie z sugestià prezydenta „sprawy nie cier-
piàce zw∏oki by∏y rozpatrywane na roboczo” przez zespó∏ w sk∏adzie: p∏k Garbacik, p∏k
Moczkowski oraz sam prezydent Niewiadomski. W 1983 r. – do czasu zniesienia stanu
wojennego – odby∏o si´ 13 posiedzeƒ WKO (zob. m.in. AIPN ¸ódê, WKO, 0106/7, k. 120,
Protokó∏ nr 014/81 z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony-¸ódê odbytego dnia 30 grud-
nia 1981 r.).
40 AP Otwock, KW PZPR w Skierniewicach, 1/II/22, k. 21, Protokó∏ posiedzenia plenarnego
KW PZPR, 5 I 1983. 



dzia∏alnoÊci” komitetu. Dwa dni póêniej decyzj´ t´ zatwierdzi∏a egzekuty-
wa Komitetu Wojewódzkiego PZPR41. 

Komitet Miejski PZPR w ¸owiczu nie by∏ odosobniony w ocenie sytua-
cji na linii partia–w∏adze administracyjne. Pod koniec 1982 r. zespó∏ z∏o-
˝ony z cz∏onków poszczególnych wydzia∏ów Komitetu ¸ódzkiego PZPR
przeanalizowa∏ prac´ Komitetu Miejskiego PZPR w Pabianicach. W spra-
wozdaniu stwierdzono, ˝e zasady wspó∏dzia∏ania mi´dzy Komitetem Miej-
skim PZPR a urz´dem miasta „daleko odbiegajà od ogólnie przyj´tych
i obowiàzujàcych. Instancja miejska nie jest na bie˝àco informowana o de-
cyzjach, podejmowanych na tym szczeblu administracji paƒstwowej, doty-
czàcych spraw i problemów istotnych dla spo∏eczeƒstwa miasta [...]. Sekre-
tariat K[omitetu] M[iejskiego] uwa˝a, ˝e stosunki te muszà ulec poprawie,
i nie rezygnuje on z mo˝liwoÊci politycznego oddzia∏ywania na prac´ tere-
nowego organu administracji paƒstwowej w Pabianicach”42.

Informacji o konfliktach mi´dzy komisarzami wojskowymi a w∏adzami
politycznymi czy administracyjnymi nie rozpowszechniano, stanowi∏y jed-
nak „tajemnic´ poliszynela”. Dane na ten temat czasami mo˝na znaleêç
w materia∏ach partyjnych, chocia˝ zazwyczaj w formie zawoalowanej. Dzia-
∏acze partyjni, zw∏aszcza w zak∏adach pracy, bali si´ otwarcie formu∏owaç
zarzuty pod adresem komisarzy wojskowych, czynili to wi´c za poÊrednic-
twem przedstawicieli „Êrodowiska robotniczego”. Na przyk∏ad w∏adze par-
tyjne w Sieradzu w teleksie do Komitetu Centralnego PZPR donosi∏y, ˝e
„w niektórych wypowiedziach akcentuje si´ brak fachowoÊci ze strony osób
wojskowych [...], które zdaniem rozmówców przej´∏y zbyt du˝à kontrol´
nad gospodarkà, co w przysz∏oÊci mo˝e przynieÊç ujemne skutki”. Ponadto
podkreÊli∏y, ˝e „osoby wojskowe nie posiadajà wyczucia [w] nastrojach za-
∏óg zak∏adów pracy, a rozkazem wszystkiego nie da si´ za∏atwiç”43. 
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41 AIPN ¸ódê, WKO, 0106/8, k. 1, Protokó∏ nr 01/82 z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu
Obrony-¸ódê odbytego dnia 8 stycznia 1982 r.; AP Otwock, KM PZPR w ¸owiczu, 40/III/10,
k. 199–201, Protokó∏ nr 12/81 z posiedzenia Egzekutywy KM PZPR w ¸owiczu odbytego w dniu
19 XII 1981 r.; ibidem, KW PZPR w Skierniewicach, I/IV/38, k. 274, Protokó∏ nr 13/81 z po-
siedzenia Egzekutywy KW PZPR, 22 XII 1981; ibidem, 1/VI/7, t. 43, k. 103, Protokó∏ nr 24
z posiedzenia sekretariatu KW PZPR, 20 XII 1981.
42 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 530, k. 59–60, Ocena pracy KM PZPR Pabianice za okres od stycznia
do 20 listopada 1982 r. 
43 Ibidem, KW PZPR w Sieradzu, 1/VI/34/1, k. 104, Informacja nr 45/346/82; dotyczy sytuacji
polityczno-operacyjnej w województwie sieradzkim na dzieƒ 17 lutego 1982 roku; ibidem,
1/VI/16/12, k. 188, Teleks nr 288 do KC PZPR, 15 II 1982.



W∏adze partyjne zazwyczaj przegrywa∏y w konfliktach z przedstawiciela-
mi wojska (jedynie komitetom wojewódzkim udawa∏o si´ czasem wybroniç).
Tak by∏o w przypadku Szczepana Serkiesa, dyrektora Zak∏adów Przemys∏u
Odzie˝owego „Nestor” w ¸odzi, którego WKKP wydali∏a z szeregów PZPR
i wnioskowa∏a o jego odwo∏anie z zajmowanego stanowiska pod zarzutem
nadu˝yç finansowych i „szczególnego sprzyjania »SolidarnoÊci«”. Mimo
oczywistych i udowodnionych – zdaniem WKKP – zarzutów „trzeba by∏o
wymóc decyzj´ WKO o odwo∏aniu ww. ze stanowiska dyrektora, choç i tak
w koƒcu argumentowano to odejÊciem Serkiesa na emerytur´”44.

Wspó∏praca PZPR z SD i ZSL nie uk∏ada∏a si´ najlepiej, Êwiadczy
o tym sytuacja w województwie ∏ódzkim. Do lipca 1982 r. Wojewódzka
Komisja Wspó∏dzia∏ania Partii i Stronnictw Politycznych zwo∏a∏a tylko
cztery posiedzenia. W ocenie Komitetu ¸ódzkiego PZPR „jeszcze dosyç
wolno [...] odchodzi si´ od fasadowoÊci posiedzeƒ Komisji Wspó∏dzia∏ania,
traktowania ich okazjonalnie i odÊwi´tnie”. Na szczeblu lokalnym posie-
dzenia komisji okreÊlano jako „spotkania o kurtuazyjnym charakterze, nie
wnoszàce merytorycznej treÊci do partyjnego wspó∏dzia∏ania”. Do po∏owy
1982 r. nie powo∏ano komisji w dwóch dzielnicach ¸odzi: ÂródmieÊciu
i Widzewie. W G∏ownie „pod pozorami poprawnej wspó∏pracy PZPR
i ZSL” tli∏ si´ konflikt z Gminnym Komitetem ZSL. W tej i kilku innych
gminach pod∏o˝em konfliktu by∏y sprawy kadrowe, zw∏aszcza forsowanie
przez prezesa Wojewódzkiego Komitetu ZSL Jerzego Chojnackiego „swo-
ich ludzi” na okreÊlone stanowiska, co nie podoba∏o si´ lokalnym przedsta-
wicielom PZPR. W Aleksandrowie ¸ódzkim cz∏onkom SD zarzucano, ˝e
„nie wspierajà czynnie WRON, w∏adz administracyjnych, naczelnika, par-
tii”, a w Strykowie ich udzia∏ w pracach komisji wspó∏dzia∏ania uznano za
„wymuszony”. Zdaniem Komitetu ¸ódzkiego PZPR kierownictwo Miej-
skiego Komitetu SD w Zgierzu nie by∏o „nastawione na wspó∏dzia∏anie”,
poniewa˝ przewodniczàcy miejskiego komitetu Józef Pucyna ˝àda∏ umiesz-
czenia mszy Êw. w programie obchodów Âwi´ta Pracy, 3 Maja i Dnia Zwy-
ci´stwa. Komitet ¸ódzki PZPR by∏ niezadowolony z tego, ˝e szeregi SD
i ZSL zasilajà cz∏onkowie „SolidarnoÊci” i osoby, które skreÊlono z list
PZPR lub których nie przyj´to do tej partii45. 
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44 Ibidem, 112, k. 5, 11, Informacja o dzia∏alnoÊci WKKP w ¸odzi w I pó∏roczu 1982 r.
45 Ibidem, 14, k. 15, Protokó∏ z narady I sekretarzy komitetów gminnych, komitetów miejskich i ko-
mitetów miejsko-gminnych i przewodniczàcych komisji rewizyjnych instancji szczebla podstawowego 



Na stosunki mi´dzy PZPR a SD rzutowa∏a sytuacja wewn´trzna stron-
nictwa. 15 grudnia 1981 r. na plenarnym posiedzeniu ¸ódzki Komitet SD
podjà∏ uchwa∏´, w której wprowadzenie stanu wojennego uzna∏ za niezgod-
ne z prawem, ˝àda∏ wycofania cz∏onków SD z Rady Paƒstwa do czasu od-
wo∏ania stanu wojennego oraz skrytykowa∏ „nieuzasadnionà brutalnoÊç
s∏u˝b bezpieczeƒstwa” i „niszczenie mienia spo∏ecznego przy przejmowa-
niu lokali NSZZ »SolidarnoÊç« w ¸odzi”. Centralny Komitet SD 19 grud-
nia zawiesi∏ dzia∏alnoÊç Prezydium ¸ódzkiego Komitetu SD i wyznaczy∏
jego tymczasowy sk∏ad, ze Stanis∏awem ˚a∏obnym na czele. OÊmiu przed-
stawicieli prezydium, wÊród nich dotychczasowego przewodniczàcego ∏ódz-
kiego SD Lecha Gàseckiego, wkrótce zawieszono w prawach cz∏onkow-
skich stronnictwa46. 14 kwietnia 1982 r. Centralny Sàd Partyjny SD oczyÊci∏
ich z zarzutów, ale druga instancja zmieni∏a orzeczenie, pozbawiajàc oskar-
˝onych „prawa piastowania funkcji we w∏adzach stronnictwa i ich orga-
nach w bie˝àcej kadencji”, przywracajàc im natomiast prawa cz∏onkowskie.
Na autorów uchwa∏y na∏o˝ono nie tylko sankcje partyjne. Na przyk∏ad
Herakliusz ˚wire∏∏o otrzyma∏ wypowiedzenie z pracy w Akademii Medycz-
nej i musia∏ zrezygnowaç z obrony gotowego ju˝ doktoratu47.

Zmiany personalne by∏y elementem rozpocz´tej po wprowadzeniu sta-
nu wojennego „czystki” w szeregach partyjnych i instytucjach paƒstwo-
wych. W ¸odzi w wyniku weryfikacji kadry kierowniczej zak∏adów pracy
przeprowadzonej przez WKO w pierwszych miesiàcach stanu wojennego
odwo∏ano 41 kierowników przedsi´biorstw i ich zast´pców, a w 59 przypad-
kach odnotowano „koniecznoÊç dokonania zmian kadrowych”. W ∏ódzkiej
dzielnicy Górna w ciàgu niespe∏na jedenastu miesi´cy 1982 r. z funkcji kie-
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odbytej w dniu 11 V 1982 w ROPP w Pabianicach; ibidem, 440, k. 6–14, Informacja o wspó∏pracy
politycznej PZPR–ZSL–SD w okresie od 13 XII [19]81 r. do 6 VII [19]82 r.
46 Zawieszono nast´pujàcych cz∏onków Prezydium ¸ódzkiego Komitetu SD: Lecha Gàsec-
kiego, Stanis∏awa Kowalskiego, Ryszarda Koz∏owskiego, Urszul´ Kuêniak, Jana Onop´, Bog-
dana Osiƒskiego, Edwarda Sieraƒskiego, Herakliusza ˚wire∏∏o. W sk∏ad tymczasowego pre-
zydium weszli: Stanis∏aw ˚a∏obny, W∏adys∏aw Rzymski (15 XII 1981 r. usuni´ty ze stanowiska
sekretarza ¸ódzkiego Komitetu SD), Boles∏aw Cis∏ak, Jerzy Sobczak i Barbara W∏odarczyk.
47 Materia∏y udost´pnione przez Ryszarda Koz∏owskiego, m.in.: Uchwa∏a Plenarnego Posie-
dzenia ¸ódzkiego Komitetu SD podj´ta w dniu 15 XII 1981 r.; Odpis uchwa∏y Prezydium CK
SD z 19 XII 1981 r.; „Biuletyn Informacyjny Stronnictwa Demokratycznego”, 30 XII 1981;
Uchwa∏a Prezydium Centralnego Komitetu z dnia 21 stycznia 1982 r.; Orzeczenia Centralnego
Sàdu Partyjnego SD z 14 IV 1982 oraz 30 XI 1982 r. Zob. te˝ K. Kotlarek, PrzejÊç przez igiel-
ne ucho, „Kurier Polski”, 13/15 I 1990.



rowniczych w administracji, przemyÊle i spó∏dzielczoÊci odwo∏ano 45 osób.
Wiele zmian kadrowych, zw∏aszcza na stanowiskach dyrektorów du˝ych za-
k∏adów, przeprowadzono pod naciskiem komisarzy wojskowych48.

W∏adze przywiàzywa∏y wag´ do „oczyszczenia” z wp∏ywów „Solidarno-
Êci” Êrodowiska s´dziowskiego. Komitet ¸ódzki PZPR pozytywnie oceni∏
rozmowy kierownictwa organów wymiaru sprawiedliwoÊci z pracownikami:
„W wyniku przeprowadzonych rozmów w sàdach rezygnacj´ z przynale˝-
noÊci [do NSZZ „SolidarnoÊç”] (w formie pisemnych oÊwiadczeƒ) z∏o˝y∏o
128 osób. WÊród pi´ciu osób, które nie zadeklarowa∏y woli wystàpienia
z »SolidarnoÊci«, by∏a s´dzia Sàdu Wojewódzkiego Ob. Teresa Bocheƒska
(z∏o˝y∏a rezygnacj´ ostatnio), która ostatecznie w kwietniu 1982 r. odesz∏a
na emerytur´”. W Okr´gowej Komisji Arbitra˝owej równie˝ „nastàpi∏y po-
wszechne wystàpienia z »SolidarnoÊci«”49.

W województwie sieradzkim dokonano niewielu zmian kadrowych,
g∏ównie w pierwszych tygodniach stanu wojennego. Odwo∏ano ze stanowi-
ska mi´dzy innymi wicewojewod´ Józefa Kubiel´, dyrektora Wydzia∏u Kul-
tury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urz´du Wojewódzkiego, kuratora oÊwia-
ty i wychowania w Sieradzu Józefa Dobrowolskiego, dyrektorów Szpitala
Wojewódzkiego w ¸asku, oddzia∏u ¸ódzkich Fabryk Mebli w ¸asku i Sie-
radzkiej Spó∏dzielni Mieszkaniowej oraz prokuratora wojewódzkiego Bole-
s∏awa Waldkiewicza, a tak˝e komendantów miejskich milicji w Sieradzu
i Zduƒskiej Woli50.
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48 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 310, k. 222, Kierowanie gospodarkà w okresie stanu wojennego w po-
wiàzaniu z wdra˝aniem reformy gospodarczej w województwie ∏ódzkim, [marzec 1982]; ibidem,
530, k. 18–21, Analiza pracy KD PZPR ¸ódê-Górna za okres od stycznia do 20 listopada 1982 r.
„Wielu dyrektorów – ocenia∏ Komitet ¸ódzki PZPR – przyj´∏o postaw´ na przeczekanie
»∏aszàc si´« do wojskowych, »bo oni odejdà i mo˝na b´dzie robiç swoje«” (ibidem, 60, k. 126,
Ocena sytuacji spo∏eczno-politycznej w ¸odzi na dzieƒ 15 I 1982 r.). Taka metoda post´powania
z komisarzami wojskowymi okazywa∏a si´ skuteczna, np. Komenda Wojewódzka MO w Sie-
radzu odnotowa∏a, ˝e w niektórych zak∏adach „cz´Êç pracowników w dyskusjach zarzuca ko-
misarzom wojskowym, i˝ zbyt mocno zwiàzani sà z kierownictwem obiektów, bezkrytycznie
wyst´pujà w ich obronie, nie zwa˝ajàc na pope∏niane przez kierownictwa b∏´dy” (AIPN,
MSW II, 17/IX/231, t. 42, k. 236, Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie sie-
radzkim za miesiàc marzec 1982 r., 3 IV 1982).
49 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 60, k. 210, Informacja o dzia∏aniach organów Êcigania i wymiaru spra-
wiedliwoÊci w realizacji zadaƒ wynikajàcych ze stanu wojennego, 2 II 1982.
50 Ibidem, KW PZPR w Sieradzu, 1/IV/30, k. 239, 241, 262, Protokó∏ posiedzenia Egzekuty-
wy KW PZPR, 28 XII 1981; ibidem, 1/VI/7/27, k. 44, Protokó∏ nr 2/82 posiedzenia sekretariatu
KW PZPR, 11 I 1982; ibidem, 1/VI/7/31, k. 87, Informacja o pracy w szkolnych POP w Liceach
Ogólnokszta∏càcych, [czerwiec 1982]; ibidem, 1/VI/34/1, k. 5, Informacja nr 45/346/82; dotyczy



SpoÊród 74 pracowników sàdownictwa, z którymi przeprowadzono roz-
mowy na temat rezygnacji z cz∏onkostwa w „SolidarnoÊci”, 23 nie wyrazi∏o
zgody na wystàpienie ze zwiàzku, w tym dwóch s´dziów Sàdu Wojewódz-
kiego, trzech s´dziów sàdów rejonowych, jeden asesor i pi´ciu kuratorów.
W ocenie kierownictwa Sàdu Wojewódzkiego, pierwszych sekretarzy POP
w wymienionych placówkach i miejscowych instancji partyjnych nie by∏o do
nich jednak ˝adnych zastrze˝eƒ „ze strony zawodowej”51.

W pierwszych tygodniach stanu wojennego ze stanowisk kierowniczych
w administracji paƒstwowej województwa piotrkowskiego odwo∏ano: wice-
prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego Józefa Bia∏kowskiego, dwóch dy-
rektorów urz´du wojewódzkiego oraz czternastu naczelników i zast´pców
naczelników miast, miasto-gmin i gmin. W przedsi´biorstwach natomiast
zwolniono trzech dyrektorów i zast´pców dyrektorów. Ponadto, jak wynika
ze sprawozdaƒ Komitetu Wojewódzkiego PZPR, „instancje partyjne
I stopnia odwo∏a∏y 109 osób zajmujàcych kierownicze stanowiska w jed-
nostkach administracyjno-gospodarczych dzia∏ajàcych na ich terenie,
w tym 10 sekretarzy urz´dów miast, miasto-gmin i gmin oraz kierowników
Wydzia∏ów tych urz´dów, 10 prezesów GS, 9 wiceprezesów GS, 13 dyrek-
torów SKR, 7 zast´pców dyrektorów SKR, 60 dyrektorów i zast´pców dy-
rektorów instytucji, zak∏adów przemys∏owych i us∏ugowych”.

W wyniku „przeglàdu kadr” w administracji paƒstwowej, przeprowa-
dzonego na polecenie gen. Wojciecha Jaruzelskiego w ostatniej dekadzie
marca 1982 r., odwo∏ano prezydenta Piotrkowa Trybunalskiego, Waldema-
ra Kelma, zast´pc´ dyrektora wydzia∏u Urz´du Wojewódzkiego, zast´pc´
naczelnika miasta Be∏chatów i trzech naczelników gmin52. 
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sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie sieradzkim na dzieƒ 17 lutego 1982 roku; ibidem,
1/VI/16/12, k. 33, Teleks nr 65/1/82 do KC PZPR dotyczàcy zmian kadrowych w PZPR, 14 II
1982.
51 Ibidem, 1/XI/5/7, k. 135, Ocena ∏adu, porzàdku i bezpieczeƒstwa publicznego w woj. sieradz-
kim za 1981 rok.
52 AP Piotrków Trybunalski, KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, 173, k. 21–22, Ocena
stopnia realizacji Uchwa∏y KW PZPR z dnia 20 I 1982 r. nt. „Zadania wojewódzkiej organizacji
partyjnej w aktualnych warunkach stanu wojennego”, [kwiecieƒ 1982]; ibidem, 173, k. 56–66,
Informacja o wynikach przeglàdu kadrowego w administracji paƒstwowej województwa piotr-
kowskiego, [maj 1982]; ibidem, 255, k. 166, Teleks nr 39 do KC PZPR dotyczàcy zmian kadro-
wych w PZPR po wprowadzeniu stanu wojennego, 3 II 1982; ibidem, 358, k. 112–114, Infor-
macja o zmianach kadrowych w województwie piotrkowskim w okresie stanu wojennego, tj. od
13 XII 1981 r. do 20 III 1982 r., 27 III 1982.



Znacznie wi´ksze zmiany kadrowe nastàpi∏y w PZPR. Proces oceny
kadr rozpoczà∏ si´ zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego i trwa∏ kilka
miesi´cy. W pierwszych tygodniach najwa˝niejszym zadaniem by∏o zwery-
fikowanie tych cz∏onków partii, którzy brali udzia∏ w strajkach. W celu
przeprowadzenia rozmów weryfikacyjnych z cz∏onkami Komitetu ¸ódzkie-
go PZPR sekretariat tego˝ powo∏a∏ pi´ç trzyosobowych zespo∏ów z∏o˝o-
nych z cz∏onków egzekutywy. Rozmowy mia∏y charakter dwuetapowy: naj-
pierw weryfikowana osoba musia∏a „okreÊliç si´” wobec wydarzeƒ w Polsce
od sierpnia 1980 r. i dokonaç „samooceny”, a nast´pnie komisja weryfika-
cyjna podejmowa∏a decyzj´ o pozostawieniu lub wydaleniu jej z szeregów
partyjnych. W wyniku oceny kadr z Komitetu ¸ódzkiego PZPR wydalono
czterech cz∏onków, a czterech innych wczeÊniej odda∏o legitymacje partyj-
ne. Na podstawie orzeczeƒ WKKP i podleg∏ych jej komisji wydalono kilka-
dziesiàt osób. Do koƒca stycznia 1982 r. z funkcji partyjnych odwo∏ano
mi´dzy innymi sekretarza Komitetu ¸ódzkiego PZPR Zdzis∏awa Szcze-
paƒskiego, I sekretarza Komitetu Dzielnicowego PZPR ¸ódê-ÂródmieÊcie
Karola Stryjskiego i czterech sekretarzy tego˝ komitetu oraz pierwszych
sekretarzy komitetów miejskich PZPR w Pabianicach, Komitetu Miejsko-
-Gminnego PZPR w Strykowie i Komitetu Gminnego PZPR w Ozorko-
wie. W czerwcu 1982 r. zakoƒczono weryfikacj´ radnych-cz∏onków partii.
Na 564 radnych negatywnie oceniono 80, a 39 „zaproponowano” rezygna-
cj´ z mandatu53. 

W Sieradzkiem do koƒca marca 1982 r. odwo∏ano kierownika Woje-
wódzkiego OÊrodka Kszta∏cenia Ideologicznego Stanis∏awa Bleka i cz∏on-
ka egzekutywy Komitetu Miejskiego PZPR w Zduƒskiej Woli, pozosta∏e
– nieliczne – zmiany dotyczy∏y osób na ni˝szych stanowiskach partyjnych54.
W województwie skierniewickim z funkcji kierowniczych w partii odwo∏ano
jedynie wspomnianego I sekretarza Komitetu Miejskiego PZPR w ¸owiczu
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53 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 37, k. 62, Informacja teleksowa nr 42/82 o sytuacji spo∏eczno-politycz-
nej w województwie ∏ódzkim, 25 I 1982; ibidem, 37, k. 234, Informacja nr 200/82, 9 VI 1982;
ibidem, 60, k. 53–55, Informacja o pracy KD PZPR ¸ódê-ÂródmieÊcie; ibidem, 112, k. 5–6,
Informacja o dzia∏alnoÊci WKKP w ¸odzi w I po∏owie 1982 r.; ibidem, 310, k. 37–39, Posiedze-
nie Egzekutywy K¸ PZPR, 25 I 1982; ibidem, 521, k. 1–14, Informacja dotyczàca rozmów
z cz∏onkami K¸. 
54 Ibidem, KW PZPR w Sieradzu, 1/IV/30, k. 245, Protokó∏ posiedzenia Egzekutywy KW PZPR,
28 XII 1981; ibidem, 1/VI/16/13, k. 100, Teleks nr 528/4/82 do KC PZPR dotyczàcy zmian
kadrowych w PZPR, 3 IV 1982.



i cz∏onka Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Leszka Deca55. W wojewódz-
twie piotrkowskim do po∏owy stycznia 1982 r. usuni´to jednego sekretarza
komitetu miejskiego PZPR, dwóch sekretarzy komitetu miejsko-gminnego
PZPR i trzech sekretarzy komitetów gminnych PZPR56. 

Po wprowadzeniu stanu wojennego wielu cz∏onków PZPR na znak pro-
testu wystàpi∏o z partii. Decyzj´ o opuszczeniu szeregów PZPR najcz´Êciej
motywowali utratà zaufania do kierownictwa partii, zm´czeniem sytuacjà
politycznà i gospodarczà, brakiem perspektyw na zmiany oraz „brakiem
rozliczenia by∏ych prominentów”. Tylko nieliczni zdecydowali si´ podaç
prawdziwe przyczyny – wprowadzenie stanu wojennego, ograniczenie swo-
bód obywatelskich czy nieakceptowanie firmowania w∏asnym nazwiskiem
podj´tych po 13 grudnia 1981 r. dzia∏aƒ w∏adz. PZPR stopniowo „oczysz-
cza∏a si´” z „ludzi chwiejnych, bezideowych, karierowiczów, ludzi skorum-
powanych, rewizjonistów”. Zdaniem I sekretarza Komitetu ¸ódzkiego
PZPR Tadeusza Czechowicza pozytywne zmiany mog∏y nastàpiç dzi´ki
temu, ˝e „stan wojenny i przodujàca rola wojska tworzà zdyscyplinowanie
na ka˝dym szczeblu, i to musi tworzyç wyjÊcie z chaosu i ba∏aganu na ka˝-
dym szczeblu dzia∏ania – partia w tym marszu musi iÊç o pó∏ kroku za
wojskiem”57. Najcz´Êciej jednak „oczyszczanie” partii sprowadza∏o si´ do
weryfikowania faktycznej liczby cz∏onków partii i skreÊlania tych, którzy
wy∏àcznie figurowali na listach, nie przejawiajàc aktywnoÊci partyjnej i nie
p∏acàc sk∏adek z tytu∏u przynale˝noÊci do PZPR.

W okresie stanu wojennego szeregi PZPR znacznie si´ przerzedzi∏y.
W województwie ∏ódzkim od 13 grudnia 1981 do 28 lutego 1982 r. skreÊlo-
no z listy 5144 cz∏onków partii, w sieradzkim 1103, w piotrkowskim 2136,
a w skierniewickim 1649, w tym niewielki odsetek stanowi∏y osoby wydalo-
ne z PZPR. ¸àcznie w tym okresie w kraju oddano 48 176 legitymacji par-
tyjnych, z tego 2312 w województwie ∏ódzkim, 172 (najmniej w kraju) w sie-
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55 AP Otwock, KW PZPR w Skierniewicach, 1/III/4, t. 6, k. 7, Protokó∏ posiedzenia Prezy-
dium WKR PZPR, 13 II 1982; ibidem, I/IV/38, k. 274, Protokó∏ nr 13/81 posiedzenia Egze-
kutywy KW PZPR, 22 XII 1981; ibidem, 1/VI/7, t. 43, k. 103, Protokó∏ nr 24 posiedzenia
Sekretariatu KW PZPR, 20 XII 1981.
56 AP Piotrków Trybunalski, KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, 173, k. 21, Ocena stop-
nia realizacji Uchwa∏y KW PZPR z dnia 20 I 1982 r. nt. „Zadania wojewódzkiej organizacji par-
tyjnej w aktualnych warunkach stanu wojennego”, [kwiecieƒ 1982].
57 AIPN ¸ódê, WKO, 0106/7, k. 117, Protokó∏ nr 013/81 z posiedzenia Wojewódzkiego Komite-
tu Obrony-¸ódê odbytego dnia 23 grudnia 1981 r.



radzkim, 629 w piotrkowskim, a 214 w skierniewickim58. Dane o tym, jak
zmienia∏a si´ liczebnoÊç PZPR w czasie stanu wojennego, przedstawia
tabela nr 1.

Tabela nr 1. Liczba cz∏onków PZPR od 31 grudnia 1981 do 30 czerwca 1983 r.

èród∏o: AP Otwock, KW PZPR w Skierniewicach, 1/VII/7, t. 1, Ankiety statystyczne dotyczà-
ce stanu liczebnego PZPR, 1975–1983; AP ¸ódê, K¸ PZPR, 316, k. 92, Protokó∏ posiedzenia
Egzekutywy K¸ PZPR, 28 VII 1983; ibidem, 441, k. 23, Serwis Informacyjny K¸ PZPR, nr 8/83,
25 I 1983; ibidem, 719, k. 59, Informacja dotyczàca przyj´tych kandydatów do PZPR, przyj´tych
ponownie, skreÊlonych, wydalonych, oraz z∏o˝onych legitymacji partyjnych za okres od 13 XII
1981 do 28 II 1982, 3 III 1982; ibidem, 1/VII/7, t. 22–28, Ankiety statystyczne dotyczàce stanu
liczebnego PZPR, 1981–1983; AP Piotrków Trybunalski, KW PZPR w Piotrkowie Trybunal-
skim, 20–22, 31–35, Sprawozdania kwartalne dotyczàce stanu liczebnego PZPR, 1981–1983.

Dowodem masowego poparcia dla dzia∏aƒ podejmowanych przez w∏a-
dze mia∏y byç obywatelskie komitety ocalenia (w póêniejszym okresie od-
rodzenia) narodowego, organizowane „spontanicznie” od koƒca grudnia
1981 r. W województwie ∏ódzkim pierwszy OKON powsta∏ na osiedlu Nowe
Rokicie w ¸odzi. Do 31 sierpnia 1982 r. funkcjonowa∏y ju˝ 143 komitety
i 31 grup inicjatywnych, w których dzia∏a∏o 3771 osób. W Sieradzkiem
pierwsze komitety wspó∏pracy obywatelskiej (takà nazw´ przyj´to w woje-
wództwie) powo∏ano w Zapolicach, w´êle PKP Karsznice i Cementowni
„Warta” w Dzia∏oszynie. Do 12 wrzeÊnia 1982 r. utworzono 170 KWO
(wkrótce nazw´ ujednolicono zgodnie z obowiàzujàcà w ca∏ym kraju).
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58 AP ¸ódê, KW PZPR w Sieradzu, 1/VI/14/9a, k. 95–103, Zestaw tabel do „Informacji o sta-
nie liczbowym i sk∏adzie klasowo-warstwowym cz∏onków i kandydatów PZPR w okresie od 13 grud-
nia 1981 r. do 28 lutego 1982”, [marzec 1982].

Stan na dzieƒ:
Województwo

Razem
∏ódzkie piotrkowskie sieradzkie skierniewickie

31 grudnia 1981 r. 100 874 50 119 29 302 30 027 220 322
30 czerwca 1982 r. 91 885 44 912 27 143 26 541 190 481
31 grudnia 1982 r. 87 526 43 324 26 196 25 232 182 278
30 czerwca 1983 r. 83 919 41 853 25 561 23 167 174 500
procentowy
spadek liczby 16,8 16,5 12,8 22,8 20,8
cz∏onków PZPR



30 grudnia 1981 r. utworzono OKON w R´cznie w województwie piotr-
kowskim. Wprowadzi∏ on „w sposób przemyÊlany, a co za tym idzie – sku-
teczny” zasad´ „obiektywnego i sprawiedliwego rozdzia∏u w´gla” oraz
„usprawnienie sprzeda˝y nawozów, materia∏ów budowlanych, obuwia
i odzie˝y dla ludnoÊci”. W po∏owie lipca 1982 r. w województwie istnia∏o
90 OKON i 16 grup inicjatywnych, ∏àcznie dzia∏a∏o w nich 1885 osób.
W województwie skierniewickim „szczególnie szybko i spontanicznie
OKON rozwija∏ si´ w Êrodowisku wiejskim”, do po∏owy paêdziernika
1982 r. powo∏ano tam 212 komitetów skupiajàcych 2354 osoby59.

We wrzeÊniu 1982 r. powo∏ano do ˝ycia Patriotyczny Ruch Odrodzenia
Narodowego, a OKON sta∏y si´ jego terytorialnymi ogniwami. Wojewódz-
kà Tymczasowà Radà PRON w ¸odzi kierowa∏ literat Igor Sikirycki. Na po-
czàtku marca 1983 r. by∏o ju˝ 18 tymczasowych rad, w tym 1 wojewódzka,
4 dzielnicowe, 5 miejskich, 2 miejsko-gminne i 6 gminnych. Ogó∏em sku-
pia∏y 1198 cz∏onków. W 152 OKON natomiast dzia∏a∏o 4657 osób60.

Oficjalnie podkreÊlano koniecznoÊç przestrzegania „zasady autentyzmu
tego obywatelskiego ruchu”, z trudnoÊcià jednak nak∏aniano ludzi do two-
rzenia OKON czy wst´powania do nich, a tym samym otwartego popierania
dzia∏aƒ w∏adz. Komitet ¸ódzki PZPR przyznawa∏, ˝e na 14 za∏o˝onych do
20 stycznia 1982 r. komitetów z „prawdziwej, oddolnej inicjatywy powsta∏o 8”.
Kierownictwo Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Sieradzu informowa∏o,
˝e w „wielu mniejszych zak∏adach pracy istnieje przekonanie o niecelowo-
Êci powo∏ywania takich komitetów, a Êrodowisko wiejskie uwa˝a, ˝e takie
same cele, jakie przyÊwiecajà KON – realizujà rady so∏eckie”. Poniewa˝ opi-
nie te lekcewa˝ono, wiele komitetów istnia∏o jedynie formalnie61. 
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59 AP Otwock, KW PZPR w Skierniewicach, 1/VIII/5, t. 1, k. 122–127, Informacja o stanie
i rozwoju ogniw PRON na terenie województwa skierniewickiego, 18 X 1982; AP ¸ódê, K¸
PZPR, 37, k. 42, Informacja 24/82 dotyczàca sytuacji spo∏eczno-politycznej w województwie
∏ódzkim, 18 I 1982; ibidem, 556, Informacja 240/82 dotyczàca OKON w województwie ∏ódz-
kim, 31 VIII 1982; AP Piotrków Trybunalski, KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, 255,
k. 143, Informacja o dzia∏alnoÊci Obywatelskich Komitetów Ocalenia Narodowego na terenie
województwa piotrkowskiego, 20 II 1982; ibidem, 256, k. 282, Teleks nr 271 do KC PZPR do-
tyczàcy OKON w województwie piotrkowskim, 14 VII 1982; ibidem, 358, k. 35–37, Dzia∏alnoÊç
OKON-ów w zak∏adach pracy, gminach i miastach woj. piotrkowskiego, [luty 1982].
60 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 314, k. 162–164, Udzia∏ cz∏onków partii w kszta∏towaniu Patriotyczne-
go Ruchu Odrodzenia Narodowego, [marzec 1983].
61 Ibidem, 37, k. 52, 94, 129, Informacje z 21 I, 20 II i 19 III 1982 r. dotyczàce OKON w wo-
jewództwie ∏ódzkim; AP ¸ódê, KW PZPR w Sieradzu, 1/IV/35, k. 251–252, Informacja o dzia-
∏aniach podj´tych przez instancje partyjne na rzecz tworzenia Patriotycznego Ruchu Odrodzenia



Z podobnymi problemami w∏adze zetkn´∏y si´ w okresie delegalizacji
starych zwiàzków zawodowych i tworzenia nowych. Wed∏ug informacji,
którymi dysponowa∏ Komitet ¸ódzki PZPR, uchwalenie ustawy o zwiàz-
kach zawodowych „nie spotka∏o si´ generalnie z ˝yczliwà akceptacjà za∏óg
∏ódzkich zak∏adów pracy. Odnotowano bardzo niski stopieƒ zainteresowa-
nia robotników, nieufnoÊç i rezerw´ wobec komisji inicjatywnych”. W za-
k∏adach pracy mówiono: „poczekamy, zobaczymy”. Wobec pracowników
stosowano ró˝ne formy nacisku, na przyk∏ad wzywano ich na indywidualne
„rozmowy”. W ZPD „Bistona” wr´czano pracownikom jednoczeÊnie dwie
listy – jedna dotyczy∏a zapisu na deficytowy towar, na przyk∏ad pralk´ au-
tomatycznà, a druga akcesu do nowych zwiàzków. W ZPB im. J. Marchlew-
skiego zapowiedziano za∏odze, ˝e Êwiadczenia statutowe wyp∏acane b´dà
jedynie cz∏onkom zwiàzku. Podobne metody stosowano powszechnie, na-
wet w∏adze partyjne przyzna∏y, ˝e „mia∏y miejsce przypadki niew∏aÊciwego,
nerwowego i powodujàcego wi´cej szkody ni˝ po˝ytku nakazowego tworze-
nia grup inicjatywnych przez administracj´, a równie˝ sekretarzy POP”62.

Pierwsze grupy inicjatywne zawiàza∏y si´ w niektórych zak∏adach ¸odzi
i województwa 9 paêdziernika 1982 r., co sugeruje, ˝e przygotowywano je
du˝o wczeÊniej. 11 paêdziernika zg∏oszono ju˝ 199 takich grup, a cztery
dni póêniej dzia∏a∏o ich a˝ 258. Ogó∏em liczy∏y oko∏o 3 tys. osób. Do koƒ-
ca sierpnia 1983 r. zarejestrowano 386 struktur zwiàzkowych (na oko∏o
800 zak∏adów pracy, w których mog∏y powstaç), a w 193 zak∏adach istnia∏y
grupy inicjatywne lub komitety za∏o˝ycielskie. Do zwiàzków zawodowych
wstàpi∏o 94 tys. na 445 tys. zatrudnionych (21,1 proc.). W województwie
sieradzkim 11 paêdziernika 1982 r. powsta∏o 61 grup inicjatywnych liczà-
cych od 3 do 52 osób, ∏àcznie 574 osoby. Do po∏owy grudnia 1982 r. na
322 zak∏ady i instytucje, w których mog∏y funkcjonowaç organizacje zwiàzko-
we, oraz 87 355 osób w nich zatrudnionych, powsta∏o 185 grup inicjatywnych
skupiajàcych oko∏o 3 tys. pracowników. W województwie skierniewickim do
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Narodowego, 8 XI 1982; ibidem, 1/VI/16/12, k. 179, Teleks nr 264 do KC PZPR dotyczàcy
OKON w województwie sieradzkim, 12 II 1982.
62 AIPN, MSW II, 185n/64, k. 166, Informacja dzienna MSW nr 13/475, 15 I 1983; AP ¸ódê,
K¸ PZPR, 6, k. 78, Opracowanie dotyczàce nowych zwiàzków zawodowych, sporzàdzone
przez Wydzia∏ Polityczno-Organizacyjny K¸ PZPR, [listopad 1982?]; ibidem, 46, k. 14, Infor-
macja nr 14/83 dotyczàca realizacji ustawy o zwiàzkach zawodowych w zak∏adach pracy woje-
wództwa ∏ódzkiego, 8 I 1983; ibidem, 553, k. 24, Ocena zjawisk politycznych, czerwiec 1981 r.
– grudzieƒ 1982 r. w województwie miejskim ∏ódzkim.



11 stycznia 1983 r. w 72 z 328 zak∏adów pracy powsta∏y grupy inicjatywne
i komitety za∏o˝ycielskie. Sàd Wojewódzki zarejestrowa∏ 22 zwiàzki zawo-
dowe. W województwie piotrkowskim akces do zwiàzków zawodowych
zg∏osi∏o oko∏o 53 tys. osób. Na 374 zak∏ady pracy w 229 zarejestrowano
struktury zwiàzkowe, a w dalszych 106 dzia∏a∏y grupy inicjatywne i komi-
tety za∏o˝ycielskie. Z powy˝szych danych wynika, ˝e – u˝ywajàc ówczesnej
nomenklatury – „uzwiàzkowienie” zak∏adów pracy w województwie piotr-
kowskim osiàgn´∏o w tym okresie niemal 90 proc.63

3. Opozycja i opór spo∏eczny 

W okresie stanu wojennego dzia∏alnoÊç opozycyjnà w regionie charak-
teryzowa∏a wieloÊç inicjatyw. Liczne grupy niezale˝nie od siebie tworzy∏y
ró˝ne struktury pod szyldem „SolidarnoÊci”. W ¸odzi doÊç szybko zauwa-
˝ono potrzeb´ koordynacji dzia∏aƒ i wy∏onienia oÊrodka kierowniczego, re-
prezentujàcego ca∏y zwiàzek na danym obszarze. W pozosta∏ych wojewódz-
twach regionu, s∏abo zurbanizowanych, z nielicznymi du˝ymi zak∏adami
pracy, utworzenie oÊrodka kierowniczego wiàza∏o si´ z ryzykiem szybkiej
dekonspiracji. W wypadku województwa skierniewickiego, po∏o˝onego bli-
sko Warszawy i podporzàdkowanego Regionowi Mazowsze „SolidarnoÊci”
(jego przywódca Zbigniew Bujak by∏ na wolnoÊci), powo∏ywanie samo-
dzielnego oÊrodka kierowniczego by∏oby raczej niecelowe.

Wszystkie wi´ksze miasta regionu przez ca∏y okres stanu wojennego po-
zostawa∏y oÊrodkami dzia∏alnoÊci opozycyjnej. By∏y to przede wszystkim
stolice województw regionu oraz Zduƒska Wola i ¸ask w województwie
sieradzkim, Be∏chatów, Radomsko, Tomaszów Mazowiecki i Koluszki
w województwie piotrkowskim oraz ˚yrardów, ¸owicz i Sochaczew w wo-
jewództwie skierniewickim. Najwa˝niejszym oÊrodkiem opozycyjnym w re-
gionie by∏a jednak ¸ódê. 
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63 AP Otwock, KW PZPR w Skierniewicach, 1/VI/7/49, k. 31, Protokó∏ posiedzenia Sekreta-
riatu KW PZPR, 17 I 1983; AP ¸ódê, K¸ PZPR, 6, k. 70, Opracowanie dotyczàce nowych
zwiàzków zawodowych, sporzàdzone przez Wydzia∏ Polityczno-Organizacyjny K¸ PZPR,
[listopad 1982?]; ibidem, 46, k. 46, Informacja nr 374/82, 15 IX 1982; ibidem, 316, k. 156,
Podstawowe tendencje w realizacji zadaƒ spo∏eczno-gospodarczych (w oparciu o dane WUS),
[wrzesieƒ 1983]; AP ¸ódê, KW PZPR w Sieradzu, 1/VI/7/36, k. 136–140, Ocena zaawansowa-
nia prac na rzecz tworzenia zwiàzków zawodowych w zak∏adach i instytucjach, 13 XII 1982;
AP Piotrków Trybunalski, KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, 257, k. 37, Teleks nr 287 do
KC PZPR dotyczàcy stanu organizacyjnego nowych zwiàzków zawodowych, 5 VII 1983.



Jeszcze w okresie legalnej dzia∏alnoÊci w „SolidarnoÊci” ∏ódzkiej wyod-
r´bni∏y si´ dwie rywalizujàce ze sobà grupy: jedna zwiàzana z przywódcami
regionu – Andrzejem S∏owikiem, Grzegorzem Palkà i Jerzym Kropiwnic-
kim, a druga przede wszystkim z pracownikami zak∏adów w∏ókienniczych,
mi´dzy innymi Jerzym D∏u˝niewskim i Markiem Czekalskim, oraz szeroko
rozumianym Êrodowiskiem korowskim. Podzia∏y sprzed 13 grudnia 1981 r.
utrudni∏y proces tworzenia struktur podziemnych w okresie stanu wojen-
nego, nie uda∏o si´ powo∏aç jednego oÊrodka koordynujàcego dzia∏alnoÊç
opozycyjnà. 

Jeden z przywódców „SolidarnoÊci” ∏ódzkiej Jerzy D∏u˝niewski w nocy
z 13 na 14 grudnia, przedostawszy si´ do ZPB im. J. Marchlewskiego, uru-
chomi∏ maszyny poligraficzne i wydrukowa∏ zredagowanà przez siebie ulot-
k´ wzywajàcà pracowników zak∏adu do strajku generalnego. Przez nast´p-
ne dni nawiàza∏ kontakty z wieloma zak∏adami ¸odzi oraz cz∏onkami
„SolidarnoÊci” i ludêmi zwiàzanymi z opozycjà. Wspólnie z nimi utworzy∏
Mi´dzyzak∏adowy Komitet NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemi ¸ódzkiej, w które-
go sk∏ad weszli – oprócz Jerzego D∏u˝niewskiego – mi´dzy innymi Woj-
ciech S∏odkowski, Klemens Zbroƒski i Maciej Maciejewski. Po kilku
dniach do MKS przy∏àczyli si´ wydawcy „SolidarnoÊci Walczàcej” Wies∏aw
Maciejewski i Waldemar Omieciƒski. Dzi´ki nim komitet zyska∏ nowe
mo˝liwoÊci poligraficzne. Kolporta˝ ulotek i gazetki przyspieszy∏ tworzenie
si´ struktur MKS w kolejnych zak∏adach pracy w ¸odzi. Proces ten zosta∏
jednak zahamowany w drugiej po∏owie lutego 1982 r., kiedy aresztowano
Jerzego D∏u˝niewskiego, Wojciecha S∏odkowskiego, Klemensa Zbroƒskie-
go i Ew´ B∏aszczyk (wszyscy stan´li przed Sàdem Pomorskiego Okr´gu
Wojskowego w Bydgoszczy). Kierowanie MKS powierzono wówczas Paw-
∏owi Lipskiemu64. 

Drugà organizacjà podziemnà, pretendujàcà do miana struktury kie-
rowniczej „SolidarnoÊci” w konspiracji, by∏ Tajny Tymczasowy Zarzàd Regio-
nu NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemi ¸ódzkiej. Jednym z jego za∏o˝ycieli by∏
cz∏onek Prezydium Zarzàdu Regionu, Janusz Kenic, który nie zosta∏ inter-
nowany mi´dzy innymi dzi´ki pomocy biskupa ordynariusza diecezji ∏ódz-
kiej Józefa Rozwadowskiego. W kolejnych miesiàcach do TTZR przy∏à-
czali si´ dzia∏acze „SolidarnoÊci” opuszczajàcy oÊrodki internowania, wÊród
nich Kazimierz Bednarski. W przeciwieƒstwie do MKS w TTZR nie by∏o
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64 Relacja Wojciecha S∏odkowskiego, 22 VI 2001; Relacja Paw∏a Lipskiego, 9 VIII 2001.



jednego przywódcy, nie powo∏ano te˝ gremium decyzyjnego. Obie struktu-
ry kilkakrotnie rozmawia∏y na temat ewentualnej wspó∏pracy czy „po∏àcze-
nia si∏”, lecz bez rezultatu. Jedynym wspólnym przedsi´wzi´ciem by∏y ma-
nifestacje przeprowadzone 1–3 maja 1982 r.65

Du˝à aktywnoÊç, zw∏aszcza w pierwszych miesiàcach stanu wojennego,
wykazywa∏y Êrodowiska zwiàzane z Konfederacjà Polski Niepodleg∏ej.
Wydawa∏y podziemne pisma „Zawsze Solidarni” i „PrzedwioÊnie” oraz
stworzy∏y szerokà sieç kolporta˝u, rozbità jednak w sierpniu 1982 r. Aresz-
towano wówczas kilkanaÊcie osób, mi´dzy innymi Zenona Szendo, Jerzego
Baliƒskiego, Henryka Jaranowskiego, Romana Kopyckiego i Gra˝yn´
Anczykowskà66.

W województwie sieradzkim tworzenie podziemnych struktur „Solidar-
noÊci” przebiega∏o powoli. W po∏owie maja 1982 r. powsta∏ Tajny Zarzàd
Regionalny, który skupi∏ nielicznà grup´ dzia∏aczy. Zajà∏ si´ przede wszyst-
kim kolporta˝em nielegalnych wydawnictw otrzymywanych z innych regio-
nów kraju. Konflikty wewn´trzne i aresztowania przyczyni∏y si´ do powo-
∏ania nowej struktury, Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ
„SolidarnoÊç” i NSZZ „SolidarnoÊç” Rolników Indywidualnych Ziemi Sie-
radzkiej, z Marianem Pertkiewiczem na czele. Dzia∏alnoÊç komisji prze-
rwa∏y kolejne aresztowania w listopadzie 1982 r.67

W Tomaszowie Mazowieckim przywódcy „SolidarnoÊci” ju˝ 13 grudnia
1981 r. podj´li decyzj´ o utworzeniu jednego oÊrodka kierowniczego (do
tego czasu w mieÊcie dzia∏a∏y delegatury NSZZ „SolidarnoÊç” z ¸odzi
i Piotrkowa Trybunalskiego). Nast´pnego dnia ukaza∏a si´ ulotka wzywajà-
ca do strajku generalnego, sygnowana przez „M[i´dzyzak∏adowy] K[omi-
tet] S[trajkowy] Tomaszów Mazowiecki”, kolejne podpisywano po prostu
„NSZZ SolidarnoÊç”. W sk∏ad kierownictwa wchodzili mi´dzy innymi Zyg-
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65 Ibidem; Relacja Janusza Kenica, 23 VII 2001; Relacja Kazimierza Bednarskiego, 27 X 2001.
66 AIPN Bydgoszcz, 51/200–206, Akta sprawy przeciwko Henrykowi Jaranowskiemu i in.;
AIPN, MSW II, 185n/49, k. 124–125, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 9 VIII 1982;
ibidem, 185n/50, k. 10, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 11 VIII 1982; ibidem, 185n/50,
k. 30, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 12 VIII 1982; ibidem, 185n/50, k. 68, Za∏àcznik
do informacji dziennej MSW, 14 VIII 1982; ibidem, 185n/50, k. 84, Za∏àcznik do informacji
dziennej MSW, 15 VIII 1982; Relacja Wies∏awa ˚yêniewskiego, 28 I 2002.
67 AIPN ¸ódê, 35/1, Akta sprawy przeciwko Henrykowi Krzanowskiemu, Micha∏owi Gorczy-
cy i Dariuszowi Gasiƒskiemu; AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 43, k. 4, Analiza sytuacji politycz-
no-operacyjnej w województwie sieradzkim za okres od 13 grudnia 1981 r. do 31 grudnia 1982 r.,
8 I 1983.



munt Augustyniak (cz∏onek Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemi
Piotrkowskiej i Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników S∏u˝by
Zdrowia), Tadeusz Cielniak (przewodniczàcy delegatury ∏ódzkiej NSZZ
„SolidarnoÊç”), Wies∏aw Psut (sekretarz Komisji Zak∏adowej NSZZ „Soli-
darnoÊç” Zak∏adów Przemys∏u We∏nianego „Tomtex”), Zbigniew Rychlik,
Stanis∏aw Szubert (dwaj wiceprzewodniczàcy delegatury piotrkowskiej)
i Ryszard W´drychowicz (przewodniczàcy tej˝e delegatury). Grupa nie
zdà˝y∏a rozwinàç szerszej dzia∏alnoÊci, gdy˝ w drugiej po∏owie marca
1982 r. ca∏e kierownictwo zosta∏o aresztowane68. 

Dzia∏acze delegatur NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemi ¸ódzkiej i Ziemi Piotr-
kowskiej postanowili utworzyç w Be∏chatowie jednà organizacj´ zwiàz-
kowà, niemajàcà jednak sformalizowanych struktur. Na skutek aresztowaƒ
w kwietniu i maju 1982 r. grupa zosta∏a rozbita. Zatrzymano wówczas mi´dzy
innymi Zbigniewa MatyÊkiewicza, Ryszarda Wyczachowskiego, Antoniego
Augustyniaka i Andrzeja Krasuskiego69. 

Podziemne organizacje tworzy∏a tak˝e m∏odzie˝. W czerwcu 1982 r.
funkcjonariusze MO w ¸odzi wpadli na trop Organizacji M∏odzie˝owej
Rzeczypospolitej Polskiej – WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç, a we wrzeÊniu tego
roku zdekonspirowano Komitet Samoobrony M∏odych, skupiajàcy trzy-
dziestu uczniów szkó∏ ponadpodstawowych. Na 23 organizacje podziemne,
wykryte przez milicj´ i SB w województwie piotrkowskim w 1982 r., siedem
utworzy∏a m∏odzie˝. Na organizowanych w szko∏ach spotkaniach z komisa-
rzami wojskowymi i oficerami WP wi´kszoÊç m∏odzie˝y negowa∏a zasad-
noÊç wprowadzenia stanu wojennego, uczniowie mówili wr´cz, ˝e majà
„zmarnowanà m∏odoÊç”. M∏odzie˝ XII Liceum Ogólnokszta∏càcego w ¸odzi
nosi∏a przypi´te znaczki „SolidarnoÊci” i czyta∏a „Tygodnik SolidarnoÊç”.
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68 AIPN ¸ódê, 50/1, Akta sprawy przeciwko Ryszardowi W´drychowiczowi i innym; AIPN,
MSW II, 185n/38, k. 137, Informacja dzienna MSW nr 82/184, 23 III 1982; ibidem, 185n/38,
k. 178, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 24 III 1982; ibidem, 185n/38, k. 222,
Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 26 III 1982; ibidem, 185n/38, k. 242, Za∏àcznik do
informacji dziennej MSW, 27 III 1982; ibidem, 185n/38, k. 264, Za∏àcznik do informacji
dziennej MSW, 28 III 1982; ibidem, 185n/40, k. 81, Za∏àcznik do informacji dziennej, 19 IV
1982. 
69 AIPN ¸ódê, 50/2, Akta sprawy przeciwko Zbigniewowi MatyÊkiewiczowi i innym; AP Piotr-
ków Trybunalski, KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, 206, k. 4–5, Informacja Prezesa
Sàdu Wojewódzkiego na temat: Ocena realizacji przepisów prawnych stanu wojennego w kontek-
Êcie porzàdku i bezpieczeƒstwa w województwie za okres 7 miesi´cy, [1982, nie wczeÊniej ni˝
31 lipca]. 



Uczniowie bez wahania stawali w obronie represjonowanych pedagogów,
na przyk∏ad w czerwcu 1982 r. 158 uczniów XXX Liceum Ogólnokszta∏càce-
go im. Janka Krasickiego podpisa∏o petycj´ z ˝àdaniem uwolnienia interno-
wanych nauczycieli. Wydzia∏ Nauki i Kultury Komitetu ¸ódzkiego PZPR,
charakteryzujàc sytuacj´ w szko∏ach, podkreÊli∏, ̋ e: „prawdopodobnie znacz-
ny, choç trudny do sprecyzowania, odsetek nauczycieli i uczniów pozostaje
w bezpoÊrednim oddzia∏ywaniu opozycyjnych hase∏ i programów”70. 

Podobnie oceniano sytuacj´ w Êrodowisku akademickim. Zdaniem kie-
rownictwa PZPR w ¸odzi, nastàpi∏o wprawdzie „pewne uspokojenie na-
strojów wywo∏anych og∏oszeniem stanu wojennego, ale nadal wÊród cz´Êci
pracowników utrzymuje si´ przekonanie, ˝e wspó∏praca z w∏adzà jest kola-
boracjà, takà samà jak wspó∏praca z okupantem w okresie II wojny Êwia-
towej”. Na Uniwersytecie ¸ódzkim do 12 lutego 1982 r. 44 osoby odda∏y
legitymacje partyjne (najwi´cej – 20 – na Wydziale Ekonomiczno-Socjolo-
gicznym), mi´dzy innymi prof. Jolanta Kulpiƒska, dr Andrzej Harasimo-
wicz, dr Cezary Józefiak, dr Tadeusz Bojanowski i dr Barbara Tuchaƒska.
Do poczàtku marca tego roku na wszystkich ∏ódzkich uczelniach legityma-
cje partyjne zwróci∏y 93 osoby, w tym 6 profesorów71.

Sprzeciw wobec wprowadzenia stanu wojennego demonstrowa∏y rów-
nie˝ Êrodowiska artystyczne i twórcze. Aktorzy powszechnie bojkotowali
Êrodki masowego przekazu, na przyk∏ad odmawiajàc udzia∏u w progra-
mach artystycznych towarzyszàcych uroczystoÊciom paƒstwowym, zw∏asz-
cza z okazji 1 Maja. Mimo to w∏adze uwa˝a∏y sytuacj´ w ¸odzi „za jednà
z korzystniejszych [w kraju]”. Osoby wy∏amujàce si´ z bojkotu wielokrotnie
spotyka∏y si´ z negatywnà reakcjà odbiorców ich twórczoÊci. W maju
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70 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 37, k. 244, Informacja nr 210/82 dotyczàca sytuacji spo∏eczno-poli-
tycznej w województwie ∏ódzkim, 18 VI 1982; ibidem, 310, k. 141, Ocena sytuacji politycznej
w Êrodowisku szkolnym oraz kierunki dzia∏aƒ instancji partyjnych i administracji, 3 III 1982; ibidem,
316, k. 9, Informacja na temat sytuacji politycznej i wychowawczej w szko∏ach ponadpodstawo-
wych województwa miejskiego ∏ódzkiego, [czerwiec 1983]; Stan wojenny w Polsce..., s. 133.
71 AIPN, MSW II, 185n/36, k. 180, Informacja dzienna MSW nr 54/156, 23 II 1982; AP ¸ódê,
K¸ PZPR, 37, k. 12, Informacja nr 8/82 dotyczàca sytuacji w PZPR w województwie ∏ódz-
kim, 6 I 1982; ibidem, 310, k. 128–135, Ocena sytuacji politycznej w ∏ódzkim Êrodowisku aka-
demickim, 6 III 1982; AP ¸ódê, Politechnika ¸ódzka, 105/I/1, k. 287, Sprawozdanie Uczel-
nianej Komisji Rewizyjnej Komitetu Uczelnianego PZPR Politechniki ¸ódzkiej za okres
sprawozdawczy mi´dzy konferencjami sprawozdawczo-wyborczymi 20 XI 1980–2 XII 1983;
AP ¸ódê, U¸, 34, k. 4–6, Referat Egzekutywy KU PZPR Uniwersytetu ¸ódzkiego na plenum
w dniu 12 lutego 1982 r.



1982 r. podczas spektaklu w Teatrze Wielkim widzowie „wyklaskali” Kazi-
mierza Kowalskiego, solist´ opery ∏ódzkiej72. 

Po 13 grudnia 1981 r. wiele osób wczeÊniej aktywnie uczestniczàcych
w ˝yciu publicznym rezygnowa∏o z udzia∏u w firmowanych przez w∏adze
przedsi´wzi´ciach i uroczystoÊciach. Marek Edelman odmówi∏ udzia∏u
w odbywajàcych si´ pod patronatem gen. Jaruzelskiego w 1983 r. obcho-
dach czterdziestej rocznicy powstania w getcie warszawskim. W liÊcie
otwartym opublikowanym przez pras´ podziemnà tak uzasadni∏ swojà de-
cyzj´: „40 lat temu walczyliÊmy nie tylko o ˝ycie – walczyliÊmy o ˝ycie
w godnoÊci i wolnoÊci. Obchodzenie naszej rocznicy tutaj, gdzie nad ca∏ym
˝yciem spo∏ecznym cià˝y dziÊ poni˝enie i zniewolenie, gdzie doszcz´tnie
zafa∏szowano s∏owa i gesty, jest sprzeniewierzeniem si´ naszej walce, jest
udzia∏em w czymÊ ca∏kowicie jej przeciwnym”. W rewan˝u w∏adze unie-
mo˝liwi∏y mu udzia∏ w niezale˝nych obchodach rocznicy73. 

Podstawowà formà dzia∏alnoÊci opozycyjnej w okresie stanu wojennego
by∏o wydawanie i kolportowanie pism i ulotek. Centrum wydawniczym pra-
sy podziemnej w regionie by∏a – co zrozumia∏e – ¸ódê. W innych woje-
wództwach ukazywa∏y si´ pojedyncze tytu∏y. Niezale˝na prasa, przede
wszystkim gazetki z Warszawy, dociera∏a g∏ównie za poÊrednictwem pod-
ziemnych struktur „SolidarnoÊci”. W Sieradzkiem i Piotrkowskiem kolpor-
towano pras´ z Cz´stochowy i Âlàska. Wydawnictwa ∏ódzkie wysy∏ano do
wszystkich województw regionu. Wydawano je w niewielkich nak∏adach
(Êrednio oko∏o 1500 egzemplarzy, a w pierwszych miesiàcach jeszcze
mniej), nie by∏y wi´c tak dost´pne jak prasa warszawska.

W województwie ∏ódzkim wychodzi∏o oko∏o szeÊçdziesi´ciu tytu∏ów.
Pierwszym periodykiem podziemnym by∏a „SolidarnoÊç Walczàca”, która
ukazywa∏a si´ od 17 grudnia 1981 r. Nast´pne gazetki pojawi∏y si´ na prze-
∏omie 1981 i 1982 r.74 Wi´kszoÊç pism wydawano w ¸odzi, kilka tytu∏ów
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72 AIPN ¸ódê, WKO, 0106/9, k. 141–142, Aktualna sytuacja w Êrodowiskach twórczych ¸odzi,
[kwiecieƒ 1982]; AP ¸ódê, K¸ PZPR, 37, k. 12, Informacja nr 8/82 dotyczàca sytuacji w PZPR
w województwie ∏ódzkim, 6 I 1982; ibidem, k. 215, Informacja nr 182/82 dotyczàca sytuacji
spo∏eczno-politycznej w województwie ∏ódzkim, 21 V 1982; A. Graliƒska, Nieoficjalne wysta-
wy plastyczne w latach 1980–1989 w ¸odzi (mps pracy magisterskiej), ¸ódê 1995, s. 33–39.
73 Stra˝nik. Marek Edelman opowiada, oprac. R. Assuntino, W. Goldkorn, Kraków 1999, s. 128,
258.
74 Za pierwsze pismo podziemne w okresie stanu wojennego w ¸odzi uwa˝a si´ zazwyczaj
„Komunikat strajkowy nr 1”, wydany przez Jerzego D∏u˝niewskiego 13 XII 1981 r. By∏a to
ulotka formatu A-4, niemajàca kontynuacji (por. W. Domagalski, Niezale˝ny ruch wydawniczy



drukowano w Pabianicach i Zgierzu. Oko∏o pi´tnastu tytu∏ów wychodzi∏o
w miar´ regularnie do koƒca stanu wojennego (nie wszystkie od poczàtku)
i d∏u˝ej. Najwa˝niejsze to: „Akcja Konspiracyjna”, „Biuletyn Informacyj-
ny”, „Biuletyn ¸ódzki”, „Biuletyn Wojenny SolidarnoÊç”, „PrzeÊwit”, „Soli-
darni. WiadomoÊci Wojenne”, „Wolna SolidarnoÊç” i „Zawsze Solidarni”75.

W województwie sieradzkim w okresie stanu wojennego ukaza∏a si´
tylko jedna znana gazetka – „SolidarnoÊç Ziemi Sieradzkiej. Wydanie wo-
jenne” (2 czerwca 1982 r.). Nie doczeka∏a si´ jednak kontynuacji. Nast´pny
tytu∏ – „Nasza SolidarnoÊç” – drukowany w Warszawie – wyszed∏ dopiero
31 sierpnia 1983 r.76

W województwie piotrkowskim, podobnie jak w ca∏ym regionie (poza
¸odzià), wychodzi∏y przede wszystkim gazetki zak∏adowe, w tym „Be∏cha-
towski Informator SolidarnoÊci”, „SolidarnoÊç Wojenna”, „Biuletyn Soli-
darnoÊci Wojennej w Be∏chatowie” i wydawany co dwa–trzy miesiàce
w Zak∏adach Odlewniczych w Koluszkach „Nieregularny Biuletyn Infor-
macyjny »SolidarnoÊci«”. Trudno dzisiaj oceniç ich liczb´ i ustaliç wszyst-
kie tytu∏y, poniewa˝ o kilku pismach wiadomo jedynie z przekazów ustnych77.
Brak natomiast danych o pismach wydawanych w województwie skiernie-
wickim, wiadomo tylko, ˝e swoje gazetki wydawa∏y niektóre zak∏ady78.

Popularnym sposobem demonstrowania sprzeciwu wobec stanu wo-
jennego by∏o noszenie przypi´tych do ubrania znaczków „SolidarnoÊci”.
Poniewa˝ grozi∏y za to represje, wkrótce znaczki zastàpiono malutkimi
opornikami. By∏y te˝ znaczki z literà „V” lub napisem „bezpartyjny”, które 
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w ¸odzi w latach 1977–1989 [w:] Drugi obieg. Zbiór referatów wyg∏oszonych na seminarium po-
Êwi´conym niezale˝nemu ruchowi wydawniczemu w ¸odzi, 6 czerwca 1991 r., ¸ódê 1991, s. 26).
75 Relacja Krzysztofa Bronowskiego, 25 X 2001; J. Chaƒko, op. cit., s. 509; K. Âreniowska, Pra-
sa podziemna stanu wojennego w ¸odzi 1982–1987, „Wi´ê” 1994, nr 12, s. 121–129; W. Doma-
galski, op. cit., s. 26–27; M. Wasiak, Wydawnictwo „SolidarnoÊç Walczàca”, Wydawnictwo Spo-
∏eczne „Fakt”, ¸ódzki Zespó∏ OÊwiaty Niezale˝nej: materia∏y bibliograficzne, ¸ódê 1991, s. 4–5.
76 AP ¸ódê, KW PZPR w Sieradzu, 1/VI/34/2, k. 79, Informacja nr 172/403/82 dot. sytuacji po-
lityczno-operacyjnej w województwie sieradzkim na dzieƒ 18 czerwca 1982 roku; „Nasza Solidar-
noÊç”, nr 1, 31 VII 1983; „SolidarnoÊç Ziemi Sieradzkiej. Wydanie wojenne”, nr 1, 2 VI 1982;
Relacja Urszuli Grzelak, 23 X 2001; Relacja Andrzeja Ruszkowskiego, 23 X 2001.
77 AP Piotrków Trybunalski, KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, 255, k. 133, Teleks nr 72
do KC PZPR, 3 III 1982; ibidem, 256, k. 327, Informacja [teleksowa] o sytuacji spo∏eczno-
-politycznej i gospodarczej w województwie piotrkowskim w dniu 14 czerwca 1982 r.; ibidem, 256,
k. 166, Teleks nr 349 do KC PZPR, 8 IX 1982; ibidem, 256, k. 9, Teleks nr 556 do KC PZPR,
22 XII 1982; ibidem, 257, k. 202, Teleks nr 126 do KC PZPR, 23 III 1983.
78 Relacja Grzegorza Okrucha, 10 XI 2001.



oczywiÊcie od represji nie chroni∏y, ale w∏adze nie mog∏y uzasadniç zakazu
ich noszenia79. Na murach, jezdniach, drzewach i w innych widocznych
miejscach malowano napisy z poparciem dla „SolidarnoÊci” lub skierowa-
ne przeciw w∏adzy. Na znak protestu przeciw oficjalnej propagandzie nie
kupowano prasy i nie oglàdano Dziennika Telewizyjnego, demonstracyjnie
spacerujàc w czasie jego emisji po mieÊcie. Ta forma protestu, wymyÊlona
w lutym 1982 r. przez mieszkaƒców Âwidnika, przyj´∏a si´ w ca∏ym kraju.
W Sochaczewie prawie dwustuosobowa grupa, w tym ksi´˝a, przez tydzieƒ,
poczàwszy od 13 maja 1982 r., przemierza∏a miasto ustalonà trasà, przy
biciu koÊcielnych dzwonów80. Okazjà do manifestowania poglàdów by∏y
rocznice i inne wa˝ne daty. Na przyk∏ad trzynastego dnia ka˝dego miesià-
ca uczestniczono w mszach Êw. za internowanych i sk∏adano kwiaty w sym-
bolicznych, charakterystycznych dla ka˝dego miasta miejscach81. 

W kwietniu 1982 r. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna zaapelowa∏a
o przerwanie pracy 13 maja od godz. 12.00 do 12.15 i wstrzymanie w po∏u-
dnie ruchu samochodowego. MKS i TTZR w ¸odzi wezwa∏y do bojkotu
pochodu pierwszomajowego, udzia∏u w mszy Êw. w koÊciele pw. Âwi´tego
Krzy˝a i z∏o˝enia kwiatów pod tablicà poleg∏ych stoczniowców, a na 3 maja
zaplanowa∏y noszenie czarnych wstà˝ek lub opasek i z∏o˝enie kwiatów na
Grobie Nieznanego ˚o∏nierza. Podziemna prasa nawo∏ywa∏a do zorgani-
zowania 1 maja kontrpochodu. W innych województwach regionu równie˝
apelowano o nieuczestniczenie w oficjalnych uroczystoÊciach. 

1 maja o godz. 10 pod Domem Handlowym „Central” zebra∏o si´ po-
nad tysiàc osób, które zgodnie z wczeÊniejszymi apelami ruszy∏y chodnika-
mi w kierunku pl. WolnoÊci. Omijajàc po drodze kilka milicyjnych blokad,
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79 Zob. m.in. AP Otwock, KW PZPR w Skierniewicach, 1/VII/4, t. 10, k. 62, Bie˝àcy Serwis
Informacyjny KW PZPR, 23 III 1982; AP ¸ódê, K¸ PZPR, 38, k. 24, Informacja nr 242/82 dot.
sytuacji spo∏eczno-politycznej w w[ojewództwie] m[iejskim] ∏[ódzkim], 12 VIII 1982; AP Piotr-
ków Trybunalski, KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, 255, k. 188, Teleks nr 16 do KC
PZPR, 15 I 1982.
80 AIPN, MSW II, 185n/42, k. 174–175, Informacja dzienna MSW nr 134/236, 16 V 1982;
AP Otwock, KW PZPR w Skierniewicach, 1/VII/4, t. 11, k. 30, Bie˝àcy Serwis Informacyjny
KW PZPR, 14–15 V 1982; ibidem, 1/XII/4, k. 34, Bie˝àcy Serwis Informacyjny KW PZPR, 17 V
1982; ibidem, 1/XII/4, k. 36, Bie˝àcy Serwis Informacyjny KW PZPR, 18 V 1982.
81 Zob. m.in. AP ¸ódê, K¸ PZPR, 45, k. 40, Informacja nr 371/82 dotyczàca sytuacji spo∏ecz-
no-politycznej w województwie ∏ódzkim, 13 X 1982; AP Piotrków Trybunalski, KW PZPR
w Piotrkowie Trybunalskim, 256, k. 188, Informacja [teleksowa] o sytuacji spo∏eczno-politycz-
nej i gospodarczej w województwie piotrkowskim w dniu 13 wrzeÊnia 1982 r., 13 IX 1982; Stan
wojenny w Polsce..., s. 134, 149.



demonstranci dotarli pod koÊció∏ pw. Âwi´tego Krzy˝a. Tam po∏àczyli si´
z ludêmi, którzy po mszy Êw. o godz. 10 sk∏adali kwiaty pod tablicà poÊwi´-
conà ofiarom Grudnia 1970. Zgromadzeni (3–3,5 tys. osób) odÊpiewali Rot´,
Bo˝e, coÊ Polsk´ i hymn paƒstwowy, a nast´pnie ul. Piotrkowskà kontynu-
owali marsz w kierunku pl. WolnoÊci. Na wysokoÊci ul. Jaracza ZOMO za-
blokowa∏o samochodami dalszà cz´Êç trasy, wobec czego wi´kszoÊç osób si´
rozesz∏a. Nieliczni próbowali okr´˝nà drogà dotrzeç do wyznaczonego celu.
WczeÊniej ludzie zgromadzeni na ul. Piotrkowskiej za ul. 22 Lipca w oczeki-
waniu na pochód, widzàc, ˝e ZOMO zablokowa∏o tras´, sformowali oddziel-
nà kolumn´. Nie weszli jednak na pl. WolnoÊci, poniewa˝ milicja ustawi∏a
blokad´ od wewnàtrz. Manifestanci odÊpiewali wi´c Rot´ i rozeszli si´82.
W pozosta∏ych województwach regionu nie zorganizowano kontrpochodów.

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpocz´∏y si´ mszà Êw.
w koÊciele pw. Âwi´tego Krzy˝a o godz. 17. Na frontonie koÊcio∏a wywie-
szono bia∏o-czerwonà flag´ z napisem „SolidarnoÊç” i portretem papie˝a.
Podobnie jak 1 maja, pod tablicà ofiar Grudnia 1970 z∏o˝ono kwiaty. Wzno-
szono okrzyki: „Re˝im nie”, „Precz z zak∏amaniem”, „WolnoÊç dla Wa∏´sy”,
„Nie ma wolnoÊci bez »SolidarnoÊci«”. Po zakoƒczeniu uroczystoÊci prawie
dziesi´ciotysi´czny t∏um ruszy∏ chodnikami ul. Sienkiewicza do Grobu Nie-
znanego ˚o∏nierza znajdujàcego si´ obok katedry i siedziby Zarzàdu Regio-
nu „SolidarnoÊci”, by równie˝ tam z∏o˝yç kwiaty. W tym czasie oddzia∏y
ZOMO zagrodzi∏y wszystkie dojÊcia do katedry od strony ul. Piotrkowskiej
i Worcella (obecnie ks. Skorupki). Przy zbiegu ulic Piotrkowskiej, Âwier-
czewskiego (obecnie Radwaƒska) i Brzeênej zomowcy brutalnie spacyfiko-
wali manifestacj´. Mimo blokady wi´kszoÊç uczestników pochodu przedo-
sta∏a si´ pod Grób Nieznanego ˚o∏nierza, gdzie zgromadzi∏o si´ ju˝ oko∏o
5 tys. ludzi. Zebrani, kl´czàc na chodnikach, odmówili modlitw´ Ojcze nasz,
odÊpiewali hymn paƒstwowy i Rot´. Milicja wzywa∏a przez megafony do ro-
zejÊcia si´, wy∏apujàc jednoczeÊnie z t∏umu pojedyncze osoby83. 
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82 AIPN, MSW II, 185n/41, k. 34, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 2 V 1982; ibidem,
185n/41, k. 41, Za∏àcznik nr 2 do informacji dziennej MSW, 2 V 1982; AP ¸ódê, K¸ PZPR, 37,
k. 178, Informacja nr 152/82 dotyczàca sytuacji spo∏eczno-politycznej w województwie ∏ódzkim,
1 V 1982; „Akcja Konspiracyjna”, nr 6, 8 V 1982; „JesteÊmy”, nr 5, 5 V 1982; „SolidarnoÊç Wal-
czàca”, nr 19, 14 V 1982.
83 AIPN, MSW II, 185n/41, k. 79, Informacja dzienna MSW nr 122/224, 2 V 1982; AP ¸ódê,
K¸ PZPR, 37, k. 182, Informacja nr 156/82 dotyczàca sytuacji spo∏eczno-politycznej w woje-
wództwie ∏ódzkim, 3 V 1982, godz. 18.54; ibidem, 37, k. 183, Informacja nr 157/82 dotyczàca



T́  fal´ protestów zakoƒczy∏y strajki podj´te 13 maja na wezwanie KK
NSZZ „SolidarnoÊç”. O godz. 12 na 15 minut przerwa∏o prac´ od kilkuna-
stu do kilkuset pracowników kilkunastu zak∏adów pracy, mi´dzy innymi
ZPB im. J. Marchlewskiego, Centralnego Biura Technicznego Przemys∏u
Papierniczego, Zak∏adu DoÊwiadczalnego Rejonowego Zarzàdu Spó∏-
dzielni Inwalidzkich. Zanotowano pojedyncze przypadki zatrzymywania
tramwajów i autobusów. Prac´ przerwano tak˝e w ZUTPL „Uniprot”
w Zgierzu, w Zak∏adach Przemys∏u Poƒczoszniczego „Sandra” w Aleksan-
drowie oraz w Pabianickiej Fabryce ˚arówek „Polam”. 

W kilkunastu zak∏adach pracy i kilku szko∏ach ponadpodstawowych
pracownicy wywiesili flagi narodowe, z∏o˝yli wiàzanki pod tablicami og∏o-
szeƒ, na których wywieszone by∏y podziemne ulotki, nosili znaczki „Soli-
darnoÊci”.

Do protestu przy∏àczy∏y si´ wy˝sze uczelnie. Na Uniwersytecie ¸ódz-
kim przed gmach Wydzia∏u Ekonomiczno-Socjologicznego wysz∏o 150 stu-
dentów, Wydzia∏u Filologicznego – 40, a przed Instytut Matematyki 20 stu-
dentów i kilku pracowników. Na Politechnice ¸ódzkiej studenci nie
gromadzili si´ przed gmachami uczelni, lecz przechodzili z budynku do bu-
dynku. Przed Paƒstwowà Szko∏à Sztuk Plastycznych zebra∏o si´ kilkudzie-
si´ciu studentów, a na dziedziƒcu Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Filmowej,
Telewizyjnej i Teatralnej oko∏o 30 studentów i trzech pracowników84.

Pi´tnastominutowe przerwy odnotowano równie˝ w innych miastach
regionu. Kilkadziesiàt osób – przede wszystkim cz∏onkowie „SolidarnoÊci”
– przerwa∏o prac´ w Zak∏adzie Odlewniczym w Koluszkach. W wojewódz-
twie skierniewickim przerwy w pracy nastàpi∏y w Zak∏adach Narz´dzi
Pomiarowych „Vis” w Rawie Mazowieckiej, Zak∏adach Tworzyw Sztucz-
nych „Boryszew-Erg” w Boryszewie ko∏o Sochaczewa i w lokomotywowni
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sytuacji spo∏eczno-politycznej w województwie ∏ódzkim, 3 V 1982, godz. 20.51; ibidem, 646,
k. 272, Serwis Informacyjny K¸ PZPR, nr 52/82, 5 V 1982; „SolidarnoÊç Walczàca”, nr 19,
14 V 1982.
84 AIPN ¸ódê, WKO, 0106/10, k. 27–28, Informacja [rektora PWSFTiT, doc. Henryka
Kluby] o sytuacji w Uczelni w dniu 13 maja 1982 r., 17 V 1982; AP ¸ódê, K¸ PZPR, 37,
k. 194, Informacja nr 167/82 dotyczàca sytuacji spo∏eczno-politycznej w województwie
∏ódzkim, 11 V 1982; ibidem, 37, Informacja nr 172/82 dotyczàca sytuacji spo∏eczno-poli-
tycznej w województwie ∏ódzkim, 13 V 1982; ibidem, 37, Informacja nr 173/82 dotyczàca
sytuacji spo∏eczno-politycznej w województwie ∏ódzkim, 14 V 1982; ibidem, 569, k. 14,
Informacja Komitetu Miejskiego PZPR w Pabianicach z 13 maja 1982 r.; Stan wojenny w Pol-
sce..., s. 132–133.



PKP w Skierniewicach. W ˚yrardowie na jednym z wie˝owców wywieszono
flag´ z napisem „SolidarnoÊç”85. 

W odpowiedzi na apel TKK organizacje podziemne w ¸odzi wezwa∏y
do uczczenia 26 sierpnia 1982 r. drugiej rocznicy strajków w mieÊcie wie-
cem pod tablicà zwiàzku przy ul. Kraszewskiego oraz masowych manife-
stacji 31 sierpnia. 26 sierpnia w wielu zak∏adach udekorowano maszyny
i warsztaty pracy kwiatami, wywieszono flagi narodowe. Zgodnie z apelem
podziemia 26 i 31 sierpnia ∏odzianie nie korzystali z komunikacji, kierow-
cy wywieszali tabliczk´ z napisem „Awaria”, a taksówkarze opuszczali po-
stoje. O godz. 17 rozpocz´∏y si´ uroczystoÊci, w których udzia∏ wzi´∏o oko∏o
3 tys. osób. Z∏o˝ono wieƒce i kwiaty, zaintonowano Bo˝e, coÊ Polsk´. Po kil-
kunastu minutach na zgromadzonych uderzy∏y oddzia∏y ZOMO i za pomo-
cà armatek wodnych, granatów z gazem ∏zawiàcym i pa∏ek rozproszy∏y ma-
nifestantów (cz´Êç z nich przenios∏a si´ w rejon ul. Kiliƒskiego). Brutalna
pacyfikacja trwa∏a ponad trzy godziny86.

W ¸odzi narasta∏o napi´cie, podsycane dzia∏aniami w∏adz, które naka-
za∏y przeprowadzenie setek rozmów ostrzegawczych i zwi´kszenie liczby
przedstawicieli wojska w zak∏adach oraz zobowiàza∏y instancje partyjne do
wprowadzenia ca∏odobowych dy˝urów. 31 sierpnia o godz. 17 w okolicach
siedziby „SolidarnoÊci”, pod Grobem Nieznanego ˚o∏nierza i koÊcio∏em
pw. Âwi´tego Krzy˝a zebra∏y si´ kilkutysi´czne t∏umy. Ludzie sk∏adali
kwiaty i wieƒce, palono Êwiece, rozwini´to transparenty z napisem „Soli-
darnoÊç”, odÊpiewano My chcemy Boga, Rot´ i hymn paƒstwowy (podczas
Êpiewu wszyscy wznosili d∏onie, uk∏adajàc palce w kszta∏cie litery „V”).
Oko∏o godz. 17.30 manifestanci ruszyli spod Grobu Nieznanego ˚o∏nierza
w kierunku koÊcio∏a pw. Âwi´tego Krzy˝a. Tych, którzy zostali, rozp´dzi∏a
milicja. Oko∏o godz. 18 obie grupy po∏àczy∏y si´ pod koÊcio∏em pw. Âwi´-
tego Krzy˝a. Na Êcianie Êwiàtyni wywieszono transparent z ˝àdaniami 
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85 AAN, KC PZPR, 851, k. 2, Ankieta dotyczàca sytuacji w województwie skierniewickim;
AP Otwock, KW PZPR w Skierniewicach, 1/VII/4, t. 11, k. 24–25, Bie˝àcy Serwis Informa-
cyjny KW PZPR, 13 V 1982; ibidem, 1/XII/4, k. 39, Bie˝àcy Serwis Informacyjny KW PZPR,
19 V 1982; AP ¸ódê, KW PZPR w Sieradzu, 1/VI/16/14, k. 58, Teleks nr 804/5/82 do KC PZPR,
13 V 1982; AP Piotrków Trybunalski, KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, 255, k. 12,
Teleks nr 191 do KC PZPR, 18 V 1982; ibidem, 255, k. 10, Teleks nr 193 do KC PZPR, 20 V
1982.
86 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 38, k. 41, Informacja nr 259/82 dotyczàca sytuacji spo∏eczno-politycz-
nej w województwie ∏ódzkim, 26 VIII 1982; ibidem, 646, k. 433, Serwis Informacyjny K¸ PZPR,
nr 93/82, 27 VIII 1982; A. Dudek, T. Marsza∏kowski, op. cit., s. 305.



uwolnienia internowanych i uwi´zionych, zniesienia stanu wojennego
i przystàpienia do rozmów z „SolidarnoÊcià”. Nast´pnie pochód liczàcy
7–8 tys. osób dotar∏ na pl. WolnoÊci pod pomnik Tadeusza KoÊciuszki, który
przystrojono kwiatami i transparentami z napisem „SolidarnoÊç”. Na wyso-
koÊci ul. Wi´ckowskiego oddzia∏y ZOMO cz´Êciowo rozproszy∏y protestu-
jàcych. W tym czasie pacyfikowano demonstracje w kilku rejonach miasta,
mi´dzy innymi w okolicach pl. WolnoÊci, Grand Hotelu i DH „Centrum”.
Drobne grupy protestujàcych dotar∏y do koÊcio∏a na ul. ¸àkowej, atakowane
po drodze przez ulokowane w centrum miasta oddzia∏y ZOMO. Po zakoƒ-
czeniu uroczystoÊci koÊcielnych cz´Êç zgromadzonych skierowa∏a si´ pod
katedr´. Do godz. 22.30 zomowcy wyjàtkowo brutalnie rozp´dzali demon-
strantów, Êcigajàc ich po okolicznych ulicach i bramach. Tego dnia zatrzy-
mano blisko trzysta osób, a kilkadziesiàt ci´˝ko pobito87. 

W pozosta∏ych województwach regionu obchody rocznicy Sierpnia 1980
ograniczy∏y si´ w wi´kszoÊci do z∏o˝enia kwiatów przed siedzibami „Soli-
darnoÊci” i w miejscach pami´ci narodowej88.

Protesty sierpniowe stanowi∏y punkt kulminacyjny fali masowych de-
monstracji w ¸odzi. Ponawiane w paêdzierniku przez cz´Êç ∏ódzkiego pod-
ziemia wezwania do demonstracji w obronie zdelegalizowanej „Solidarno-
Êci” nie da∏y oczekiwanego odzewu z powodu narastajàcego zm´czenia
i zniech´cenia spo∏eczeƒstwa oraz nieskutecznoÊci tej formy protestu89.
Zapowiadane na 10 listopada akcje protestacyjne mia∏y niewielki zasi´g.
Tradycyjnie demonstrowano pod koÊcio∏em pw. Âwi´tego Krzy˝a, gdzie
zebra∏o si´ oko∏o 1300 osób. Po blisko trzech godzinach wspólnych Êpie-
wów i skandowania hase∏, mi´dzy innymi: „Precz z komunà”, „Papie˝
z nami”, „Nie chcemy nowych zwiàzków”, „Niech ˝yje »SolidarnoÊç«” in-
terweniowa∏y oddzia∏y milicyjne, zatrzymujàc kilkadziesiàt osób. Kilkuset-
osobowe demonstracje odby∏y si´ równie˝ nast´pnego dnia, pod koÊcio∏em
pw. Âwi´tego Krzy˝a i tablicà poÊwi´conà Józefowi Pi∏sudskiemu przy
ul. Wschodniej.
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87 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 38, k. 146–156, Informacja dotyczàca sytuacji w województwie miejskim
∏ódzkim w dniach 30–31 VIII [19]82 r.; „Akcja Konspiracyjna”, nr 22, 6 IX 1982; Relacja
pisemna Paw∏a Nawrockiego, 18 V 2001.
88 Zob. m.in. AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 44, k. 273, Uzupe∏nienie kontrwywiadowczej cha-
rakterystyki woj. skierniewickiego za miesiàc sierpieƒ 1982 r., 2 IX 1982.
89 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 45, k. 52, Informacja nr 7 dotyczàca sytuacji spo∏eczno-politycznej
w województwie ∏ódzkim, 15 X 1982; „Akcja Konspiracyjna”, nr 29, 23 X 1982. 



10 listopada strajki trwajàce od 15 minut do kilku godzin og∏oszono w kil-
kunastu ∏ódzkich i pabianickich zak∏adach. Na wezwania TKK i ∏ódzkiego
podziemia odpowiedzia∏ równie˝ Uniwersytet ¸ódzki. Na wi´kszoÊci wydzia-
∏ów cz´Êç pracowników nosi∏a znaczki „SolidarnoÊci” bàdê oznaki ˝a∏oby.
Na Wydziale Filologicznym odby∏ si´ „milczàcy wiec”, w którym wzi´∏o udzi-
a∏ szeÊçdziesi´ciu studentów i dziesi´ciu pracowników, na Wydziale Prawa na-
tomiast z∏o˝ono kwiaty w miejscu, gdzie dawniej mieÊci∏a si´ tablica „Soli-
darnoÊci”. Wiec protestacyjny zorganizowa∏o oko∏o pi´çdziesi´ciu uczniów
XII Liceum Ogólnokszta∏càcego, którzy przyszli do szko∏y ubrani na czarno90.

W jednym z zak∏adów w Zduƒskiej Woli „nieznany sprawca” uruchomi∏
syren´ alarmowà. W FMG „Pioma” w Piotrkowie Trybunalskim 150 pra-
cowników przerwa∏o prac´ na 15 minut. W Fabryce Maszyn „Fazena”
w Radomsku 120 pracowników zebra∏o si´ na placu zak∏adowym mi´dzy
dwoma halami produkcyjnymi i odÊpiewa∏o Mazurka Dàbrowskiego, a na-
st´pnie powróci∏o do pracy. W Skierniewickich Zak∏adach Urzàdzeƒ Odpy-
lajàcych i Wentylacyjnych „Rawent” pod krzy˝em znajdujàcym si´ na jed-
nym z wydzia∏ów z∏o˝ono wiàzank´ kwiatów z napisem „W drugà rocznic´
»SolidarnoÊci«”91.

Do kolejnych masowych demonstracji dosz∏o 1 i 3 maja 1983 r. w ¸odzi.
1 maja o godz. 10 pod tablicà ofiar Grudnia 1970 zacz´li gromadziç si´
ludzie z kwiatami i zniczami. Wart´ honorowà pe∏ni∏y dwie harcerki.
Wznoszono okrzyki, domagajàc si´ uwolnienia wi´êniów politycznych i le-
galizacji „SolidarnoÊci”. Po godz. 11.20 zebrani uformowali pochód, który
ul. Tuwima skierowa∏ si´ ku koÊcio∏owi pw. Matki Boskiej Zwyci´skiej.
Z balkonów i okien ludzie pozdrawiali manifestantów, uk∏adajàc palce
w kszta∏cie litery „V”. Mimo ˝e ZOMO ustawi∏o na trasie przemarszu licz-
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90 AIPN, MSW II, 185n/59, k. 17, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 11 XI 1982; AP ¸ódê,
K¸ PZPR, 45, k. 104, Informacja nr 420/82 dotyczàca sytuacji spo∏eczno-politycznej w woje-
wództwie ∏ódzkim, 10 XI 1982; ibidem, 45, k. 138, Informacja nr 452/82 dotyczàca wydarzeƒ
na Wydziale Filologicznym U¸ w dniu 10 XI 1982 r., 29 XI 1982; „Biuletyn Uniwersytetu
¸ódzkiego”, nr 4, grudzieƒ 1982; Stan wojenny w Polsce..., s. 135–136. 
91 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 36, k. 352–353, Ocena sytuacji spo∏eczno-politycznej i operacyj-
nej w województwie piotrkowskim za okres 13 XII 1981–31 XII 1982; AP Otwock, KW PZPR
w Skierniewicach, 1/VII/4, t. 12, k. 109, Bie˝àcy Serwis Informacyjny KW PZPR, 10 XI 1982;
AP ¸ódê, KW PZPR w Sieradzu, 1/VI/7/35, k. 158–162, Aktualna sytuacja spo∏eczno-politycz-
na w województwie sieradzkim, 11 XI 1982; AP Piotrków Trybunalski, KW PZPR w Piotrko-
wie Trybunalskim, 256, k. 66, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej w województwie piotr-
kowskim w dniu 10 listopada 1982 r.



ne blokady i wy∏apywa∏o z t∏umu pojedyncze osoby, pochód – chocia˝
znacznie przerzedzony – dotar∏ pod koÊció∏ na ul. ¸àkowej i dopiero tam
zosta∏ rozproszony przez milicjantów. Wed∏ug szacunków prasy podziem-
nej – byç mo˝e przesadzonych, jakkolwiek doÊç zgodnych – tego dnia de-
monstrowa∏o 15–20 tys. ∏odzian. 

3 maja, podobnie jak w roku poprzednim, milicja dzia∏a∏a w sposób zde-
cydowany. Przez ca∏y dzieƒ w okolicach koÊcio∏a pw. Âwi´tego Krzy˝a
ZOMO urzàdza∏o „∏apanki” wÊród ludzi udajàcych si´ z kwiatami pod ta-
blic´ poÊwieconà poleg∏ym stoczniowcom. Na godz. 19 zaplanowano roz-
pocz´cie mszy Êw. w koÊciele oo. Jezuitów. Zomowcy obstawili odcinek
ul. Sienkiewicza mi´dzy oboma wymienionymi koÊcio∏ami i legitymujàc
wiernych zdà˝ajàcych na msz´ Êw., zabierali im dowody osobiste. Oko∏o
150 uczestników mszy Êw. przesz∏o pod koÊció∏ pw. Âwi´tego Krzy˝a, gdzie
zostali jednak rozproszeni przez oddzia∏ ZOMO. Demonstracja pierwszo-
majowa i obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja stanowi∏y ostat-
nie masowe manifestacje w regionie w okresie stanu wojennego92. 

4. Represje

Represje w stanie wojennym rozpocz´∏y si´ od internowaƒ w nocy z 12
na 13 grudnia 1981 r. W regionie ∏ódzkim poczàtkowo internowano ponad
280 osób, które umieszczono w wi´zieniach w ¸owiczu, ¸´czycy i Sieradzu
(m´˝czyêni) oraz Olszynce Grochowskiej (kobiety). Na poczàtku stycznia
1982 r. internowanych z Sieradza i ¸´czycy przeniesiono do wi´zienia
w ¸owiczu. W∏aÊnie tam do koƒca lipca 1982 r. przebywa∏o najwi´cej inter-
nowanych z regionu (od sierpnia 1982 r. – w Kwidzynie). M´˝czyzn inter-
nowanych w ¸ódzkiem, Sieradzkiem, Piotrkowskiem i Skierniewickiem
kierowano te˝ do Jaworza, Kielc, Dar∏ówka, Bia∏o∏´ki (Grzegorz Palka),
a kobiety od stycznia 1982 r. przewo˝ono do Go∏dapi. 

W nast´pnych miesiàcach stanu wojennego przeprowadzono kolejne
internowania. Niektóre osoby internowano dwukrotnie, mi´dzy innymi
Zbigniewa Zimocha, którego w marcu 1982 r. wypuszczono na wolnoÊç,
a w sierpniu ponownie znalaz∏ si´ w oÊrodku odosobnienia, czy Paw∏a Wie-
lechowskiego, który wyszed∏ na wolnoÊç równie˝ w marcu, aby po niespe∏na
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92 „Biuletyn ¸ódzki”, nr 18, 9 V 1983; „Biuletyn Uniwersytetu ¸ódzkiego”, nr 8, maj 1983;
„SolidarnoÊç”, nr 9, 6 V 1983.



dwóch miesiàcach powróciç do „internatu”. Cz´Êç internowanych po kilku
lub kilkunastu tygodniach zwolniono, na przyk∏ad w województwie piotr-
kowskim do 20 stycznia 1982 r. odzyska∏o wolnoÊç 15 z 45 osób, a w ¸ódz-
kiem do po∏owy kwietnia 75 ze 154 osób. W maju 1982 r. w odpowiedzi na
wielotysi´czne manifestacje w pierwszych dniach miesiàca nastàpi∏y kolej-
ne masowe internowania, które mia∏y odsunàç groêb´ zapowiedzianych na
13 maja strajków. W województwie ∏ódzkim internowano wówczas blisko
100 osób (∏àcznie w stanie wojennym 257 osób)93. W pozosta∏ych woje-
wództwach regionu w 1982 r. internowano pojedyncze osoby – w sieradz-
kim cztery, w piotrkowskim dwie, a w skierniewickim jednà94. 

Formami represji by∏y aresztowania i procesy sàdowe, niejednokrotnie
koƒczàce si´ surowymi wyrokami. W okresie stanu wojennego procesy po-
lityczne toczy∏y si´ – w zale˝noÊci od kwalifikacji prawnej zarzucanych czy-
nów – przed sàdami powszechnymi i wojskowymi. W drugim wypadku, gdy
sprawy odbywa∏y si´ w trybie doraênym, rozpatrywa∏ je Sàd Pomorskiego
Okr´gu Wojskowego z siedzibà w Bydgoszczy, a w trybie zwyczajnym Woj-
skowy Sàd Garnizonowy w ¸odzi (dla województwa skierniewickiego – Sàd
Warszawskiego Okr´gu Wojskowego i WSG w Warszawie). Zarówno sàdy cy-
wilne, jak i wojskowe rozpatrywa∏y sprawy zwiàzane ze strajkami po 13 grud-
nia 1981 r., demonstracjami oraz dzia∏alnoÊcià konspiracyjnà, w tym
produkcjà i kolporta˝em podziemnych wydawnictw95. 
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93 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 171, k. 23, Protokó∏ posiedzenia plenarnego K¸ PZPR, 18 X 1982;
ibidem, KW PZPR w Sieradzu, 1/XI/9/7, k. 202, Informacja dot. rozwoju organizacyjnego
NSZZ-RI „SolidarnoÊç” na terenie województwa sieradzkiego oraz nastrojów i tendencji wÊród
jego dzia∏aczy w aspekcie przygotowania ustawy o zwiàzkach zawodowych i roli KoÊcio∏a w wy-
darzeniach 1980–1982; AZOA¸, UM¸, 8, t. 7, k. 38, Protokó∏ z sesji Rady Narodowej Miasta
¸odzi nr XI VIII kadencji, 19 IV 1982.
94 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 43, k. 23, Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w wojewódz-
twie sieradzkim za okres od 13 XII 1981 r. do 31 XII 1982 r., 8 I 1983; ibidem, 17/IX/231, t. 44,
k. 248, Uzupe∏nienie kontrwywiadowczej charakterystyki województwa skierniewickiego za mie-
siàc czerwiec 1982, 3 VII 1982; AP Piotrków Trybunalski, KW PZPR w Piotrkowie Trybunal-
skim, 44, k. 3, Protokó∏ posiedzenia plenarnego KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim z 20 I
1982.
95 Osobom, które stawa∏y przed sàdem w okresie stanu wojennego, udzielano pomocy praw-
nej. W obron´ internowanych i aresztowanych cz∏onków opozycji anga˝owali si´ – cz´sto bez-
interesownie – dziekan Rady Adwokackiej Eugeniusz Sindlewski i Karol G∏ogowski, Andrzej
Kern, Jerzy Marendziak, Stanis∏aw Maurer, Miros∏aw Olczyk i in. Niektórzy przyp∏acili swo-
je zaanga˝owanie internowaniem (A. Kern, Jak hartowa∏a si´ „SolidarnoÊç” [w:] Grzegorz Pal-
ka w s∏u˝bie ¸odzi i Polsce. Ksi´ga pamiàtkowa, red. W. Grochowalski, ¸ódê 1998, s. 91; idem,
Moje procesy polityczne (2), „¸ad” 1989, nr 24; Relacja Andrzeja Kerna, 17 XI 2001).



Przed WSG w ¸odzi toczy∏o si´ kilkanaÊcie procesów politycznych,
w tym pi´ç dotyczàcych regionu ∏ódzkiego. W owych pi´ciu procesach na
∏awie oskar˝onych zasiad∏o osiem osób. Zarzucono im sporzàdzanie i roz-
powszechnianie „bibu∏y”, a Jackowi Niewieczerza∏owi równie˝ kontynu-
owanie dzia∏alnoÊci zwiàzkowej po 13 grudnia 1981 r. Cztery osoby sàd
skaza∏ na kar´ pozbawienia wolnoÊci od 10 do 18 miesi´cy w zawieszeniu
na 2 do 3 lat i orzek∏ wobec nich grzywny w wysokoÊci od 25 do 46 tys. z∏.
Alfred´ Moczkowskà ukarano 10 tys. z∏ grzywny. Spraw´ przeciwko Jacko-
wi Niewieczerza∏owi umorzono ze wzgl´du na amnesti´. Umorzono rów-
nie˝ spraw´ przeciwko Karolowi Nowakowi i Wojciechowi Karliƒskiemu,
uczniom technikum elektrycznego w ¸odzi. Prokurator zaskar˝y∏ orzeczo-
ny wyrok, lecz Izba Wojskowa Sàdu Najwy˝szego rewizj´ oddali∏a96.

O wiele surowsze wyroki – do czego obligowa∏o prawo stanu wojenne-
go – orzeka∏ Sàd POW, przed którym toczy∏o si´ 29 procesów politycznych
(nie liczàc spraw przekazanych sàdom powszechnym). Sàd wielokrotnie
odst´powa∏ od trybu doraênego, stàd wyroki by∏y ni˝sze od przewidzianej
dekretem minimalnej kary 3 lat pozbawienia wolnoÊci. SpoÊród 60 oskar-
˝onych 22 skazanych zosta∏o na kar´ bezwzgl´dnego pozbawienia wolno-
Êci: dwunastu od roku do 2 lat, pozostali 3 lata lub wi´cej. Wyroki w zawie-
szeniu otrzyma∏o 29 osób: 25 od roku do 2 lat, pozostali poni˝ej roku.
Umorzono spraw´ w stosunku do dwóch oskar˝onych, a siedmiu uwolnio-
no od zarzucanych im czynów. Najsurowszy wyrok zapad∏ w czerwcu
1982 r. wobec Urszuli Kalinowskiej, Jerzego Chi˝yƒskiego i Tomasza Dzie-
rana, oskar˝onych o drukowanie ulotek wzywajàcych „do stawiania oporu
w∏adzy i organizowania nielegalnej organizacji podziemnej”. Dwoje pierw-
szych sàd pod przewodnictwem pp∏k. Józefa Sobieskiego skaza∏ na 4 lata,
a Tomasza Dzierana na 3 lata pozbawienia wolnoÊci. Najbardziej dotkliwie
sàd ukara∏ Urszul´ Kalinowskà, która mimo ˝e by∏a jedynà opiekunkà
dzieci (syn w wieku szeÊciu i córka w wieku siedmiu lat), ju˝ od lutego prze-
bywa∏a w areszcie, a jej dzieci umieszczono w Paƒstwowym Domu Dziecka
w ¸odzi. 

Oskar˝onymi w najg∏oÊniejszym ∏ódzkim procesie, który toczy∏ si´
przed Sàdem POW, byli aresztowani w lutym 1982 r. cz∏onkowie Mi´dzy-
zak∏adowego Komitetu NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemi ¸ódzkiej. Jerzemu
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96 Dane na podstawie akt procesów przed WSG w ¸odzi, obecnie przechowywanych w AIPN
Bydgoszcz, oraz materia∏ów udost´pnionych przez s´dziego Janusza Zajd´.



D∏u˝niewskiemu zarzucono zorganizowanie strajku powszechnego w regio-
nie i „rozpowszechnianie fa∏szywych wiadomoÊci mogàcych wywo∏aç niepokój
spo∏eczny lub rozruchy”, Wojciechowi S∏odkowskiemu wydawanie biuletynu
„SolidarnoÊci Walczàcej”, Klemensowi Zbroƒskiemu przechowywanie i kol-
porta˝ tego wydawnictwa, a Ewie B∏aszczyk przechowywanie go „w celach
rozpowszechniania”. Dwóch pierwszych oskar˝onych skazano na 3 lata po-
zbawienia wolnoÊci, Klemensa Zbroƒskiego na 1,5 roku, a Ew´ B∏aszczyk na
rok w zawieszeniu na 2 lata. Warto wspomnieç, ˝e w maju, w trakcie trwania
procesu, internowano jednego z obroƒców, Andrzeja Kerna97.

Przed Sàdem Wojewódzkim w ¸odzi toczy∏o si´ jedenaÊcie procesów
o charakterze politycznym oraz kilkanaÊcie spraw dotyczàcych napaÊci na
funkcjonariuszy MO – cz´Êç z tych spraw równie˝ mia∏a charakter politycz-
ny, poniewa˝ do owych napaÊci dosz∏o w czasie strajków i demonstracji
ulicznych. Najwi´cej procesów wytoczono w poczàtkowym okresie stanu
wojennego, g∏ównie za kontynuowanie dzia∏alnoÊci zwiàzkowej po 13 grud-
nia 1981 r. i udzia∏ w strajkach protestacyjnych. Zapada∏y wówczas najsu-
rowsze wyroki, na przyk∏ad Ryszarda Kostrzew´, oskar˝onego o zorganizo-
wanie strajku w „Polanilu”, skazano na 3 lata pozbawienia wolnoÊci, ale
w wyniku rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez prokuratora generalnego
kar´ podwy˝szono do 4 lat. Wobec Krzysztofa Patory i Jana ¸uczaka
z „Uniprotu” zasàdzono po 3 lata wi´zienia, a w stosunku do pracowników
„Bistony” Ryszarda Jurzysty, Wojciecha Rutowicza i W∏odzimierza Stefa-
niaka – odpowiednio 3 i 3,5 roku. W procesach politycznych (nie liczàc
spraw dotyczàcych napaÊci na funkcjonariuszy MO) skazano 28 osób,
w tym 22 w okresie „pogrudniowym”. Poniewa˝ wobec ponad po∏owy (15)
oskar˝onych odstàpiono od post´powania doraênego, orzeczono wyroki
poni˝ej 3 lat pozbawienia wolnoÊci, w tym cz´Êç w zawieszeniu98. 
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97 Dane na podstawie akt procesów przed Sàdem POW w Bydgoszczy, obecnie przechowy-
wanych w AIPN Bydgoszcz i Archiwum WSG w Bydgoszczy, oraz materia∏ów udost´pnionych
przez s´dziego Janusza Zajd´.
98 Dane na podstawie akt procesów przed Sàdem Wojewódzkim w ¸odzi, obecnie przecho-
wywanych w Archiwum IPN w ¸odzi. Zob. te˝ AA¸, AKBD¸, Stan wojenny. Internowani,
Listy osób internowanych i wi´zionych, Wykaz osób z regionu ∏ódzkiego skazanych w okresie
stanu wojennego na kar´ aresztu lub wi´zienia wraz z miejscem odbywania kary; AP ¸ódê,
K¸ PZPR, 60, k. 206–208, Informacja o dzia∏aniach organów Êcigania i wymiaru sprawiedliwo-
Êci w realizacji zadaƒ wynikajàcych ze stanu wojennego, [luty 1982]; ibidem, 72, k. 106–109,
Informacja [Komisji PraworzàdnoÊci i Przestrzegania Prawa K¸ PZPR] o funkcjonowaniu trybu
doraênego w warunkach stanu wojennego, 10 XII 1982.



Najwa˝niejszym procesem politycznym w ¸odzi by∏a sprawa przywód-
ców „SolidarnoÊci” w regionie, Andrzeja S∏owika i Jerzego Kropiwnickie-
go, oskar˝onych o kontynuowanie dzia∏alnoÊci zwiàzkowej po 13 grudnia
1981 r., zorganizowanie i przeprowadzenie akcji protestacyjnej w siedzibie
Zarzàdu Regionu oraz wzywanie do tworzenia komitetów strajkowych
i rozpocz´cia strajku powszechnego. Obrony oskar˝onych podj´li si´ bez-
p∏atnie Eugeniusz Sindlewski (dziekan ∏ódzkiej Rady Adwokackiej), Stani-
s∏aw Maurer i Andrzej Kern (bronili Jerzego Kropiwnickiego) oraz Lech
Mazur, Miros∏aw Olczyk i Wies∏aw O˝adowicz. Âledztwo trwa∏o zaledwie
nieca∏e szeÊç godzin. 19 grudnia, tu˝ przed rozprawà, s´dziów i obroƒców
– byç mo˝e z obawy przed zamieszkami – przewieziono podstawionymi au-
tokarami z ¸odzi do Zgierza. Prokurator Jacek Rzàdkowski domaga∏ si´
dla oskar˝onych kary 12 lat pozbawienia wolnoÊci. Wyrokiem z 30 grud-
nia 1981 r. Andrzej S∏owik i Jerzy Kropiwnicki zostali skazani na kar´ po
4,5 roku pozbawienia wolnoÊci i 4 lata pozbawienia praw publicznych. 4 lute-
go 1982 r. prokurator generalny Józef ˚yta z∏o˝y∏ rewizj´ nadzwyczajnà od
wyroku na niekorzyÊç oskar˝onych, a Sàd Najwy˝szy 18 marca 1982 r. pod-
wy˝szy∏ kar´ pozbawienia wolnoÊci do lat 699.

Przed Sàdem Wojewódzkim w Sieradzu toczy∏ si´ tylko jeden proces
polityczny. Na ∏awie oskar˝onych zasiedli Henryk Krzanowski (dzia∏acz
NSZZ RI „SolidarnoÊç” ), Micha∏ Gorczyca i Dariusz Gasiƒski. Zarzuco-
no im kontynuowanie od czerwca 1982 r. dzia∏alnoÊci zwiàzkowej oraz spo-
rzàdzanie i kolporta˝ ulotek. Wyrokiem z 3 stycznia 1983 r. skazano ich na
rok pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu na 3 lata. Sàd wzià∏ pod uwag´ za-
równo polityczne motywy, jak i mniejszà – w porównaniu z innymi woje-
wództwami – skal´ ich dzia∏alnoÊci opozycyjnej100.

W Sàdzie Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim odby∏y si´ dwa
procesy polityczne, nazywane be∏chatowskim i tomaszowskim. W pierw-
szym z nich trzynastu oskar˝onym, g∏ównie pracownikom kopalni w´gla
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99 AIPN ¸ódê, 53/17, Akta sprawy przeciwko Andrzejowi S∏owikowi i Jerzemu Kropiwnickie-
mu; A. Kern, Moje procesy...; J. Kropiwnicki, op. cit., s. 148–149; Relacja Andrzeja S∏owika,
19 IV 2001.
100 AIPN ¸ódê, 35/1, Akta sprawy przeciwko Henrykowi Krzanowskiemu, Micha∏owi Gorczycy
i Dariuszowi Gasiƒskiemu; AP ¸ódê, KW PZPR w Sieradzu, 1/IV/39, k. 17–18, Ocena stanu
∏adu, porzàdku i bezpieczeƒstwa publicznego w województwie sieradzkim; ibidem, 1/XI/6/7, k. 266,
Sprawozdanie Prokuratora Wojewódzkiego w Sieradzu z dzia∏alnoÊci prokuratury Wojewódzkiej
i Prokuratur Rejonowych w roku 1982, 25 I 1982; Relacja Micha∏a Gorczycy, 30 XI 2001.



brunatnego w Be∏chatowie, postawiono zarzuty kontynuowania dzia∏alno-
Êci zwiàzkowej po 13 grudnia 1981 r. oraz wydawania i rozpowszechniania
ulotek i biuletynu „SolidarnoÊç Wojenna”. Sàd POW przekaza∏ t´ spraw´
Sàdowi Wojewódzkiemu z uzasadnieniem, ˝e „czyny przest´pne nie sà
zwiàzane z funkcjonowaniem zmilitaryzowanych zak∏adów”, w których
oskar˝eni pracowali. Proces toczy∏ si´ w trybie doraênym. Na mocy wyro-
ku, który zapad∏ 3 sierpnia 1982 r., trzy osoby skazano na 3 lata, a jednà
na 2 lata pozbawienia wolnoÊci. Pi´ciu oskar˝onym zawieszono wykonanie
kary, a w stosunku do czterech spraw´ umorzono. W wyniku rewizji
11 marca 1983 r. Sàd Najwy˝szy orzek∏ wobec Antoniego Augustyniaka
warunkowe zawieszenie kary 3 lat pozbawienia wolnoÊci na 4 lata i grzywn´
w wysokoÊci 50 tys. z∏. Zbigniew MatyÊkiewicz i Ryszard Wyczachowski
(obaj skazani na 3 lata) decyzjà Rady Paƒstwa z 8 kwietnia 1983 r. zostali
u∏askawieni, a Andrzej Krasuski opuÊci∏ wi´zienie w ZamoÊciu na mocy
amnestii z 22 lipca 1983 r. 

W procesie tomaszowskim (równie˝ przekazanym Sàdowi Wojewódz-
kiemu w Piotrkowie Trybunalskim przez Sàd POW) dwunastu oskar˝onym
postawiono podobne zarzuty jak w procesie be∏chatowskim. Sàd Woje-
wódzki odstàpi∏ od trybu doraênego i 29 maja 1982 r. skaza∏ cztery osoby
na kar´ 2 lat pozbawienia wolnoÊci (w wyniku rewizji 12 stycznia 1983 r.
warunkowo zawieszonà na 4 lata), szeÊciu osobom zawiesi∏ wykonanie
orzeczonych kar na 3 lata, w stosunku do jednego oskar˝onego umorzy∏
spraw´, a jednego uniewinni∏101. 

Przed Sàdem Wojewódzkim w Skierniewicach toczy∏o si´ kilka proce-
sów, w których oskar˝onym postawiono zarzuty wykonywania i rozpo-
wszechniania ulotek. Najsurowszy wyrok zapad∏ 23 wrzeÊnia 1982 r., kiedy
to Sàd Wojewódzki skaza∏ Zbigniewa Koka i Witolda Uf´ odpowiednio na
4 i 3 lata pozbawienia wolnoÊci i 3 lata pozbawienia praw publicznych. Sàd
WOW za sporzàdzanie i rozpowszechnianie w Sochaczewie ulotek o treÊci
„l˝àcej premiera PRL” orzek∏ wobec Danuty Modzelskiej i Joanny Kwiat-
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101 AIPN ¸ódê, 50/2, Akta sprawy przeciwko Zbigniewowi MatyÊkiewiczowi i innym; ibidem,
50/2, Akta sprawy przeciwko Ryszardowi W´drychowiczowi i innym; AP Piotrków Trybu-
nalski, KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, 206, k. 2–5, Informacja Prezesa Sàdu Woje-
wódzkiego na temat: Ocena realizacji przepisów prawnych stanu wojennego w kontekÊcie
porzàdku i bezpieczeƒstwa w województwie za okres 7 miesi´cy, [1982, nie wczeÊniej ni˝
31 lipca]; ibidem, k. 22, Informacja o orzecznictwie sàdów karnych województwa piotrkow-
skiego w 1982 roku.



kowskiej kary 1 roku pozbawienia wolnoÊci z warunkowym zawieszeniem
na 2 lata oraz 8 tys. z∏ grzywny102. 

W stanie wojennym masowo kara∏y kolegia do spraw wykroczeƒ, g∏ów-
nie za wykroczenia zwiàzane z protestami ulicznymi. Po ka˝dej demonstra-
cji do kolegiów kierowano co najmniej kilkadziesiàt wniosków o ukaranie.
16 grudnia 1981 r. w ¸odzi przed kolegia do spraw wykroczeƒ trafi∏y 22 oso-
by obwinione o udzia∏ w demonstracji przed Zarzàdem Regionu. Trzy oso-
by ukarano aresztem od 30 do 80 dni, a na pozosta∏e na∏o˝ono grzywny
w wysokoÊci 1100–4000 z∏. 17 grudnia rozpatrzono kolejne 34 sprawy,
w których grzywnà ukarano 27 osób. Nast´pnego dnia kolegia mia∏y jesz-
cze wi´cej pracy, gdy˝ zatrzymano sto kilkadziesiàt osób. W 1982 r. przed
kolegiami stawali ci, którzy uczestniczyli w obchodach kolejnych miesi´cz-
nic wprowadzenia stanu wojennego lub demonstracjach i strajkach majo-
wych. Na przyk∏ad kolegium do spraw wykroczeƒ przy naczelniku dzielni-
cy ¸ódê-Ba∏uty orzek∏o kar´ 3 miesi´cy aresztu wobec Marii Filipowicz,
Leokadii Stolarczyk i Ryszarda Jarzyƒskiego, pracowników ZPB im. J. Mar-
chlewskiego, za udzia∏ w pi´tnastominutowym strajku 13 maja 1982 r.

Najwi´cej osób stan´∏o przed kolegiami do spraw wykroczeƒ po demon-
stracjach upami´tniajàcych strajki 1980 r. i drugà rocznic´ porozumieƒ
sierpniowych. W trakcie pacyfikowania manifestacji na ul. Kraszewskiego
i w jej okolicach 26 sierpnia 1982 r. zatrzymano 108 osób, z których 102 jesz-
cze tego samego dnia odpowiada∏y przed kolegiami. Orzeczono du˝o wy˝-
sze grzywny ni˝ dotychczas: 15–20 tys. z∏ w stosunku do 27 osób, 10–12 tys.
wobec 31 osób, a wobec pozosta∏ych 2–9 tys. z∏. W dwudziestu przypadkach
kar´ grzywny zamieniono na areszt. W trakcie brutalnych wieczornych pacy-
fikacji ostatniego dnia sierpnia setki demonstrantów pobito (w tym ze skut-
kiem prowadzàcym do trwa∏ego kalectwa), a 275 zatrzymano. 266 z nich od
31 sierpnia do 2 wrzeÊnia stan´∏o przed kolegiami do spraw wykroczeƒ.
W stosunku do trzynastu obwinionych zastosowano kar´ aresztu, jeden
otrzyma∏ nagan´, na 242 osoby na∏o˝ono grzywny, w 190 przypadkach za-
mieniajàc t´ kar´ na areszt zast´pczy, w tym wobec 57 osób z rygorem 
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102 AIPN, MSW II, 185n/43, k. 248–249, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 30 V 1982;
ibidem, 185n/54, k. 54, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 24 IX 1982; AP Otwock,
KW PZPR w Skierniewicach, 1/VII/4, t. 12, k. 35, Bie˝àcy Serwis Informacyjny KW PZPR,
23 IX 1982; ibidem, 1/XI/3, t. 2, k. 235, Informacja o dzia∏aniach podejmowanych na rzecz popra-
wy samorzàdnoÊci, ∏adu i porzàdku publicznego w województwie w zakresie postanowieƒ Plenum
KW PZPR z dnia 13 IV 1982 r., [wrzesieƒ 1982].



natychmiastowego wykonania. JedenaÊcie osób ukarano dodatkowo, poda-
jàc orzeczenia do publicznej wiadomoÊci. Uniewinniono szeÊç osób i odstà-
piono od wymierzania kary (przy uznaniu winy) w stosunku do dwóch osób
niepe∏noletnich. Podobnie jak kilka dni wczeÊniej grzywny by∏y niezwykle
wysokie – w stosunku do 96 osób wynios∏y 15–20 tys., 61 osób 10–14 tys.,
a pozosta∏ych poni˝ej 10 tys. z∏.

Niektórzy cz∏onkowie kolegiów do spraw wykroczeƒ, mimo ˝e pod na-
ciskiem w∏adz politycznych i administracyjnych wydawali surowe wyroki,
z wyraênà niech´cià anga˝owali si´ w sprawy o charakterze politycznym,
przekonani o fikcyjnoÊci oskar˝eƒ i braku realnych dowodów. Na plenum
Komitetu ¸ódzkiego PZPR w paêdzierniku 1982 r. Barbara Demcewicz,
przewodniczàca jednego ze sk∏adów orzekajàcych, wprost stwierdzi∏a, ˝e
„by∏oby lepiej, gdyby zatrzymano i ukarano 20 osób bioràcych udzia∏ w mani-
festacjach, ale przed∏o˝ono im ewidentny materia∏ dowodowy [...]. We wszyst-
kich tego typu sprawach w co najmniej po∏owie êle by∏y przygotowane
wnioski o ukaranie. Takie dzia∏anie podwa˝a autorytet kolegiów...”103.

Przed kolegiami do spraw wykroczeƒ z przyczyn politycznych odpowia-
dali nie tylko uczestnicy demonstracji, lecz tak˝e organizatorzy prowadzo-
nych w zak∏adach pracy zbiórek pieni´˝nych na rzecz internowanych oraz
osoby, które nosi∏y emblematy b´dàce dla w∏adz symbolami opozycyjnoÊci.
Przyk∏adowo 13 lutego 1982 r. sporzàdzono wnioski do kolegium przeciw-
ko dwóm pracownikom PKS w Sieradzu, którzy zbierali pieniàdze dla in-
ternowanego kolegi Zenona Bartona i jego rodziny104. 

Jeszcze w trakcie strajków grudniowych stosowano represje wobec or-
ganizatorów i uczestników protestów. W ∏ódzkim Miejskim Przedsi´bior-
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103 AIPN ¸ódê, WKO, 0106/10, k. 49–55, Ocena efektów post´powania przyÊpieszonego przed
Kolegiami d/s Wykroczeƒ, 24 IV 1982; ibidem, 0106/11, k. 43–44, Informacja prezesa Sàdu
Wojewódzkiego w ¸odzi Tadeusza Lenczewskiego dla prezydenta miasta Józefa Niewiadom-
skiego, 30 VI 1982; AP ¸ódê, K¸ PZPR, 171, k. 30, Protokó∏ posiedzenia plenarnego K¸
PZPR, 18 X 1982; ibidem, 646, k. 438, Serwis Informacyjny K¸ PZPR, nr 94/82, 31 VIII 1982;
ibidem, 646, k. 447–448, Serwis Informacyjny K¸ PZPR, nr 96/82, 7 IX 1982; ibidem, 659, k. 21,
Informacja nr 55/82 KD PZPR ¸ódê-Górna dotyczàca „incydentów” z 26 VIII 1982 r., 27 VIII
1982; ibidem, 659, k. 28, Informacja nt. aktualnej sytuacji spo∏eczno-politycznej w dzielnicy
¸ódê-ÂródmieÊcie; Ekscesy nastolatków, „G∏os Robotniczy”, 17 XII 1981; Czas skoƒczyç z po-
nurà zabawà w sercu ¸odzi, ibidem, 18 XII 1981; Sà ju˝ efekty dzia∏ania kolegiów, ibidem,
19–20 XII 1981.
104 AP ¸ódê, KW PZPR w Sieradzu, 1/VI/16/16, k. 6, Teleks nr 1580/10/82 do KC PZPR,
5 X 1982; ibidem, I/VI/34/1, k. 96, Informacja nr 41/342/82; dotyczy sytuacji polityczno-opera-
cyjnej w województwie sieradzkim na dzieƒ 13 lutego 1982 roku.



stwie Robót Wodnych i Kanalizacyjnych w trybie natychmiastowym zwol-
niono z pracy przewodniczàcego Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç”
i dwoje jego zast´pców, podobnie w Centralnym OÊrodku Badawczo-Roz-
wojowym Przemys∏u Bawe∏nianego. Prac´ straci∏y dziesiàtki osób w pozo-
sta∏ych strajkujàcych przedsi´biorstwach. „Niewygodnych” pracowników
cz´sto przesuwano na ni˝sze stanowiska, mniej p∏atne, oferujàc im gorsze
warunki pracy. Niektórym, na przyk∏ad wspomnianej Barbarze Filipek,
ograniczono swobod´ poruszania si´ po zak∏adach przedsi´biorstwa, przy-
dzielajàc im „do towarzystwa” funkcjonariuszy SB. W wielu zak∏adach pra-
cownikom uczestniczàcym w strajkach nie wyp∏acono trzynastej pensji.
Za udzia∏ w akcji protestacyjnej 13 maja 1982 r. trzech wymienionych wcze-
Êniej pracowników ZPB im. J. Marchlewskiego ukarano 3 miesiàcami
aresztu, a Janin´ Okrask´ grzywnà w wysokoÊci 5 tys. z∏. W zgierskim „Uni-
procie” jednà osob´ skazano za to samo na 3 miesiàce, dwie na 2 miesiàce
aresztu, a jedenaÊcie osób ukarano grzywnà. W obu zak∏adach dyscyplinar-
nie zwalniano pracowników. W Zak∏adzie Odlewniczym w Koluszkach wy-
rzucono z pracy szeÊç osób, w tym przewodniczàcego Komisji Zak∏adowej
NSZZ „SolidarnoÊç” Wojciecha Pietrzaka, za „Êwiadomy udzia∏ w akcji
protestacyjnej polegajàcej na przypi´ciu kokardek w barwach narodowych
w dniu 13 maja [od] godz. 12 do 12.15 bez przerywania pracy”, a jednej wy-
mówiono umow´ o prac´ z powodu „wprowadzenia zmian organizacyj-
nych”, co by∏o wówczas praktykà powszechnie stosowanà105.

Zwolnieƒ z pracy starano si´ nie wiàzaç z dzia∏alnoÊcià politycznà lub
zwiàzkowà. Powo∏ywano si´ raczej na programy oszcz´dnoÊciowe, likwidacj´
poszczególnych stanowisk pracy, a nawet ca∏ych jednostek organizacyjnych106.
Zwalnianym pracownikom cz´sto zarzucano niew∏aÊciwe wykonywanie
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105 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 37, k. 66–67, Informacja nr 46/82 dotyczàca sytuacji spo∏eczno-poli-
tycznej w województwie ∏ódzkim, 28 I 1982; ibidem, 42, k. 3, Meldunek KZ PZPR MPRWiK,
15 XII 1981; ibidem, 42, k. 13, Meldunek KZ PZPR MPRWiK, 18 XII 1981; ibidem, 637, k. 2,
Informacja KD PZPR ¸ódê-Polesie na temat sytuacji politycznej w dniu 15 XII 1981 r.; ibidem,
646, k. 292, Serwis Informacyjny K¸ PZPR, nr 57/82, 17 V 1982; AP Piotrków Trybunalski,
KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, 255, k. 5, Teleks nr 197 do KC PZPR, 24 V 1982;
Relacja Stanis∏awa Mecycha, 8 VIII 2001; Relacja Barbary Filipek, 13 VIII 2001; Przàdka,
„Kultura” 1983, nr 9; Prawa cz∏owieka i obywatela w PRL (13 XII 1981–31 XII 1982), oprac.
zespó∏ redakcyjny Komitetu Helsiƒskiego, Pary˝ 1983, s. 187.
106 Zob. AP ¸ódê, K¸ PZPR, 64, k. 94–106, Orzecznictwo Okr´gowego Sàdu Pracy i Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych w ¸odzi w sprawach pracowniczych, ze szczególnym uwzgl´dnieniem sporów
dotyczàcych ustania stosunków pracy – w woj. miejskim ∏ódzkim – za rok 1982, b.d.



obowiàzków s∏u˝bowych lub niskie kwalifikacje zawodowe – za to zwalnia-
no mi´dzy innymi kadr´ lekarskà, wÊród której wp∏ywy „SolidarnoÊci” po-
zostawa∏y ciàgle du˝e. W szpitalu MSW w ¸odzi ju˝ w pierwszych tygo-
dniach stanu wojennego usuni´to z pracy najbardziej „niewygodnych”
lekarzy. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w ¸asku w styczniu 1982 r.
wyrzucono z pracy przewodniczàcà Komisji Zak∏adowej NSZZ „Solidar-
noÊç” Zofi´ Jagielskà, „w zwiàzku z jej niskimi kwalifikacjami zawodowymi,
brakiem zaanga˝owania” oraz – co zazwyczaj by∏o decydujàce – „negatyw-
nà opinià bezpoÊredniego prze∏o˝onego”107. W wielu zak∏adach pracy pod
rozmaitymi pretekstami zwalniano systematycznie wi´kszoÊç, a w niektó-
rych przypadkach wszystkich cz∏onków komisji zak∏adowych „SolidarnoÊci”. 

Szczególnie wnikliwà weryfikacj´ kadr przeprowadzono w Êrodowiskach
akademickich i nauczycielskich. Na Uniwersytecie ¸ódzkim Uczelniana
Komisja do spraw Oceny Nauczycieli Akademickich, oceniwszy 1550 pra-
cowników, postanowi∏a rozwiàzaç stosunek pracy z dziewi´cioma osobami.
W sprawach „budzàcych szczególne wàtpliwoÊci” przeprowadzano dodat-
kowe rozmowy. Za jednà z najbardziej „trudnych i ucià˝liwych” uznano
spraw´ zast´pcy dyrektora do spraw dydaktycznych Instytutu Historii doc.
dr Krystyny Âreniowskiej, która – jak oceniano – „wywiàzuje si´ ze swoich
obowiàzków mimo choroby i bliskoÊci wieku emerytalnego nale˝ycie”, zatem
odsuni´cie jej z zajmowanego stanowiska „mia∏oby wszelkie cechy b∏´du
politycznego i odczytane by∏oby przez spo∏ecznoÊç instytutu jako restrykcje
za politycznà opozycyjnà dzia∏alnoÊç rodziny Âreniowskich”. Na Politech-
nice ¸ódzkiej ocen´ kadry prowadzono od 31 maja do 21 czerwca 1982 r.
Obj´to nià 1175 osób, z których 226 postanowiono pozostawiç warunkowo,
58 przenieÊç na inne stanowiska, a w jednym przypadku rozwiàzaç umow´
o prac´. W∏adze by∏y niezadowolone z tego, ˝e przy ocenie „ca∏kowicie
ignorowano stanowisko Komitetu Uczelnianego PZPR”. W PWSFTiT ko-
misja weryfikacyjna uzna∏a, ˝e „w najtrudniejszym okresie dla Uczelni ka-
dra profesorów, docentów, adiunktów sprawdzi∏a si´, by∏a zaanga˝owana
i na nià spada∏y najwi´ksze ataki ze strony asystentów, jak i studentów”.
Zdaniem komisji êle wypadli asystenci, gdy˝ „cz´Êç w sposób jawny w∏àczy-
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107 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 42, k. 330, Analiza sytuacji spo∏eczno-operacyjnej w województwie
sieradzkim za miesiàc sierpieƒ 1982 r., 4 IX 1982; AP ¸ódê, KW PZPR w Sieradzu, 1/VI/34/2,
k. 157–158, Informacja nr 240/560/82; dotyczy sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie sie-
radzkim na dzieƒ 30 sierpnia 1982 roku; „Biuletyn Wojenny SolidarnoÊç”, nr 10, 12 II 1982.



∏a si´ do ataków na parti´ i podstawy ustrojowe” paƒstwa, „odpowiednio
manipulujàc m∏odzie˝à studenckà”. Z tego powodu z oÊmioma asystenta-
mi i czterema wyk∏adowcami nie przed∏u˝ono umowy o prac´. W Akade-
mii Medycznej w wyniku oceny kadry zwolniono 21 osób, a 56 pracowni-
ków przeniesiono na inne stanowiska108.

WÊród nauczycieli co prawda nie przeprowadzono masowych „czystek”,
ale w indywidualnych rozmowach z nimi starano si´ uzyskaç przynajmniej
werbalne zapewnienie, ˝e przyjmujà rol´, jakà w∏adze stanu wojennego prze-
widzia∏y dla nich w „procesie wychowania patriotyczno-obronnego”. W szko-
∏ach oficerowie WP wyjaÊniali przyczyny wprowadzenia stanu wojennego. 

W ¸ódzkiem do dwóch internowanych w grudniu 1981 r. nauczycieli
do∏àczy∏o w 1982 r. jeszcze troje – Krystyn´ Kowalczyk z XXX Liceum
Ogólnokszta∏càcego zabrano wprost z egzaminu maturalnego. W rezulta-
cie weryfikacji dokonanej w styczniu i lutym przez Kuratorium OÊwiaty
i Wychowania (oczywiÊcie z udzia∏em przedstawicieli w∏adz politycznych
i komisarzy wojskowych) zawieszono w czynnoÊciach trzech nauczycieli,
nie dopuszczajàc ich do zaj´ç dydaktycznych z m∏odzie˝à, a przeciwko
dwóm z nich wdro˝ono post´powanie dyscyplinarne. Historyka Ludwika
Sawoniewskiego z XXVI Liceum Ogólnokszta∏càcego w ¸odzi ukarano
„wydaleniem z zawodu”, a Andrzeja Soko∏owskiego z Zespo∏u Szkó∏ Budow-
lanych nr 2 w ¸odzi, równie˝ nauczyciela historii, przeniesiono do innej
szko∏y. Odwo∏ano dyrektorów w szko∏ach zawodowych w Zgierzu, Kon-
stantynowie i Zespole Szkó∏ Mechanicznych w ¸odzi (wszyscy nale˝eli do
„SolidarnoÊci”). Podobny los spotka∏ inspektora szkolnego w pierwszym
z wymienionych miast. W maju 1982 r. przeprowadzono kolejnà ocen´
kadry placówek oÊwiatowo-wychowawczych, w wyniku której odwo∏ano
oÊmiu dyrektorów i tylu˝ wicedyrektorów. W 1982 r. dokonano ∏àcznie
45 zmian na stanowiskach kierowniczych – 25 dyrektorów i wicedyrekto-
rów zrezygnowa∏o ze stanowisk – oficjalnie ze wzgl´du na stan zdrowia,
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108 AIPN ¸ódê, WKO, 0106/10, k. 108–110, Informacja o przeprowadzeniu oceny nauczycieli
akademickich i kadry kierowniczej w Paƒstwowej Wy˝szej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatral-
nej im. L. Schillera w ¸odzi przy ul. Targowej 61/63, [czerwiec 1982]; ibidem, 0106/10, k. 111,
Informacja z przebiegu oceny kadry pedagogicznej Akademii Medycznej, [czerwiec 1982]; ibidem,
0106/10, k. 135–136, Notatka w nawiàzaniu do sprawozdania Komisji ds. Przeglàdu i Oceny
Nauczycieli Akademickich w Politechnice ¸ódzkiej, [czerwiec 1982]; ibidem, 0106/10, k. 169–186,
Sprawozdanie Uczelnianej Komisji Oceniajàcej Uniwersytetu ¸ódzkiego, 19 VI 1982; AIPN,
MSW II, 185n/47, k. 52, Informacja dzienna MSW nr 182/284, 3 VII 1982.



trudnoÊci w kierowaniu szko∏à lub przejÊcie na emerytur´. W nast´pnym
roku odwo∏ano kolejnych dwunastu dyrektorów, dziesi´ciu zrezygnowa∏o
z pracy, a szeÊciu przesz∏o na emerytur´109. 

W województwie sieradzkim weryfikacja trwa∏a kilka miesi´cy i obj´∏a
618 osób na wszystkich szczeblach kierowniczych w szkolnictwie, pi´ç
z nich odwo∏ano. Kuratorium wszcz´∏o post´powanie dyscyplinarne mi´-
dzy innymi przeciwko nauczycielce z B∏aszek, która trzynastego dnia ka˝-
dego miesiàca przychodzi∏a do szko∏y w ˝a∏obie. W województwie piotr-
kowskim ze stanowisk kierowniczych odwo∏ano pi´ç osób, w tym dwie
w liceum ogólnokszta∏càcym, dwie w szko∏ach podstawowych i jednà
w technikum. W Skierniewickiem natomiast zmieniono dyrektorów w sied-
miu szko∏ach, mi´dzy innymi w Rawie Mazowieckiej i Sochaczewie, oraz
Studium Wychowania Przedszkolnego w Skierniewicach. Odwo∏ano tak˝e
inspektora szkolnego w Sochaczewie Tadeusza Rafalskiego110. 

Du˝e zmiany nastàpi∏y w Êrodowisku dziennikarskim. 13 grudnia 1981 r.
zawieszono dzia∏alnoÊç wydawniczà i prac´ wszystkich – z wyjàtkiem „G∏o-
su Robotniczego” – redakcji prasowych w regionie oraz nadawanie lokal-
nych programów radiowych i telewizyjnych. W ¸odzi jeszcze tego samego
dnia dokonano wst´pnej weryfikacji dziennikarzy, aby umo˝liwiç wydawa-
nie od 14 grudnia „G∏osu Robotniczego”. Kadr´ dziennikarskà podzielono
na trzy grupy: w pierwszej znaleêli si´ ci dziennikarze, do których nie by∏o
˝adnych zastrze˝eƒ, w drugiej ci, których oddelegowano do utworzonej
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109 AIPN ¸ódê, WKO, 0106/10, k. 88–92, Informacja o aktualnej sytuacji spo∏eczno-politycznej
w oÊwiacie na terenie województwa miejskiego ∏ódzkiego, [czerwiec 1982]; ibidem, 0106/12,
k. 138–141, Ocena kadry kierowniczej w województwie miejskim ∏ódzkim w roku 1983, 15 IV 1983;
AP ¸ódê, K¸ PZPR, 37, k. 12, Informacja nr 8/82 dotyczàca sytuacji w PZPR w wojewódz-
twie ∏ódzkim, 6 I 1982; ibidem, 37, k. 96, Informacja nr 75/82 dotyczàca sytuacji w Êrodowisku
nauczycielskim po wprowadzeniu stanu wojennego, 23 II 1982; ibidem, 38, k. 85, Informacja
nr 301/82 nt. stanu przygotowania placówek oÊwiatowo-wychowawczych do rozpocz´cia roku
szkolnego 1982/1983, 10 IX 1982; ibidem, 310, k. 139–140, Ocena sytuacji politycznej w Êrodo-
wisku szkolnym oraz kierunki dzia∏aƒ instancji partyjnych i administracji; Z. Gromiec, My z branki
majowej [w:] Dekret na czarownice..., s. 108.
110 AP Otwock, KW PZPR w Skierniewicach, 1/IV/39, k. 249–250, Ocena sytuacji politycznej
oraz pracy partyjnej w Êrodowisku oÊwiaty, [kwiecieƒ 1982]; AP ¸ódê, KW PZPR w Sieradzu,
1/IV/33, k. 37, Telex 1156/07/82 r.; ibidem, 1/VI/34/4, k. 5, Informacja nr 366/693/82; doty-
czy sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie sieradzkim na dzieƒ 5 stycznia 1983 roku;
AP Piotrków Trybunalski, KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, 255, k. 138, Teleks do
KC PZPR nr 67 dotyczàcy sytuacji w Êrodowisku nauczycielskim, [26 II 1982?]; ibidem, 358,
k. 23–28, Sytuacja polityczna w Êrodowiskach oÊwiaty ze szczególnym uwzgl´dnieniem stanu i kie-
runków pracy organizacji partyjnych w województwie piotrkowskim, [luty 1982].



14 grudnia Agencji G∏osu Robotniczego (ich zadaniem by∏a praca propa-
gandowa w komitetach zak∏adowych PZPR), a trzecià tworzyli dziennika-
rze urlopowani, przede wszystkim cz∏onkowie „SolidarnoÊci” i Stowarzy-
szenia Dziennikarzy Polskich. Zgod´ na wykonywanie zdj´ç otrzymali
jedynie fotoreporterzy Andrzej Wach, Janusz G∏owacki i Eugeniusz Kudaj.
W wyniku rozmów prowadzonych na prze∏omie grudnia 1981 i stycznia
1982 r. z 307 dziennikarzami oraz pracownikami technicznymi radia i tele-
wizji Wojewódzka Komisja Weryfikacyjna111 13 stycznia 1982 r. postanowi-
∏a wyciàgnàç sankcje s∏u˝bowe w stosunku do 18 dziennikarzy z 60 pracu-
jàcych w Rozg∏oÊni Polskiego Radia i OÊrodku Telewizji Polskiej oraz 23 ze
147 zatrudnionych w RSW „Prasa–Ksià˝ka–Ruch”. Poza tym prac´ straci-
li pracownicy techniczni i administracyjni radia (szeÊç osób) i telewizji
(dziesi´ç osób). W kwietniu tego roku powo∏ano nowà, lojalnà wobec
w∏adz organizacj´ dziennikarskà – Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL.
Na czele oddzia∏u ∏ódzkiego stowarzyszenia stan´li Zdzis∏aw Strz´pek
(przewodniczàcy, „G∏os Robotniczy”), Henryk Walenda („Dziennik ¸ódz-
ki”) i Jerzy Panasewicz („Odg∏osy”)112. 

W województwie sieradzkim weryfikacji tamtejszej niewielkiej grupy
dziennikarzy dokonano 7 i 18 stycznia 1982 r. Poniewa˝ zdaniem ko-
misji wszyscy dziennikarze „prawid∏owo prezentowali zasadnicze linie
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111 Sk∏ad WKW: Mieczys∏aw Krajewski – pe∏nomocnik Komitetu Centralnego PZPR do spraw
propagandy i informacji, Andrzej Hampel – sekretarz Komitetu ¸ódzkiego PZPR do spraw
propagandy, kpt. Zdzis∏aw Kontowt i kpr. Teresa Filipczak – przedstawiciele Komendy
Wojewódzkiej MO, pp∏k Mieczys∏aw Kaczyƒski – przedstawiciel LWP, Maria Je˝ewska – dyrek-
tor Okr´gowego Urz´du Kontroli Publikacji i Czasopism. WKW zatwierdza∏a wyniki weryfi-
kacji przeprowadzonej przez powo∏ane w grudniu 1981 r. komisje, odr´bne dla dziennikarzy
prasowych, radiowych i telewizyjnych. Przyk∏adowo w sk∏ad komisji weryfikujàcej dziennika-
rzy prasowych wchodzili m.in.: Wies∏aw Cynkier, Marek Filanowicz, Bohdan Piàtkowski,
Jerzy Pilichowski i Renata Sas. 
112 AIPN ¸ódê, WKO, 0106/7, k. 108, 111, Protoko∏y posiedzeƒ WKO w dniach 17 i 19 XII
1981 r.; AP ¸ódê, K¸ PZPR, 37, k. 16, Informacja nr 13/82, 9 I 1982; ibidem, 37, k. 162, Infor-
macja nr 139/82 dotyczàca weryfikacji dziennikarzy w województwie ∏ódzkim, 19 IV 1982;
ibidem, 60, k. 133–137, Ocena pracowników zatrudnionych w ¸ódzkim OÊrodku Telewizyjnym
i Rozg∏oÊni Polskiego Radia w ¸odzi, [styczeƒ 1982]; ibidem, 586, k. 180–187, Sytuacja politycz-
na w Êrodowisku dziennikarskim (prasa, radio, telewizja) oraz wyniki weryfikacji kadry dzienni-
karskiej. System partyjnego kierowania Êrodkami komunikowania spo∏ecznego; ibidem, 586,
k. 188–189, Ocena sytuacji w Êrodowisku dziennikarzy i w organizacjach partyjnych tego Êrodo-
wiska. Dane na temat stanu SD PRL w stosunku do iloÊci zatrudnionych dziennikarzy; M. Golic-
ka-Jab∏oƒska, W stanie zawieszenia, „Tygiel Kultury” 2001, nr 10–12, s. 147–149; Relacja Kon-
rada Turowskiego, 14 VIII 2001.



partii”, postanowiono zezwoliç im na kontynuowanie pracy w tym sa-
mym sk∏adzie113.

W styczniu i lutym 1982 r. komisja weryfikacyjna oceni∏a prac´ dzienni-
karzy piotrkowskiego oddzia∏u „G∏osu Robotniczego”, „Tygodnika Piotr-
kowskiego”, oddzia∏u PAP, korespondentów Polskiego Radia, telewizji
i „Trybuny Ludu”. Do dalszej pracy dziennikarskiej nie dopuszczono Tere-
sy Lechowskiej, Jana Herolda, W∏odzimierza Ibrona i Anny Krzy˝anow-
skiej. Poza tym postanowiono wznowiç wydawanie „Tygodnika Piotrkow-
skiego”114.

Równie˝ w styczniu przeprowadzono weryfikacj´ kadry dziennikarskiej
w województwie skierniewickim, gdzie przed stanem wojennym ukazywa∏y
si´ dwie, nie liczàc „G∏osu Robotniczego”, gazety lokalne – „WiadomoÊci
Skierniewickie” i „˚ycie ˚yrardowa” – oraz jedna zak∏adowa – „G∏os Che-
mitexu” w Sochaczewie. Odwo∏ano redaktora naczelnego ostatniej z wy-
mienionych gazet, Grzegorza Zdziecha, a dyrekcja zak∏adu zwolni∏a go
z pracy w przedsi´biorstwie. Negatywnie zweryfikowano tak˝e korespon-
dentk´ PAP Joann´ Iwanickà. Z dwunastu dziennikarzy zatrudnionych
w „WiadomoÊciach Skierniewickich” po weryfikacji pozosta∏o oÊmiu. Trzy-
osobowy zespó∏ „˚ycia ˚yrardowa” skierowano do ¸odzi na praktyki
dziennikarskie. Od ich przebiegu zale˝eç mia∏a decyzja o wznowieniu wy-
dawania gazety przez dotychczasowy zespó∏ redakcyjny115.

5. KoÊció∏ katolicki

O nadzwyczajnych dzia∏aniach podj´tych przez si∏y milicyjne i woj-
skowe z 12 na 13 grudnia 1981 r. biskup ordynariusz diecezji ∏ódzkiej
Józef Rozwadowski dowiedzia∏ si´ oko∏o godz. 2 w nocy od ks. Adama
Lepy.
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113 AP ¸ódê, KW PZPR w Sieradzu, 1/VIII/8/7, k. 25–30, Notatka o wynikach rozmów z kadrà
dziennikarskà, 25 I 1982.
114 AP Piotrków Trybunalski, KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, 174, k. 243–247, Ocena
dzia∏alnoÊci „Tygodnika Piotrkowskiego”, [grudzieƒ 1982]; ibidem, 358, k. 67–68, EfektywnoÊç
propagandy partyjnej oraz dzia∏alnoÊç radiow´z∏ów zak∏adowych, [marzec 1982].
115 AP Otwock, KW PZPR w Skierniewicach, 1/VIII/6, t. 4, k. 119–122, Informacja dotyczà-
ca weryfikacji kadry dziennikarskiej na terenie województwa skierniewickiego, 12 I 1982; ibi-
dem, k. 127–128, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej w redakcjach ze szczególnym
uwzgl´dnieniem dzia∏aƒ dziennikarskich organizacji partyjnych oraz procesu budowania kó∏
SD PRL.



13 grudnia bp Rozwadowski wzià∏ udzia∏ w zaplanowanym wczeÊniej po-
Êwi´ceniu sztandaru Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” Pabianickich
Zak∏adów Przemys∏u Bawe∏nianego „Pamotex”. Uroczysta msza Êw. – „w asy-
Êcie” funkcjonariuszy SB – odby∏a si´ o godz. 10 w koÊciele pw. b∏. Maksymi-
liana Kolbego w Pabianicach. Po mszy sztandar zosta∏ ukryty116.

Po powrocie do ¸odzi kanclerz kurii biskupiej, ks. Andrzej Dàbrowski,
poinformowa∏ ordynariusza, ˝e pod jego nieobecnoÊç z∏o˝y∏ mu wizyt´
dyrektor Wydzia∏u do spraw Wyznaƒ Urz´du Miasta ¸odzi Aleksander
Wilkanowski. Po godz. 14 ten˝e urz´dnik ponownie odwiedzi∏ bp. Rozwa-
dowskiego, tym razem w towarzystwie komisarza wojskowego wojewódz-
twa ∏ódzkiego, p∏k. Kazimierza Garbacika. Rozmowa mia∏a charakter
informacyjno-sonda˝owy. Komisarz zapewni∏ ordynariusza o zachowaniu
przez KoÊció∏ pe∏nej swobody dzia∏ania „w wype∏nianiu duszpasterskiej
misji”, w zamian liczy∏ na pomoc hierarchii koÊcielnej w „umacnianiu ∏adu
i spokoju” w województwie. Biskup Rozwadowski wyrazi∏ ubolewanie, ˝e
w∏adze zdecydowa∏y si´ na tak drastyczne metody. Zaprotestowa∏ te˝ prze-
ciw aresztowaniu dwóch ∏ódzkich ksi´˝y i zmuszeniu ich do z∏o˝enia dekla-
racji lojalnoÊci. W nast´pnych dniach biskup ordynariusz uczestniczy∏
w wielu spotkaniach z przedstawicielami w∏adz. Domagano si´ od niego, by
wystosowa∏ apel do wiernych o zaprzestanie demonstracji i podjà∏ zdecydo-
wane dzia∏ania zmierzajàce ku temu, „by katedra nie by∏a przechowalnià
chuliganów i ekstremy” – w przeciwnym razie gro˝ono jej zamkni´ciem.
Prezydent ¸odzi Józef Niewiadomski posunà∏ si´ nawet do szanta˝u:
„b´dzie spokój – b´dzie zezwolenie na pasterk´”117.

W kolejnych tygodniach przedstawiciele kurii – kanclerz Andrzej
Dàbrowski i sufragan ∏ódzki, bp Bohdan Bejze, lub sam ordynariusz – wie-
lokrotnie spotykali si´ z p∏k. Garbacikiem, dyrektorem Wilkanowskim
i prezydentem Niewiadomskim, ˝àdajàc poprawy sytuacji aresztowanych
i internowanych oraz ich uwolnienia, przede wszystkim ojców, matek i cho-
rych, podania do wiadomoÊci pe∏nej listy internowanych oraz umo˝liwienia
ich rodzinom odwiedzin w okresie Êwiàt Bo˝ego Narodzenia. Apelowali
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116 E. Cieciorowski, Z. Kuchler, op. cit., s. 5, 28; R. Peska, Od „SolidarnoÊci” do wolnoÊci (Ma∏a
historia dziejowych wydarzeƒ 1980–2000), Pabianice 2000, s. 18–19. 
117 AIPN ¸ódê, WKO, 0106/7, k. 106–107, Protokó∏ nr 010/81 z posiedzenia Wojewódzkiego
Komitetu Obrony-¸ódê odbytego dnia 17 grudnia 1981 r.; AZOA¸, UM¸, 406, t. 1, k. 53–54,
Kalendarium spotkaƒ w∏adz administracyjnych z ∏ódzkà kurià biskupià w dniach 13 XII–18 XII
1981 r.



równie˝ o pozwolenie na pos∏ug´ duszpasterskà tam, gdzie przebywali
internowani118.

W∏adze wojewódzkie wielokrotnie wyra˝a∏y zadowolenie z dà˝eƒ bp. Roz-
wadowskiego do rozwiàzywania konfliktów w drodze kompromisów, same
jednak niech´tnie godzi∏y si´ na ust´pstwa, zw∏aszcza w odniesieniu do
ponawianych przez kuri´ próÊb dotyczàcych niesienia pos∏ugi kap∏aƒskiej
w wi´zieniach, w których przebywali skazani z diecezji ∏ódzkiej. Po wielo-
tygodniowych staraniach ordynariusza w marcu 1982 r. mianowano kapela-
nów w wi´zieniach w ¸´czycy i Piotrkowie Trybunalskim, konsekwentnie na-
tomiast odmawiano zgody na wizyt´ w nich bp. Rozwadowskiego. W tym
wypadku poprawne stosunki z lokalnymi w∏adzami okaza∏y si´ niewystarcza-
jàce119. Bez odzewu – zresztà trudno by∏o si´ go spodziewaç od w∏adz stanu
wojennego – pozosta∏y wezwania ordynariusza o zwolnienie z internowania
osób chorych i ofiar brutalnych dzia∏aƒ s∏u˝b wi´ziennych (mi´dzy innymi
14 sierpnia 1982 r. w Kwidzynie) oraz s∏owa oburzenia pod adresem milicji
po kolejnych pacyfikacjach majowych i sierpniowych demonstracji120.

Dzia∏ania kurii nie ogranicza∏y si´ do s∏ania petycji i protestów do
w∏adz. Niemal od poczàtku dokumentowano niezgodne z prawem dzia∏a-
nia funkcjonariuszy i instytucji paƒstwowych. Do bp. Rozwadowskiego
sp∏ywa∏y setki próÊb o interwencj´ od rodzin internowanych, wi´zionych
lub w inny sposób represjonowanych przez w∏adze. Przesy∏ano mu „do wia-
domoÊci” kopie pism kierowanych do Sejmu, Rady Paƒstwa czy przedsta-
wicieli lokalnych w∏adz oraz opisy przypadków bezprawia sporzàdzane
przez naocznych Êwiadków lub same ofiary121. Po bezskutecznych najcz´-

742

118 Ibidem, 406, t. 1, k. 55–57; ibidem, 406, t. 1, k. 58–60, Notatka z rozmowy przeprowadzonej
przez w∏adze miasta ¸odzi z ∏ódzkà kurià biskupià w dniu 30 XII 1981 r.; AA¸, AKBD¸, Kore-
spondencja Biskupa ¸ódzkiego, List biskupa Józefa Rozwadowskiego do komisarza wojenne-
go ¸odzi p∏k. Kazimierza Garbacika, 16 XII 1981. 
119 Ibidem, Informacja na temat nieprawid∏owoÊci w dziedzinie swobód religijnych, dzia∏alnoÊci
duszpasterskiej koÊcio∏a i ˝ycia spo∏ecznego na terenie województwa miejskiego ∏ódzkiego w die-
cezji ∏ódzkiej; ibidem, List biskupa Józefa Rozwadowskiego do prymasa Polski Józefa Glem-
pa, 6 VI 1982; AZSZ¸, Kalendarium OÊrodka Pomocy przy koÊciele ks.ks. Jezuitów w ¸odzi. 
120 AA¸, AKBD¸, Informacja na temat nieprawid∏owoÊci w dziedzinie swobód religijnych, dzia-
∏alnoÊci duszpasterskiej KoÊcio∏a i ˝ycia spo∏ecznego na terenie województwa miejskiego ∏ódzkie-
go w diecezji ∏ódzkiej; ibidem, List biskupa Józefa Rozwadowskiego do komendanta woje-
wódzkiego MO w ¸odzi, p∏k. Bronis∏awa Moczkowskiego, 26 VIII 1982. 
121 Ibidem, NSZZ „SolidarnoÊç”. Internowani, List El˝biety Czumy do prezydenta ¸odzi Józefa
Niewiadomskiego w sprawie internowanego m´˝a, 15 XII 1981; ibidem, List Genowefy Skobel
do komendanta wojewódzkiego MO p∏k. Bronis∏awa Moczkowskiego w sprawie internowanej
córki, 5 VI 1982.



Êciej próbach interwencji, we wrzeÊniu 1982 r. bp Rozwadowski poleci∏
oo. jezuitom, by szczegó∏owo dokumentowali represyjne dzia∏ania w∏adz
i przekazywali te materia∏y do wiadomoÊci kurii122. Podobne wytyczne
otrzymali kap∏ani pozosta∏ych diecezji, które swoim zasi´giem terytorial-
nym obejmowa∏y równie˝ region ∏ódzki. W diecezji cz´stochowskiej na
konferencjach dekanalnych zalecano ksi´˝om parafialnym sporzàdzanie
wykazów internowanych, aresztowanych i zwolnionych z pracy za przeko-
nania. Kuria w∏oc∏awska zobowiàza∏a ponadto kap∏anów do informowania
o adwokatach gotowych broniç represjonowanych oraz s∏u˝enia tym ostat-
nim – w miar´ mo˝liwoÊci – pomocà prawnà123. 

Jednym z najwa˝niejszych zadaƒ KoÊcio∏a po wprowadzeniu stanu wo-
jennego sta∏a si´ pomoc internowanym, uwi´zionym, zwalnianym z pracy
i ich rodzinom. Akcj´ pomocy zapoczàtkowano ju˝ 14 grudnia 1981 r.
dzi´ki o. Stefanowi Miecznikowskiemu, który przy koÊciele oo. Jezuitów
przy ul. Sienkiewicza w ¸odzi zorganizowa∏, pod patronatem biskupa
ordynariusza, OÊrodek Pomocy Uwi´zionym, Internowanym i ich Rodzi-
nom. Placówka ta, wspierana g∏ównie przez Êrodowiska akademickie
– studentów, absolwentów i pracowników uczelni – stara∏a si´ udzielaç
pomocy wszystkim potrzebujàcym, niezale˝nie od wyznania czy Êwiato-
poglàdu. Pomagano w ró˝ny sposób, od pos∏ugi duszpasterskiej po wspar-
cie materialne.

W koƒcu grudnia 1981 r. kuria biskupia mianowa∏a o. Miecznikowskie-
go diecezjalnym referentem do spraw duszpasterstwa w zak∏adach kar-
nych, aresztach Êledczych, oÊrodkach przystosowania spo∏ecznego, zak∏a-
dach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. U∏atwi∏o mu to uzyskanie
pozwolenia na spotkanie z internowanymi w Sieradzu i odprawienie
6 stycznia 1982 r. w ¸´czycy mszy Êw. z okazji Êwi´ta Trzech Króli. Przez ko-
lejne miesiàce o. Miecznikowski przemierza∏ ca∏à Polsk´, odwiedzajàc die-
cezjan osadzonych w wi´zieniach i oÊrodkach internowania – ¸owiczu,
Hrubieszowie, Go∏dapi i innych.
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122 AZSZ¸, Kalendarium OÊrodka Pomocy przy koÊciele ks.ks. Jezuitów w ¸odzi. 
123 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 36, k. 174, Ocena sytuacji spo∏eczno-politycznej i operacyjnej
w województwie piotrkowskim za miesiàc styczeƒ 1982 r., 31 I 1981; ibidem, 17/IX/231, t. 42,
k. 219–220, Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie sieradzkim za miesiàc luty
1982 r., 3 III 1982; AP ¸ódê, KW PZPR w Sieradzu, 1/XI/9/7, k. 166–168, Informacja dotyczà-
ca postaw zajmowanych przez kler rzymskokatolicki z terenu woj. sieradzkiego, 14 IX 1982;
AP Piotrków Trybunalski, KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, 255, k. 147, Dalekopis do
KC PZPR nr 56, 17 II 1982.



W pierwszym etapie dzia∏alnoÊci oÊrodek skupi∏ si´ na zbieraniu informa-
cji i rejestrowaniu osób pozbawionych wolnoÊci. Ustalano nazwiska, adre-
sy i inne dane osób zatrzymanych i ich rodzin, ˝eby móc udzieliç im odpo-
wiedniego wsparcia. Pomoc materialna – pieniàdze, ˝ywnoÊç, ubrania itp.
– pochodzi∏a od mieszkaƒców ¸odzi i regionu, z diecezjalnego oÊrodka
charytatywnego, od bp. Rozwadowskiego oraz z darów zagranicznych.

OÊrodek udzieli∏ wsparcia kilkuset osobom pozbawionym wolnoÊci
i ich rodzinom. Pomoc finansowa wynios∏a blisko 5 mln z∏, w tym od 13 grud-
nia 1981 do 31 grudnia 1982 r. niemal 3,4 mln z∏. Na pomoc ˝ywnoÊcio-
wà z∏o˝y∏o si´ 5119 paczek indywidualnych. Poza tym oÊrodek organizo-
wa∏ akcje wypoczynkowe, w 1982 r. z takiej akcji skorzysta∏o 247 osób
z 83 rodzin.

OÊrodek Pomocy Uwi´zionym, Internowanym i ich Rodzinom w ¸odzi
by∏ najwi´kszà, ale nie jedynà placówkà tego rodzaju w regionie. W Piotr-
kowie Trybunalskim dystrybucjà pomocy charytatywnej zajmowali si´
oo. jezuici. Dzi´ki kontaktom sportowym zespo∏u szczypiornistek miejscowej
Piotrcovii dociera∏y tu dary ze Szwecji124. W Skierniewicach dzia∏alnoÊç
charytatywnà prowadzono przy koÊciele pw. Êw. Jakuba, a w Sieradzu przy
koÊciele pw. Wszystkich Âwi´tych. OÊrodki pomocy utworzono w Pabiani-
cach, Zgierzu, Zduƒskiej Woli, Rawie Mazowieckiej, ˚yrardowie i wielu
innych miastach. W parafiach wiejskich urzàdzano zbiórki ˝ywnoÊci, zw∏asz-
cza jesienià, na wsparcie akcji charytatywnej w wi´kszych oÊrodkach.
Mieszkaƒcy wsi dzielili si´ warzywami, owocami, a oprócz tego w miar´
mo˝liwoÊci pomagali finansowo. Wiele z tych darów trafi∏o do oÊrodka dla
internowanych w ¸owiczu, b´dàcego „pod opiekà” miejscowych oo. pija-
rów, z o. Kazimierzem Wójciakiem125, kapelanem internowanych, na czele.
Pomocà charytatywnà s∏u˝y∏y równie˝ koÊcio∏y protestanckie126.

Po masowych zwolnieniach pracowników i strajkach grudniowych sta-
∏ej pomocy potrzebowa∏a liczna grupa ludzi. Dla wielu jedynym ratunkiem
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124 Relacja o. Andrzeja Polasika, 10 XI 2001.
125 Funkcj´ kapelana wi´ziennego w Zak∏adzie Karnym w ¸owiczu pe∏ni∏ ks. Zbigniew Skie∏-
czyƒski, który uzyska∏ zgod´ w∏adz na odprawianie mszy Êw. równie˝ dla internowanych.
Po rozdzieleniu tych funkcji kapelanem internowanych zosta∏ o. Kazimierz Wójciak.
126 AA¸, AKBD¸, Stan wojenny. Sprawozdania z pomocy internowanym, Sprawozdanie
z dzia∏alnoÊci charytatywnej oÊrodka pomocy uwi´zionym, [sierpieƒ 1983]; ibidem, Wykaz za-
k∏adów karnych i oÊrodków pomocy; AP Otwock, KW PZPR w Skierniewicach, 1/VII/4,
t. 11, k. 145, Bie˝àcy Serwis Informacyjny KW PZPR, 12 VII 1982; M. Golicka-Jab∏oƒska,
op. cit., s. 148.



pozostawa∏o wsparcie ze strony KoÊcio∏a. W ¸odzi, gdzie osób pozbawio-
nych pracy za przekonania lub dzia∏alnoÊç zwiàzkowà, spo∏ecznà i poli-
tycznà by∏o szczególnie du˝o, powsta∏o kilka oÊrodków s∏u˝àcych pomocà
nie tylko ∏odzianom, lecz tak˝e mieszkaƒcom ca∏ego regionu. Za koordy-
nacj´ tej dzia∏alnoÊci odpowiada∏ ks. Antoni G∏owa z parafii pw. NajÊwi´t-
szego Zbawiciela przy al. W∏ókniarzy. Utworzono tam OÊrodek Pomocy
Osobom Pozbawionym Pracy, który zajmowa∏ si´ centralnym ewidencjo-
nowaniem zwolnionych z pracy, udzielaniem im porad prawnych, poÊred-
nictwem pracy oraz opiekà medycznà i organizacjà wypoczynku wakacyj-
nego. W pierwszym pó∏roczu dzia∏alnoÊci oÊrodka, od 1 lutego do 31 lipca
1982 r., pomocà obj´to blisko czterysta osób pozbawionych pracy i ich
rodziny, mi´dzy innymi dziennikarzy „G∏osu Robotniczego”, „Odg∏osów”,
„Dziennika ¸ódzkiego” i „Expressu Ilustrowanego” oraz pracowników
¸ódzkiego OÊrodka Telewizyjnego, a tak˝e dziesiàtki zatrudnionych w za-
rzàdach regionów „SolidarnoÊci” w Piotrkowie Trybunalskim i ¸odzi.
W kolejnych miesiàcach o pomoc zwróci∏o si´ niemal o po∏ow´ mniej
osób. Do koƒca 1983 r. ze wsparcia oÊrodka skorzysta∏o ponad 600 osób
i ich rodzin. 

Szczególnie istotna by∏a udzielana przez oÊrodek pomoc prawna, gdy˝
ludzie wyrzucani z pracy cz´sto byli nieÊwiadomi bezprawnoÊci zwolnienia.
Dy˝urujàcy – oczywiÊcie spo∏ecznie – trzy dni w tygodniu prawnicy, mi´dzy
innymi Walenty Jakobson i Marek Markiewicz, pomagali im skutecznie
walczyç o przywrócenie do pracy127. 

Dla znacznej cz´Êci twórców i artystów bojkotujàcych oficjalne ˝ycie
kulturalne koÊcio∏y sta∏y si´ jedynym miejscem, gdzie mogli si´ spotykaç,
otwarcie wyra˝aç swoje poglàdy i prezentowaç w∏asnà twórczoÊç. W Êwià-
tyniach wyst´powali z przedstawieniami aktorzy ∏ódzkich teatrów, tam
równie˝ odbywa∏y si´ prelekcje oraz odczyty pisarzy i naukowców. W gale-
rii utworzonej przy Duszpasterstwie Akademickim „W´ze∏” w koÊciele pw.
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127 AA¸, AKBD¸, Listy osób pozbawionych pracy z powodu przekonaƒ i dzia∏alnoÊci zwiàz-
kowej; ibidem, Stan wojenny. Sprawozdania z pomocy internowanym, Sprawozdanie z dzia∏al-
noÊci punktu pomocy charytatywnej na rzecz osób pozbawionych pracy z powodu przekonaƒ lub
dzia∏alnoÊci zwiàzkowej, spo∏ecznej i politycznej w okresie [od] 1 lutego 1982 r. do 6 kwietnia
1982 r.; ibidem, Sprawozdanie z dzia∏alnoÊci punktu pomocy charytatywnej dla osób pozbawio-
nych pracy z powodu przekonaƒ i dzia∏alnoÊci politycznej, zwiàzkowej i spo∏ecznej w okresie:
7 kwietnia–31 lipca 1982 r.; ibidem, Informacja o diecezjalnej pomocy wi´zionym, internowanym
i ich rodzinom, [paêdziernik 1982]; AZSZ¸, Kalendarium OÊrodka Pomocy przy koÊciele ks.ks.
Jezuitów w ¸odzi; Relacja ks. Antoniego G∏owy, 29 VIII 1982.



Êw. Teresy w ¸odzi swoje dzie∏a mogli zaprezentowaç plastycy128. Wkrótce
zrodzi∏a si´ potrzeba powo∏ania oÊrodka, którego zadaniem by∏oby o˝ywie-
nie ˝ycia intelektualnego w mieÊcie i regionie. Z inicjatywy o. Miecznikow-
skiego przy koÊciele oo. Jezuitów powsta∏o Duszpasterstwo Ârodowisk
Twórczych, które skupi∏o przedstawicieli ca∏ej – g∏ównie ∏ódzkiej – inteli-
gencji: dziennikarzy, prawników, lekarzy, aktorów, filmowców i plastyków.
Duszpasterstwo organizowa∏o cotygodniowe Êrodowe prelekcje, które za-
inaugurowa∏ 23 lutego 1983 r. ks. Józef Tischner wystàpieniem Prawda
i sprawiedliwoÊç129.

Reakcja KoÊcio∏a na wprowadzenie stanu wojennego nie sprowadza∏a
si´ do podj´tej niemal natychmiast akcji pomocy internowanym i wi´zio-
nym, a nast´pnie organizowania niezale˝nych form dzia∏alnoÊci spo∏ecznej
i kulturalnej. Z koÊcielnych ambon p∏yn´∏y równie˝ pierwsze protesty i nie-
zale˝ne komentarze dotyczàce nowej, „wojennej” rzeczywistoÊci. 13 grud-
nia 1981 r. najbardziej zdecydowanie przeciw wprowadzeniu stanu wojen-
nego wystàpi∏ o. Miecznikowski. Na mszy Êw. o godz. 10 powiedzia∏: „Jest
to zamach na ustrój konstytucyjny i porzàdek prawny [...]. Jeszcze raz inte-
res partykularnej grupy postawiono nad dobrem spo∏eczeƒstwa; jeszcze
raz, aby ocaliç rzàdców, poÊwi´cono naród”. Przez ca∏y okres stanu wojen-
nego o. Miecznikowski pot´pia∏ dzia∏ania w∏adz i metody pacyfikowania
protestów spo∏ecznych. W mszach Êw. przez niego celebrowanych uczestni-
czyli nie tylko mieszkaƒcy ¸odzi, lecz równie˝ ca∏ego regionu. Nie odstra-
sza∏a ich nawet kamera zamontowana w oknie wie˝owca naprzeciw koÊcio-
∏a oo. Jezuitów130.
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128 ¸ódzkie w∏adze partyjne donosi∏y do KC PZPR z nutà sarkazmu: „W ostatnim okresie
niektóre koÊcio∏y powoli przybierajà charakter »przybytków sztuki«” (AP ¸ódê, K¸ PZPR,
46, k. 31, Informacja teleksowa nr 33 o sytuacji spo∏eczno-politycznej w województwie ∏ódzkim,
19 I 1983).
129 AA¸, AKBD¸, Stan wojenny. Sprawy ogólne, wytyczne Episkopatu, Z dzia∏alnoÊci Dusz-
pasterstwa Êrodowisk twórczych przy koÊciele NajÊwi´tszego imienia Jezus (ks.ks. Jezuitów) w ¸odzi;
AZSZ¸, Kalendarium OÊrodka Pomocy przy koÊciele ks.ks. Jezuitów w ¸odzi; Ks. Stefan Miecz-
nikowski – Autor „Kazaƒ stanu wojennego”, red. W. Grochowalski, ¸ódê 2000, s. 25. Dzia-
∏alnoÊci Duszpasterstwa Ârodowisk Twórczych poÊwi´cona jest równie˝ najnowsza ksià˝ka
o. Stefana Miecznikowskiego, Po obu stronach wi´ziennego muru (w przygotowaniu). 
130 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 38, k. 45, Informacja teleksowa nr 262/82 dotyczàca sytuacji spo∏ecz-
no-politycznej w województwie ∏ódzkim, 30 VIII 1982; ibidem, 38, k. 67, Informacja teleksowa
nr 285/82 dotyczàca dzia∏alnoÊci kleru w okresie 26–31 VIII 1982 r., 3 IX 1982; AZSZ¸,
Kalendarium OÊrodka Pomocy przy koÊciele ks.ks. Jezuitów w ¸odzi; S. Miecznikowski, Kazania
stanu wojennego, ¸ódê 1992; J. Urbankiewicz, Pustka na piedesta∏ach, ¸ódê 2000, s. 265–283.



Negatywny stosunek do dzia∏aƒ w∏adz wyra˝ali równie˝ inni kap∏a-
ni. W Zgierzu ks. Henryk Eliasz pot´pia∏ wprowadzenie stanu wojenne-
go i udost´pnia∏ cz∏onkom podziemnych struktur „SolidarnoÊci” salki
katechetyczne w celu powielania wydawanego przez nie pisma. W Piotr-
kowie Trybunalskim w∏adze wyjàtkowo negatywnie ocenia∏y dzia∏alnoÊç
tamtejszych oo. jezuitów i bernardynów, a w Sulejowie ks. Jana Umiƒ-
skiego. Szczególnym zaanga˝owaniem wyró˝nili si´ niektórzy ksi´˝a
w województwie sieradzkim: Kazimierz Ch∏opecki, administrator parafii
pw. Wniebowzi´cia NajÊwi´tszej Marii Panny w Zduƒskiej Woli, a zara-
zem dziekan dekanatu sieradzkiego, Jan Biskup, dziekan dekanatu dzia-
∏oszyƒskiego, Kazimierz Kmieç, wikariusz parafii pw. Wszystkich Âwi´-
tych w Sieradzu131.

Poczàwszy od 13 stycznia 1982 r. w wielu koÊcio∏ach co miesiàc odpra-
wiano msze Êw. w intencji internowanych i wi´zionych, poleg∏ych w kopal-
ni „Wujek” itp. Podczas Êwiàt koÊcielnych – Bo˝ego Narodzenia, Wielka-
nocy czy Bo˝ego Cia∏a – w Êwiàtyniach obecna by∏a symbolika
niepodleg∏oÊciowa – kotwice, znaki Polski Walczàcej, litery „V”, napisy wy-
konane tak zwanà solidarycà, bia∏o-czerwone flagi przepasane kirem, kon-
tury granic Polski otoczone drutem kolczastym itp. Duchowieƒstwo wyra-
˝a∏o w ten sposób swój stosunek zarówno do ówczesnej sytuacji, jak
i zawieszonej, a nast´pnie zdelegalizowanej „SolidarnoÊci”132. 

W∏adze uwa˝nie Êledzi∏y opozycyjnà dzia∏alnoÊç duchowieƒstwa i nie
pozostawia∏y jej bez odzewu. Ju˝ 13 grudnia 1981 r., tu˝ po mszy o godz. 10,
u o. Miecznikowskiego zjawili si´ funkcjonariusze SB. W nast´pnych
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131 Zob. m.in. AP Otwock, KW PZPR w Skierniewicach, 1/VII/4, t. 11, k. 30, Bie˝àcy Serwis
Informacyjny KW PZPR, 14–15 V 1982; AP ¸ódê, KW PZPR w Sieradzu, 1/VI/34/3, k. 49–50,
Informacja nr 282/610/82 dot. sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie sieradzkim na
dzieƒ 13 X 1982 r.; ibidem, 1/XI/9/7, k. 171–173, Informacja dot.: postaw zajmowanych przez kler
rzymskokatolicki z terenu woj. sieradzkiego, 14 IX 1982; AP Piotrków Trybunalski, KW PZPR
w Piotrkowie Trybunalskim, 257, k. 97, Dalekopis do KC PZPR nr 236, 2 VI 1983; Relacja
ks. Antoniego G∏owy, 29 VIII 1982; J. Chaƒko, op. cit., s. 509.
132 Zob. m.in. AP Otwock, KW PZPR w Skierniewicach, 1/VII/4, t. 10, k. 114, Bie˝àcy Serwis
Informacyjny KW PZPR, 10–13 IV 1982; ibidem, 1/VII/4, t. 11, k. 89, Bie˝àcy Serwis Informa-
cyjny KW PZPR, 10–11 VI 1982; AP ¸ódê, K¸ PZPR, 37, k. 236, Informacja nr 202/82, dotyczy
przebiegu uroczystoÊci Bo˝ego Cia∏a na terenie województwa ∏ódzkiego, 10 VI 1982; AP ¸ódê,
KW PZPR w Sieradzu, 1/XI/9/7, k. 142, Informacje dotyczàce przebiegu uroczystoÊci koÊciel-
nych Bo˝ego Cia∏a w dniu 10 VI 1982 r. na terenie województwa sieradzkiego; AP Piotrków Try-
bunalski, KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, 255, k. 78, Informacja o sytuacji spo∏eczno-
-politycznej w woj. piotrkowskim w dniu 13 IV 1982 r.



miesiàcach zakonnik musia∏ wielokrotnie zg∏aszaç si´ do Komendy Woje-
wódzkiej MO przy ul. Lutomierskiej w celu z∏o˝enia wyjaÊnieƒ133.

Szykanowano równie˝ innych kap∏anów. Administratorowi parafii
Czernice w województwie sieradzkim, ks. Henrykowi Pietrusowi, zagro˝o-
no internowaniem, je˝eli nie zaprzestanie prezentowania „negatywnych
i wrogich postaw”. Represje dotkn´∏y ks. Mariana Lipskiego, proboszcza
parafii Kochanów w województwie skierniewickim. SB sporzàdzi∏a „rejestr
wrogich wystàpieƒ” tego kap∏ana. Z jej inicjatywy pracownicy Wydzia∏u do
spraw Wyznaƒ Urz´du Wojewódzkiego przeprowadzili z ks. Lipskim i jego
prze∏o˝onymi rozmowy ostrzegawcze, a gdy te nie da∏y rezultatu, wojewo-
da skierniewicki za˝àda∏ od kurii warszawskiej przeniesienia krnàbrnego
kap∏ana poza teren województwa. Kuria przenios∏a równie˝ wikariusza pa-
rafii pw. Êw. Wawrzyƒca w Sochaczewie, ks. Henryka Trzaskowskiego, któ-
ry po wprowadzeniu stanu wojennego przechowywa∏ u siebie flag´, doku-
menty i piecz´cie miejscowej „SolidarnoÊci” oraz pras´ konspiracyjnà,
a tak˝e uczestniczy∏ w zbiorowych spacerach w godzinach emisji Dziennika
Telewizyjnego. SzeÊciu innych kap∏anów z województwa skierniewickiego
stan´∏o przed kolegiami do spraw wykroczeƒ pod zarzutem ∏amania prze-
pisów dekretu o stanie wojennym134.

W∏adze wojewódzkie, starajàc si´ zapobiegaç negatywnym z ich punk-
tu widzenia dzia∏aniom duchowieƒstwa, poleca∏y przeprowadzanie tak
zwanych rozmów lojalizacyjnych z administratorami poszczególnych pa-
rafii, a je˝eli nie odnosi∏y one skutku – z dziekanami lub przedstawiciela-
mi kurii. W ¸odzi pracownicy Wydzia∏u do spraw Wyznaƒ Urz´du Woje-
wódzkiego w pierwszych miesiàcach 1982 r. przeprowadzili ponad
dwieÊcie rozmów z ksi´˝mi, nie wszystkie jednak zakoƒczy∏y si´ zgodnie
z oczekiwaniami w∏adz. Niektórzy kap∏ani odmawiali w nich udzia∏u.
W grudniu 1981 r. jeden z ksi´˝y w województwie skierniewickim oÊwiad-
czy∏ wr´cz, ˝e „nienawidzi wszelkiego rodzaju terroru i z pracownikami
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133 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 38, k. 67, Informacja teleksowa nr 285/82 dotyczàca dzia∏alnoÊci kle-
ru w okresie 26–31 VIII 1982 r., 3 IX 1982; AZSZ¸, Kalendarium OÊrodka Pomocy przy ko-
Êciele ks.ks. Jezuitów w ¸odzi; S. Miecznikowski, Po obu stronach... 
134 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 44, k. 182, Uzupe∏nienie kontrwywiadowczej charakterystyki
woj. skierniewickiego za miesiàc styczeƒ 1982 r., 3 II 1982; ibidem, 17/IX/231, t. 44, k. 194, Uzu-
pe∏nienie kontrwywiadowczej charakterystyki woj. skierniewickiego za miesiàc luty 1982 r., 3 III
1982; ibidem, 17/IX/231, t. 44, k. 329, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na
terenie województwa skierniewickiego w okresie 13 XII 1981 r.–31 XII 1982 r., 7 I 1983.



SB, jako z przedstawicielami starego gierkowskiego re˝imu, nie b´dzie
rozmawia∏”135.

Niepokornych kap∏anów próbowano zastraszyç, na przyk∏ad „nieznani
sprawcy” wybijali szyby w budynkach plebanii lub wysy∏ano duchownym
„anonimowe” ostrze˝enia, gro˝àc pobiciem. Ponadto SB przes∏uchiwa∏a
m∏odzie˝ skupionà przy koÊcio∏ach, mi´dzy innymi w duszpasterstwach
akademickich136. 

Najwi´cej kap∏anów zaanga˝owa∏o si´ w niesienie pomocy najbardziej
potrzebujàcym, w tym osobom represjonowanym i ich rodzinom, a niewie-
lu otwarcie krytykowa∏o ∏amanie praw cz∏owieka i ograniczanie praw oby-
watelskich. SB, analizujàc zagro˝enia, jakie stwarza∏y poszczególne kurie
oraz kap∏ani dla „socjalistycznego porzàdku” w Polsce, poda∏a, ˝e ordyna-
riusza diecezji w∏oc∏awskiej bp. Jana Zar´b´ „nale˝y zaliczyç do grona
ordynariuszy krytycznie ustosunkowanych do ustroju socjalistycznego”.
Podobnie oceniono sufragana pomocniczego diecezji bp. Romana Andrze-
jewskiego. Ordynariusza diecezji cz´stochowskiej bp. Stefana Bare∏´ i sufra-
gana bp. Tadeusza Szwagrzyka uznano za „umiarkowanych”, w przeciwieƒ-
stwie do dwóch pozosta∏ych sufraganów. Biskup Franciszek Musiel mia∏
nale˝eç „do typu napastujàcych w∏adz´ ludowà, szerzàcego wÊród wiernych
niezadowolenie z ustroju socjalistycznego, a nawet nawo∏ujàcego do wystà-
pieƒ przeciwko w∏adzy”, a o bp. Mi∏os∏awie Ko∏odziejczyku napisano, ˝e
„w swoich kazaniach [...] przyst´puje wprost do atakowania, bez najmniej-
szych os∏onek, w∏adz´ ludowà, decyzje i poczynania jej aparatu polityczno-
-administracyjnego, negowania sukcesów socjalistycznej gospodarki w Polsce,
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135 AA¸, AKBD¸, Korespondencja Biskupa ¸ódzkiego, Informacja na temat nieprawid∏owo-
Êci w dziedzinie swobód religijnych, dzia∏alnoÊci duszpasterskiej koÊcio∏a i ˝ycia spo∏ecznego na
terenie województwa miejskiego ∏ódzkiego w diecezji ∏ódzkiej, [listopad 1982]; AIPN, MSW II,
17/IX/231, t. 44, k. 173, Uzupe∏nienie kontrwywiadowczej charakterystyki woj. skierniewickiego
za miesiàc grudzieƒ 1981 r., 2 I 1982; AP Otwock, KW PZPR w Skierniewicach, 1/VII/4, t. 11,
k. 34, Bie˝àcy Serwis Informacyjny KW PZPR, 17 V 1982; AP ¸ódê, K¸ PZPR, 38, k. 67,
Informacja teleksowa nr 285/82 dotyczàca dzia∏alnoÊci kleru w okresie 26–31 VIII 1982, 3 IX
1982; ibidem, 496, k. 79, Informacja nr III/177/82, 22 V 1982; ibidem, 573, k. 25–27, Infor-
macja o spotkaniach w∏adz miasta z klerem na terenie województwa miejskiego ∏ódzkiego w okre-
sie od 1 I–31 V 1982 r., 9 VI 1982; AP ¸ódê, KW PZPR w Sieradzu, 1/VI/14/12, Informacja
nt. przeprowadzonych rozmów lojalizacyjnych z administratorami parafii rzymskokatolickich,
25 I 1982; ibidem, 1/VI/16/17, k. 37, Teleks nr 892 do KC PZPR, 27 V 1982.
136 AA¸, AKBD¸, Stan wojenny. Internowani, Relacje studentów ∏ódzkich zwiàzanych
z Duszpasterstwem Akademickim „W´ze∏” z przes∏uchaƒ prowadzonych przez funkcjonariu-
szy SB; Relacja o. Andrzeja Polasika, 10 XI 2001.



a w ostatnim okresie stanu wojennego; kwestionuje prawowitoÊç sprawo-
wania w∏adzy przez WRON”. Pozytywnie oceniono biskupów diecezji ∏ódz-
kiej – zarówno ordynariusza Józefa Rozwadowskiego, jak i sufraganów:
Bohdana Bejzego, W∏adys∏awa Zió∏ka i Jana Kulika. Zdaniem SB „spra-
wowanie przez nich urz´dów kierowania diecezjà nacechowane jest powa-
gà i rozwagà, nale˝à do przywódców wspólnoty diecezjalnej faktycznie re-
ligijnych, sà apolityczni, a ich dzia∏alnoÊç spo∏eczna nakierowana jest na
interes szerzenia wiary katolickiej”137.

W Sieradzkiem do kleru pozytywnego – wed∏ug przyj´tych przez SB kate-
gorii – zaliczono 36 spoÊród 197 kap∏anów, do kleru biernego 149, a negatyw-
nego jedynie 12 kap∏anów138. W województwie piotrkowskim ksi´˝a, poza nie-
licznymi wyjàtkami, nie uczestniczyli w „szkodliwej dzia∏alnoÊci politycznej”.
Co wi´cej, w rocznym raporcie do MSW SB informowa∏a: „Tajnych wspó∏pra-
cowników spoÊród osób duchownych i ksi´˝y o postawach lojalnych w szero-
kim zakresie wykorzystywaliÊmy do uspokajania opinii publicznej, ∏agodzenia
napi´ç, konfliktów, polaryzacji postaw oraz izolowania i neutralizowania osób
znanych z negatywnej dzia∏alnoÊci ze Êrodowiska kleru i aktywu »Solidarno-
Êci«”. W województwie skierniewickim dziewi´ciu kap∏anów uznano za naj-
bardziej zaanga˝owanych w „rozwijanie antypaƒstwowej dzia∏alnoÊci propa-
gandowej”, ale z zadowoleniem skonstatowano, ˝e „poza wymienionà grupà
ksi´˝y pozostali nie anga˝owali si´ w dzia∏alnoÊç politycznà”139.

Duchowieƒstwa innych KoÊcio∏ów w∏adze nie postrzega∏y jako wrogiego.
Jak wynika ze sprawozdaƒ SB, „inne wyznania nie wykazywa∏y negatywnych
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137 AP ¸ódê, KW PZPR w Sieradzu, 1/XI/9/7, k. 166–169, Informacja dotyczàca postaw zajmo-
wanych przez kler rzymskokatolicki z terenu woj. sieradzkiego, 14 IX 1982.
138 Przez poj´cie „bierny” rozumiano „oboj´tnoÊç do wydarzeƒ oraz brak skrystalizowanych
poglàdów, jak równie˝ niewyst´powanie [publicznie przeciw poczynaniom w∏adz] spowodo-
wane brakiem cywilnej odwagi do zabrania publicznie g∏osu w kwestiach spo∏eczno-politycz-
nych i inne” (ibidem, k. 178).
139 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 36, k. 383, Ocena sytuacji spo∏eczno-politycznej i operacyjnej w wo-
jewództwie piotrkowskim za okres 31 XII 1981–31 XII 1982, 8 I 1983; ibidem, 17/IX/231, t. 44,
k. 328–329, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie województwa skiernie-
wickiego w okresie 13 XII 1981 r. – 31 XII 1982 r., 7 I 1983; AP ¸ódê, KW PZPR w Sieradzu,
1/XI/9/7, k. 174–178, Informacja dotyczàca postaw zajmowanych przez kler rzymskokatolicki z tere-
nu woj. sieradzkiego, 14 IX 1982. Ze sprawozdaƒ miesi´cznych KW MO w Skierniewicach wyni-
ka, ˝e ksi´˝y „zaanga˝owanych w dzia∏alnoÊç politycznà” by∏o znacznie wi´cej. Wypada∏oby tu
jeszcze wymieniç ksi´˝y: Franciszka G∏uszcza i Grzegorza Piotrowskiego z Lipiec Reymontow-
skich, Witolda Jaworskiego z ˚yrardowa, Mariana Pieƒkosa ze Starej Rawy, Ryszarda Piórkow-
skiego z Sochaczewa, Stanis∏awa Pisarka z Bia∏ynina, Jana Swie˝ewskiego z Rawy Mazowieckiej.



inicjatyw i nie podejmowa∏y tematów zwiàzanych ze stanem wojennym”. Ich
cz∏onkowie „zajmowali lojalnà postaw´ wobec w∏adz paƒstwowych, nie anga-
˝ujàc si´ w dzia∏ania o charakterze politycznym, a duchowni tych wyznaƒ sku-
piali uwag´ wiernych na obowiàzkach religijnych”. Hierarchia pozosta∏ych
KoÊcio∏ów – w przeciwieƒstwie do katolickiego – nie odmówi∏a udzia∏u w fir-
mowanym przez w∏adze Patriotycznym Ruchu Odrodzenia Narodowego.
W sk∏ad Wojewódzkiej Tymczasowej Rady PRON w ¸odzi weszli: prawo-
s∏awny biskup ∏ódzki i poznaƒski Szymon Romaƒczuk, proboszcz parafii
ewangelicko-augsburskiej pw. Êw. Mateusza, ks. Mariusz Werner, oraz pro-
boszcz koÊcio∏a polskokatolickiego ks. Stanis∏aw Muchowicz140.

6. Nastroje spo∏eczne

Wprowadzenie stanu wojennego by∏o dla spo∏eczeƒstwa regionu
ogromnym zaskoczeniem. W sprawozdaniach dotyczàcych pierwszych dni
po 13 grudnia 1981 r. reakcje ludzi najcz´Êciej okreÊlano s∏owem „szok”.
W takiej atmosferze, przy ograniczonym dost´pie do wiarygodnych infor-
macji, snuto rozmaite domys∏y i dawano wiar´ nawet najbardziej niepraw-
dopodobnym wiadomoÊciom. W Sochaczewie powtarzano pog∏osk´ o ofia-
rach na Wybrze˝u, a w Skierniewicach o zabiciu trzystu osób w Szczecinie.
W ¸odzi jedni nie dowierzali, ˝e Wojciech Jaruzelski by∏by zdolny do tak
drastycznego posuni´cia, jak wprowadzenie stanu wojennego, i twierdzili,
˝e genera∏ „siedzi”, a w∏adz´ przejà∏ Stefan Olszowski, drudzy natomiast
powtarzali plotk´, jakoby „pozamykano genera∏ów oraz niektórych cz∏on-
ków KC... w KC przebywa tow. Kulikow”, a wojsko na ulicach to nie „nasi
˝o∏nierze, tylko poprzebierani Ruscy”. Zgroz´ budzi∏y pog∏oski dotyczàce
losów przywódców „SolidarnoÊci”, mianowicie ˝e „Onyszkiewicz wyskoczy∏
z III p[i´tra], Rulewski uciek∏, S∏owik, Kropiwnicki rozstrzelany”141.
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140 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 36, k. 159, Ocena sytuacji spo∏eczno-politycznej i operacyjnej
w województwie piotrkowskim za miesiàc grudzieƒ 1981 r., 31 XII 1981; ibidem, 17/IX/231, t. 42,
k. 205, Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie sieradzkim za miesiàc styczeƒ
1982 r., 4 II 1982; AP ¸ódê, K¸ PZPR, 561, k. 171, Udzia∏ cz∏onków partii w kszta∏towaniu
PRON, [marzec 1983].
141 AP Otwock, KW PZPR w Skierniewicach, 1/VII/4, t. 8, k. 144, Bie˝àcy Serwis Informacyjny
KW PZPR, 17 XII 1981; AP ¸ódê, K¸ PZPR, 634, k. 28, Komunikat nr 2 dotyczàcy sytuacji
w województwie ∏ódzkim, 16 XII 1981; ibidem, 637, k. 10, Informacja POP nr 30 przy Central-
nym OÊrodku Badawczo-Rozwojowym Przemys∏u Odzie˝owego, 15 XII 1981; ibidem, 637, k. 30,
Meldunek dzienny – 16 XII 1981 r.



Przy powszechnym braku zaufania do w∏adz wszelkie podejmowane
przez nie dzia∏ania budzi∏y niepokój. Podejrzewano, ˝e oficjalnie nie poda-
je si´ do wiadomoÊci decyzji w∏adz niekorzystnych dla spo∏eczeƒstwa czy
poszczególnych jego grup. Na przyk∏ad ch∏opi obawiali si´, ˝e wkrótce zo-
stanà wprowadzone obowiàzkowe dostawy zbo˝a i ˝ywca. Ju˝ 18 grudnia
1981 r. w∏adze Nowosolnej ko∏o ¸odzi informowa∏y o „faktach masowego
Êwiniobicia u rolników”. Zanotowano liczne przypadki przemia∏u zbo˝a na
màk´, mi´dzy innymi w rejonie ¸asku. Na jednym z zebraƒ rolników nale-
˝àcych do PZPR ch∏opi ze wsi Popieƒ-Parcela (województwo skierniewic-
kie) donosili, ˝e mieszkaƒcy sàsiedniej miejscowoÊci Popieƒ „przygotowu-
jà ukryte stanowiska (np. w sàsiekach) dla trzody chlewnej w obawie przed
obowiàzkowymi dostawami”. W pierwszych dniach stanu wojennego
mieszkaƒcy miast masowo wykupywali artyku∏y spo˝ywcze. 14 grudnia pe∏-
nomocnicy Komitetu ¸ódzkiego PZPR informowali: „Notuje si´ masowy
wykup màki, soli, makaronów, pieczywa”142. 

Szczególnie napi´tà atmosfer´ spowodowa∏a niedostateczna poda˝
pieczywa w tym okresie. W jednym z ∏ódzkich zak∏adów stuosobowa gru-
pa pracowników czeka∏a na dostaw´ chleba do sklepu przyzak∏adowego.
Przywieziono jednak zaledwie trzydzieÊci bochenków. Oburzeni ludzie nie
szcz´dzili s∏ów krytyki pod adresem partii i rzàdu. Komitet Dzielnicowy
PZPR ¸ódê-Górna oceni∏ te wystàpienia wr´cz jako manifestacj´. W skle-
pach brakowa∏o tak˝e mi´sa, w´dlin, margaryny, ziemniaków. Decyzja
prezydenta miasta o ograniczeniu sprzeda˝y pieczywa i innych artyku∏ów
spo˝ywczych nie rozwiàza∏a problemu z zaopatrzeniem. Na osob´ przy-
pada∏y maksymalnie dwa bochenki chleba (nie wi´cej ni˝ 2 kilogramy),
jedna butelka mleka (nie dotyczy∏o to mleka roznoszonego do domów),
jedno opakowanie paczkowanych artyku∏ów spo˝ywczych niereglamen-
towanych143.
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142 AP Otwock, KW PZPR w Skierniewicach, 1/VII/4, t. 8, k. 135, Bie˝àcy Serwis Informacyjny
KW PZPR, 14 XII 1981; AP ¸ódê, K¸ PZPR, 59, k. 129, Komunikat nr 7 dotyczàcy sytuacji
w województwie ∏ódzkim, 18 XII 1981; ibidem, 634, k. 6, Notatka nr 3 dotyczàca sytuacji w wo-
jewództwie ∏ódzkim do godz. 16.00, [14 XII 1981]; AP ¸ódê, KW PZPR w Sieradzu,
1/VI/34/1, k. 9, Informacja nr 7/308/82 dot. sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie sie-
radzkim na dzieƒ 7 stycznia 1982 r.
143 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 637, k. 32, Informacja nr 2/66, dnia 16 grudnia 1981 r., godz. 9.00.
Dotyczy: atmosfery spo∏eczno-politycznej w zak∏adach dzielnicy Górna w okresie stanu wojenne-
go; ibidem, 637, k. 47–48, Komunikat nr 3 dotyczàcy sytuacji w województwie ∏ódzkim, 16 XII
1981; „Dziennik Urz´dowy Rady Narodowej Miasta ¸odzi”, 15 XII 1981. 



Przed Bo˝ym Narodzeniem problemy ze zdobyciem najpotrzebniej-
szych artyku∏ów sta∏y si´ szczególnie ucià˝liwe, podobnie jak inne ograni-
czenia stanu wojennego, zw∏aszcza zakaz opuszczania terenu województwa
bez zezwolenia. Poszczególne urz´dy dzielnicowe w ¸odzi ró˝nie traktowa-
∏y podania o wyjazdy do rodziny na Êwi´ta. Podczas gdy na Ba∏utach cz´sto
nie udzielano zezwoleƒ na wyjazd, co budzi∏o uzasadnione oburzenie
mieszkaƒców dzielnicy, Urzàd Dzielnicowy w ÂródmieÊciu, jak wynika∏o
z informacji prasowych, wyda∏ ich 6 tys.144

Dotkliwy, zw∏aszcza dla osób w podesz∏ym wieku, by∏ brak ∏àcznoÊci
telefonicznej. Do Komitetu ¸ódzkiego PZPR nap∏ywa∏y informacje, ˝e „na
skutek zimna du˝o starszych ludzi choruje i jest praktycznie pozbawionych
mo˝liwoÊci nawiàzania kontaktu ze s∏u˝bà zdrowia”. Dla niektórych skoƒ-
czy∏o si´ to tragicznie. Jeden z mieszkaƒców ¸odzi zanotowa∏ w swoim
dzienniku pod datà 24 grudnia 1981 r., ˝e tego dnia zmar∏ jego sàsiad „na
skutek braku pomocy lekarskiej”145. 

Zachowania i nastroje mieszkaƒców regionu w du˝ym stopniu determi-
nowa∏a sytuacja ekonomiczna, na którà istotny wp∏yw mia∏y liczne podwy˝-
ki cen. W∏adze, starajàc si´ uniknàç masowych protestów, przed kolejnymi
podwy˝kami cen przeprowadza∏y tak zwane konsultacje spo∏eczne, starajàc
si´ stworzyç pozory, ˝e ws∏uchujà si´ w „g∏os ludu”. Wi´kszoÊç spo∏eczeƒ-
stwa by∏a jednak przekonana, ˝e konsultacje nie majà wp∏ywu na wysokoÊç
podwy˝ek. Jeden z pracowników ZPB „Alba” w ¸odzi z powàtpiewaniem
stwierdzi∏: „zobaczymy, co b´dzie, jak wprowadzà te ceny – jakie b´dà
rezultaty tej kolejnej »nibykonsultacji«”. Mieszkaƒcy Radomska podkre-
Êlali, ˝e deklaracje w∏adz nie majà pokrycia w rzeczywistoÊci: „premier
Jaruzelski na konferencji wojewódzkiej w Katowicach mówi∏, ˝e powinno
nam si´ lepiej ˝yç, a tu w nied∏ugim czasie po tym fakcie robi si´ sonda˝ na
temat podwy˝ki cen”. Przed podwy˝kà cen planowanà na luty 1982 r. poja-
wi∏y si´ opinie, ˝e „zarobki ledwie wystarczà na zakup ˝ywnoÊci” i „ludzi
czeka raczej wegetacja ni˝ ˝ycie”. Rok póêniej Komenda Wojewódzka MO
w ¸odzi w sprawozdaniu dla MSW z niepokojem donosi∏a, ˝e „krytyka
wariantowych podwy˝ek cen ma w tym mieÊcie charakter powszechny. 
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144 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 60, k. 61, Informacja nr 2 o pracy KD PZPR ¸ódê-Ba∏uty, 31 XII 1981.
145 Ibidem, 637, k. 24, Informacja KD PZPR ¸ódê-Widzew o sytuacji w zak∏adach pracy, 16 XII
1981; ibidem, 637, k. 32, Informacja nr 2/66, dnia 16 grudnia 1981 r., godz. 9.00. Dotyczy: atmo-
sfery spo∏eczno-politycznej w zak∏adach dzielnicy Górna w okresie stanu wojennego; H. Grzywa-
czewski, Dziennik stanu wojennego, z. 1 (rkps).



Wszelkie próby uzasadnienia celowoÊci i koniecznoÊci wzrostu cen nie sà
przyjmowane do wiadomoÊci”. „Notowane sà liczne wypowiedzi – infor-
mowano – i˝ wprowadzenie podwy˝ek mo˝e spowodowaç spontaniczne
i masowe wybuchy niezadowolenia spo∏ecznego ze strajkami w∏àcznie”.
Do p´kni´cia „zbierajàcego si´ wrzodu” – jak eufemistycznie okreÊli∏ sytua-
cj´ Komitet ¸ódzki PZPR – jednak nie dosz∏o, obserwowano raczej „za∏a-
manie ludzi i cichà rezygnacj´”146.

Podwy˝ki cen bez równowa˝àcego je wzrostu dochodów dla wielu ro-
dzin oznacza∏y ˝ycie w skrajnej n´dzy. Z Pabianickich Zak∏adów Przemy-
s∏u Odzie˝owego „Pabia” donoszono, ˝e „wiele pracownic siedzi przy ma-
szynach p∏aczàc, z uwagi na g∏ód, jaki panuje w ich domach”. Wiele osób
nie staç by∏o nawet na wykupienie nale˝nych im przydzia∏ów kartkowych.
Mieszkaƒcy regionu zrezygnowani mówili: „˚yjemy od podwy˝ki do pod-
wy˝ki, boimy si´ s∏uchaç radia i czytaç gazet, z których mo˝emy si´ dowie-
dzieç o nast´pnych podwy˝kach”, dodajàc z sarkazmem: „Jest wi´cej pod-
wy˝ek ni˝ tygodni w miesiàcu”. Nic zatem dziwnego, ˝e ka˝da wiadomoÊç
w mediach dotyczàca sytuacji ekonomicznej poszczególnych grup spo∏ecz-
nych interesowa∏a opini´ publicznà. Na przyk∏ad „Êrodowisko ∏ódzkich
w∏ókniarek – jak zanotowa∏ Komitet ¸ódzki PZPR – oburzy∏a informacja
podana w dniu 15 czerwca br. [1982] w Dzienniku Telewizyjnym na temat
zorganizowania bezp∏atnego wypoczynku dla dzieci portowców, górników
i hutników przez Ludowe Wojsko Polskie. ¸ódzkie kobiety twierdzà, ˝e
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146 AIPN, MSW II, 185n/32, k. 93, Informacja dzienna MSW nr 7/109, 7 I 1982; ibidem, 185n/67,
k. 133, Informacja dzienna MSW nr 53/515, 24 II 1983; ibidem, 185n/67, k. 177, Informacja
dzienna MSW nr 56/518, 27 II 1983; AP ¸ódê, K¸ PZPR, 37, k. 64, Informacja nr 44/82 doty-
czàca sytuacji spo∏eczno-politycznej w województwie ∏ódzkim, 26 I 1982; ibidem, 37, k. 80,
Informacja nr 59/82 dotyczàca sytuacji spo∏eczno-politycznej w województwie ∏ódzkim, 11 II
1982; ibidem, 46, k. 117, Informacja nr 109/83 dotyczàca sytuacji spo∏eczno-politycznej w woje-
wództwie ∏ódzkim, 15 III 1983; ibidem, 447, k. 74, Informacja nr 14/1 [...] Dotyczy: atmosfery
spo∏eczno-politycznej w zak∏adach pracy dzielnicy [¸ódê-Górna] w okresie stanu wojennego,
[4 I 1982?]; AP Piotrków Trybunalski, KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, 257, k. 243, Infor-
macja [teleksowa] o sytuacji spo∏eczno-politycznej w województwie piotrkowskim w dniu 26 lutego
1983 r. W∏adze zarzuca∏y brak zrozumienia dla sytuacji gospodarczej kraju i „koniecznoÊci”
wprowadzania kolejnych podwy˝ek przede wszystkim ludziom wchodzàcym w doros∏e ˝ycie.
„Nastroje rozgoryczenia dominujà zw∏aszcza wÊród ludzi m∏odych” – donosi∏a Komenda Woje-
wódzka MO w ¸odzi, a cz∏onkowie WKO w tym mieÊcie oburzali si´: „m∏odzie˝ w dalszym cià-
gu do ˝ycia nastawiona konsumpcyjnie, obiecano wiele i nic?, nie chcà rozumieç, ˝e kryzys, ˝e
bieda, chcà mieszkaƒ i kredytów” (AIPN ¸ódê, WKO, 0106/10, k. 71, Protokó∏ nr 021/82 z po-
siedzenia Wojewódzkiego Komitetu Obrony-¸ódê odbytego w dniu 28 maja 1982 r.).



taka pomoc powinna byç przede wszystkim skierowana pod adresem tych
Êrodowisk pracowniczych, które odstajà na niekorzyÊç w zarobkach i wszel-
kiego rodzaju przywilejach, jakie np. posiadajà górnicy, portowcy i hutni-
cy”. Innym razem „negatywne komentarze wywo∏a∏a notatka PAP informu-
jàca, ˝e Êrednia p∏aca krajowa wynosi 11,5 tys. z∏, gdy˝ w rzeczywistoÊci
w tym mieÊcie wynosi ona 6,5 tys. z∏. JednoczeÊnie wyst´puje zjawisko
obni˝enia p∏ac na skutek braków surowcowych i materia∏owych”147. 

Tylko w województwie ∏ódzkim w pierwszym pó∏roczu 1982 r. z powodu
braku surowców i komponentów trzeba by∏o ograniczyç lub okresowo
wstrzymaç produkcj´ w 22 przedsi´biorstwach. Przyk∏adowo w ZTK „Teo-
filów” w zwiàzku z brakiem prz´dzy z elany od 19 kwietnia do 8 maja ogra-
niczono dzia∏alnoÊç administracyjno-produkcyjnà i oddelegowano do prac
poza terenem zak∏adu 463 osoby (na 2 tys. zatrudnionych), a dalszych
586 pracowników zamierzano oddelegowaç lub przyznaç im ekwiwalent
w wysokoÊci 75 proc. p∏acy. W innych województwach by∏o podobnie.
W marcu tego roku na skutek braku torlenu nie pracowa∏ jeden z wydzia-
∏ów Zak∏adów Przemys∏u Poƒczoszniczego „Syntex” w ¸owiczu. W Fabryce
Domów „Fadom” w Zduƒskiej Woli ju˝ w styczniu ca∏kowicie wstrzymano
produkcj´ na czas nieokreÊlony z powodu braku cementu. Z tej samej przy-
czyny zahamowano prace na budowach Sieradzkiego Kombinatu Budow-
lanego. W Zak∏adach Urzàdzeƒ Galwanicznych i Lakierniczych w Wielu-
niu pracownicy produkcyjni byli wykorzystywani w okresie postojów do
sprzàtania hal produkcyjnych148.

W takich sytuacjach pracownikom znacznie obni˝ano pensje, co
niekorzystnie wp∏ywa∏o na nastroje w regionie, zw∏aszcza ˝e w samym
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147 AIPN, MSW II, 185n/43, k. 58, Informacja dzienna MSW nr 141/243, 23 V 1982; ibidem,
185n/46, k. 76, Informacja dzienna MSW nr 173/275, 24 VI 1982; AP ¸ódê, K¸ PZPR, 37,
k. 225, Informacja nr 191/82 dotyczàca sytuacji spo∏eczno-politycznej w województwie ∏ódz-
kim, 1 VI 1982; ibidem, 37, k. 240, Informacja nr 206/82 dotyczàca sytuacji spo∏eczno-politycz-
nej w województwie ∏ódzkim, 16 VI 1982; ibidem, 46, k. 117, Informacja nr 109/83 dotyczàca
sytuacji spo∏eczno-politycznej w województwie ∏ódzkim, 15 III 1983; AP ¸ódê, KM PZPR
w Pabianicach, 137, k. 279, Informacja z Pabianic przekazana przez tow. J. B∏och, b.d. 
148 AP Otwock, KW PZPR w Skierniewicach, 1/VII/4, t. 10, k. 71, Bie˝àcy Serwis Informacyjny
KW PZPR, 26 III 1982; AP ¸ódê, K¸ PZPR, 37, k. 166, Informacja nr 143/82 dotyczàca sytua-
cji spo∏eczno-politycznej w województwie ∏ódzkim, 21 IV 1982; ibidem, 311, k. 16, Raport
o stanie województwa miejskiego ∏ódzkiego – z uwzgl´dnieniem stanu rozwoju województwa
wed∏ug danych na koniec 1981 r. – oraz kierunki dalszego rozwoju, [kwiecieƒ 1982]; ibidem,
330, k. 255, Informacje o sytuacji spo∏eczno-gospodarczej województwa, [styczeƒ–luty 1983];
AP ¸ódê, KW PZPR w Sieradzu, 1/VI/34/1, k. 21, Informacja nr 13/314/82, 13 I 1982. 



województwie ∏ódzkim w przemyÊle pracowa∏o prawie 51 proc. ogó∏u za-
trudnionych w gospodarce uspo∏ecznionej. Obni˝enie p∏ac przy jedno-
czesnych podwy˝kach cen spowodowa∏o drastyczny spadek poziomu ˝ycia
ludnoÊci. Na znak protestu pracownicy czasami odmawiali przyj´cia wyna-
grodzenia lub decydowali si´ na strajk. W ¸odzi w Widzewskich Zak∏adach
Przemys∏u Bawe∏nianego im. 1 Maja jedenastu pracowników nie przyj´∏o
poborów za paêdziernik, a w ZPO „Próchnik” – za grudzieƒ 1982 r. (WKO
powo∏a∏ komisj´ do zbadania, czy nie jest to „jeden z objawów przeniesie-
nia form walki na teren zak∏adów pracy” przez podziemnà „SolidarnoÊç”).
W Wieluniu 158 pracowników ZUGiL odmówi∏o pobrania p∏ac za luty
1982 r. w wysokoÊci 3–4 tys. z∏, dlatego ˝e w styczniu zarobili oko∏o 1 tys. z∏
wi´cej, a w 1981 r. Êrednia p∏aca wynosi∏a 6–8 tys. z∏149.

Mimo pogorszenia si´ sytuacji finansowej mieszkaƒców, a co za tym idzie
– mniejszego popytu, nie poprawi∏o si´ zaopatrzenie w regionie. Nie pomo-
g∏y tak˝e podwy˝ki cen, które wed∏ug oficjalnej propagandy mia∏y spowodo-
waç zwi´kszenie produkcji, zw∏aszcza artyku∏ów deficytowych, popraw´ ich
jakoÊci oraz zape∏nienie sklepów towarami. Przed sklepami na d∏ugo przed
otwarciem ustawia∏y si´ kolejki w oczekiwaniu, ̋ e mo˝e coÊ „rzucà”. Komen-
da Wojewódzka MO w Sieradzu w lutym 1982 r. informowa∏a: „w dniach do-
staw atrakcyjnych towarów do sklepów przemys∏owych gromadzà si´ nawet
kilkusetosobowe t∏umy ludzi. Szczególne nasilenie wyst´puje w Sieradzu,
w Warcie i w B∏aszkach. Zachowanie si´ t∏umu jest agresywne i prowokujà-
ce. Dochodzi cz´sto do zak∏ócenia spokoju i porzàdku publicznego. W celu
utrzymania ∏adu i porzàdku anga˝owane sà znaczne si∏y MO, WP i ROMO”.
O tej nietypowej roli wojska pisa∏ w dzienniku ∏odzianin Henryk Grzywa-
czewski: „W pawilonie przy [ul.] Niciarnianej w sklepie chem[icznym] sta∏a
b[ardzo] d∏uga kolejka po past´ do z´bów. Kolejki pilnowa∏o trzech ˝o∏nie-
rzy uzbrojonych »po z´by« (pistolety PM-63). Podobno ta funkcja wojska
staje si´ coraz powszechniejsza. Chyba nie tyle chodzi o utrzymanie porzàd-
ku w kolejce, lecz zamkni´cie ludziom ust”150. 
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149 AIPN ¸ódê, WKO, 0106/12, k. 16–18, Protokó∏ nr 02/83 z nadzwyczajnego posiedzenia
Wojewódzkiego Komitetu Obrony-¸ódê odbytego w dniu 16 I 1983 r. godz. 10.00; ibidem,
0106/12, k. 23 i n., Raport w sprawie ZPO im. A. Próchnika; AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 42,
k. 235, Analiza sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie sieradzkim za miesiàc marzec
1982 r., 3 IV 1982; Stan wojenny w Polsce..., s. 136, 149, 176, 178–179. 
150 AP ¸ódê, KW PZPR w Sieradzu, k. 82, Informacja nr 36/337/82; dotyczy sytuacji polityczno-
-operacyjnej w województwie sieradzkim na dzieƒ 8 lutego 1982 roku; H. Grzywaczewski, op. cit.



O zaopatrzeniu w podstawowe artyku∏y ˝ywnoÊciowe mówi przytaczana
ju˝ notatka z Pabianic: „W mieÊcie jest bardzo z∏e zaopatrzenie: brak mi´-
sa i jego przetworów, wyst´pujà braki t∏uszczów ∏àcznie z olejami i marga-
rynà, brak tak˝e cukru, kaszy oraz kompletny brak mas∏a”. Nie rozwiàzano
problemu niedostatecznej poda˝y chleba. W lutym 1982 r. Komitet ¸ódzki
PZPR alarmowa∏: „W dalszym ciàgu krytycznie przedstawia si´ sytuacja na
odcinku zapasów màk ˝ytnich wypiekowych. Obecne zapasy starczajà na
dwa dni. Istnieje obawa trudnoÊci w zaopatrzeniu ludnoÊci w pieczywo”.
Brakowa∏o nie tylko ˝ywnoÊci. Towarem deficytowym by∏y na przyk∏ad
buty. W kwietniu 1982 r. nauczyciele Szko∏y Podstawowej nr 2 Radomsku
oÊwiadczyli dyrekcji, ˝e dzieci nie wezmà udzia∏u w pochodzie pierwszo-
majowym ze wzgl´du na brak obuwia, a gdy zostanà do tego zmuszone, to
„wystàpià w kompromitujàcym obuwiu, a je˝eli [b´dzie] ciep∏o, to nawet
boso”. Jesienià tego roku pracownicy jednej z ∏ódzkich elektrociep∏owni
deklarowali: „Dzieci w sanda∏ach na ulice nie wypuÊcimy, ale wyjdziemy
sami”. W Skierniewickiem ogromne wzburzenie wywo∏a∏a informacja
podana przez Wojewódzkie Przedsi´biorstwo Handlu Wewn´trznego, ˝e
w 1982 r. w województwie zostanie przydzielona jedna para obuwia na
dziesi´ciu mieszkaƒców (!)151. 

Bioràc pod uwag´ zubo˝enie spo∏eczeƒstwa, podwy˝ki cen i z∏e zaopa-
trzenie, paradoksalnie brzmià doniesienia MSW, ˝e w niektórych mleczar-
niach „obserwuje si´ tendencj´ do zani˝ania cen na przetwory mleczne ze
wzgl´du na brak oczekiwanych rezultatów finansowych. M.in. mleczarnia
w Tomaszowie Mazowieckim (woj. piotrkowskie) zamierza wprowadziç
kolejnà obni˝k´ cen na przetwory mleczne, gdy˝ bardziej op∏aca si´ jej
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Przypuszczenie Henryka Grzywaczewskiego nie by∏o bezpodstawne. Wielogodzinne stanie
w d∏ugich kolejkach sklepowych [„ludzi na ulicach ma∏o – stojà w kolejkach”] cz´sto up∏y-
wa∏o na krytykowaniu zarówno sytuacji gospodarczej, jak i w∏adz [„Ok. godz. 14 sta∏em na
ul. Nawrot w kilkudziesi´cioosobowej kolejce po warzywa i s∏ysza∏em takà màdrà wypowiedê
starszej kobiety: – Przedtem nic nie by∏o, bo by∏a winna »SolidarnoÊç«. Teraz »SolidarnoÊç«
siedzi w wi´zieniach i jest jeszcze gorzej, nawet marchwi nie ma”]. 
151 AP Otwock, KW PZPR w Skierniewicach, 1/VII/4, t. 10, k. 79, Bie˝àcy Serwis Informacyjny
KW PZPR, 30 III 1982; AP ¸ódê, K¸ PZPR, 37, k. 82, Informacja nr 61/82 dotyczàca sytuacji
spo∏eczno-politycznej w województwie ∏ódzkim, 12 II 1982; ibidem, 38, k. 103, Informacja
nr 321/82 dotyczàca sytuacji spo∏eczno-politycznej w województwie ∏ódzkim, 16 IX 1982;
AP ¸ódê, KM PZPR w Pabianicach, 137, k. 279, Informacja z Pabianic przekazana przez tow.
J. B∏och, b.d.; AP Piotrków Trybunalski, KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, 255, k. 52,
Teleks nr 151, 29 IV 1982.



obni˝ka ni˝ przerabianie mleka na kazein´”. Kuriozalnie brzmi informa-
cja w∏adz partyjnych województwa skierniewickiego, ˝e „w Sochaczewie
w sklepie WSS [„Spo∏em”] (w pobli˝u budynku KM PZPR) sprzedawa-
no indywidualnym klientom szampon do w∏osów w beczkach o pojemno-
Êci 60 l (!)”152.

Powszechne oburzenie budzi∏y cz´ste przypadki karygodnych zanie-
dbaƒ czy wr´cz marnotrawstwa (chocia˝ w∏adze ujawnia∏y tylko znikomà
ich cz´Êç). Na poczàtku czerwca 1982 r. Komenda Wojewódzka MO
w Piotrkowie Trybunalskim donosi∏a, ˝e w magazynach Okr´gowej Spó∏-
dzielni Mleczarskiej w Radomsku „znajduje si´ oko∏o 2,5 tony mas∏a, któ-
re mo˝e byç jeszcze przechowywane najwy˝ej przez 2–3 dni. Odbiorcy nie
chcà przyjmowaç mas∏a zgodnie z zawartymi umowami ze wzgl´du na wy-
sokie temperatury”. W tym samym miesiàcu na skutek niesprawnych urzà-
dzeƒ w magazynie mleczarni w Parady˝u zepsu∏o si´ 8 ton mas∏a o warto-
Êci 2 mln z∏. Poinformowane o awarii urzàdzeƒ w∏adze administracyjne nie
zdecydowa∏y si´ na sprzeda˝ mas∏a poza systemem reglamentacji. W spi-
chrzach Tomaszowa Mazowieckiego od marca do czerwca tego roku prze-
chowywano 250 ton gryki, której nie mo˝na by∏o dostarczyç do kaszarni
z powodu uszkodzenia bocznicy kolejowej (monity do PKP nie da∏y rezul-
tatu). W punktach skupu cz´sto przetrzymywano zwierz´ta przeznaczone
do uboju. W po∏owie 1982 r. w województwie piotrkowskim w bazach GS
by∏o ich oko∏o 12 tys., a dziennie mo˝na by∏o zagospodarowaç jedynie
700–800 sztuk. W maju i czerwcu „odnotowano fakty przetrzymywania
przez Okr´gowe Przedsi´biorstwo Przemys∏u Mi´snego w ¸odzi, Oddzia∏
Surowcowy w Wieluniu skupionych zwierzàt rzeênych [...]. Oddzia∏ Surow-
cowy nie posiada warunków do przetrzymywania ˝ywca, a pozostawienie
ich u rolników powoduje du˝e niezadowolenie i dodatkowe spasanie paszy.
Brak operatywnoÊci OPPM doprowadza do ubojów z koniecznoÊci i pad-
ni´cia ˝ywca (np. w maju 15 sztuk)”153.
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152 AIPN, MSW II, 185n/46, k. 2, Informacja dzienna MSW nr 170/272, 21 VI 1982; AP Otwock,
KW PZPR w Skierniewicach, 1/VII/4, t. 8, k. 144, Bie˝àcy Serwis Informacyjny KW PZPR,
17 XII 1981.
153 AIPN, MSW II, 185n/44, k. 117, Informacja dzienna MSW nr 154/256, 5 VI 1982; ibidem,
185n/44, k. 140, Informacja dzienna MSW nr 155/257, 6 VI 1982; ibidem, 185n/44, k. 178,
Informacja dzienna MSW nr 157/259, 8 VI 1982; ibidem, 185n/46, k. 137, Informacja dzienna
MSW nr 175/277, 26 VI 1982; ibidem, 185n/46, k. 160, Informacja dzienna MSW nr 176/278,
27 VI 1982; ibidem, 185n/47, k. 22, Informacja dzienna MSW nr 181/283, 2 VII 1982.



Ogromny popyt na towary deficytowe sprzyja∏ rozwijaniu si´ zjawisk pa-
tologicznych. W stanie wojennym wielokrotnie wzros∏a nielegalna produk-
cja alkoholu, a milicja alarmowa∏a, ˝e proceder „bimbrownictwa”, do tej
pory rozpowszechniony g∏ównie na wsi, w coraz wi´kszym stopniu wyst´pu-
je w miastach. Fa∏szowano kartki zaopatrzeniowe, zw∏aszcza na papierosy
i alkohol. W czerwcu 1982 r. ∏ódzka milicja zatrzyma∏a dziewi´cioosobowà
grup´ fa∏szerzy i kolporterów z Warszawy i ¸odzi. „Producentami falsyfi-
katów – informowa∏o MSW – byli pracownicy placówek poligraficznych
w Warszawie. W okresie od grudnia 1981 r. do czerwca br. wydrukowali po-
nad 20 000 kartek”154.

Mieszkaƒcy regionu, zaabsorbowani rozwiàzywaniem problemów natu-
ry ekonomicznej, coraz mniej anga˝owali si´ w dzia∏alnoÊç opozycyjnà, co
dla uspokojenia nastrojów spo∏ecznych mia∏o zdecydowanie wi´ksze zna-
czenie ni˝ brutalne rozp´dzanie demonstracji czy stosowanie surowych
sankcji karnych. W miar´ up∏ywu czasu w coraz mniejszym stopniu anga-
˝owano si´ w inicjatywy zarówno opozycji, jak i partii (chocia˝by komitety
ocalenia narodowego czy nowe zwiàzki zawodowe). W∏adze odnotowa∏y,
˝e „w zak∏adach pracy zrodzi∏a si´ apatia do ˝ycia politycznego”, nie wie-
dzia∏y jednak, z czego to wynika. Na posiedzeniu WKO w ¸odzi zastana-
wiano si´ wr´cz, „czy to nie jest cichy bojkot poczynaƒ Rzàdu?”155.

Pielgrzymka papie˝a Jana Paw∏a II do Polski w czerwcu 1983 r. o˝ywi∏a
nastroje spo∏eczne. W∏adze stara∏y si´ wykorzystaç wizyt´ do celów propa-
gandowych, a zarazem ograniczyç jej negatywne – z ich punktu widzenia
– skutki spo∏eczne, stàd dzia∏ania w∏adz ÊciÊle wiàzano z planowanà piel-
grzymkà. W marcu tego roku w ¸odzi odnotowano opinie, ˝e przedstawio-
ne „propozycje podwy˝ek cen sà prowokacjà majàcà na celu doprowadze-
nie do rozruchów w kraju, aby w∏adza mia∏a pretekst do odwo∏ania wizyty
papie˝a”. W ostatnich tygodniach przed przyjazdem Jana Paw∏a II wyra˝a-
no przypuszczenie, ˝e telewizja zapewni wi´cej transmisji z wizyty Ojca
Âwi´tego ni˝ w 1979 r., „aby zmniejszyç iloÊç organizowanych wycieczek
i pielgrzymek do miejscowoÊci, w których papie˝ b´dzie przebywa∏”. Nie
dowierzano – i s∏usznie – oficjalnym zapewnieniom w∏adz, ˝e nie utrud-
nià nikomu bezpoÊredniego udzia∏u w powitaniu papie˝a. Dyrekcje PKS
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154 Ibidem, 185n/48, k. 74, Za∏àcznik do informacji dziennej MSW, 18 VII 1982.
155 AIPN ¸ódê, WKO, 0106/11, k. 157, Protokó∏ nr 034/82 z posiedzenia Wojewódzkiego Komi-
tetu Obrony-¸ódê odbytego w dniu 1 paêdziernika 1982 r. 



i niektórych zak∏adów odmawia∏y wynajmowania autobusów. W niektórych
przedsi´biorstwach odrzucono wnioski pracowników z proÊbà o odpraco-
wanie soboty 18 czerwca w innym terminie. Dyrekcja WZPB im. 1 Maja za-
powiedzia∏a wstrzymanie urlopów w drugiej po∏owie czerwca 1983 r., co za-
∏oga odebra∏a jako prób´ uniemo˝liwienia udzia∏u w spotkaniach
z papie˝em156.

W lutym 1983 r. MSW odnotowa∏o, ˝e w Wojewódzkim Urz´dzie Tele-
komunikacyjnym w Sieradzu „zaistnia∏ konflikt na tle podzia∏u monet z wi-
zerunkiem papie˝a. W zwiàzku z tà sprawà dwóch pracowników z∏o˝y∏o le-
gitymacje partyjne”. Podobne pod∏o˝e mia∏y „nastroje niezadowolenia
wÊród cz´Êci pracowników Zak∏adów Przemys∏u Bawe∏nianego im. S. Du-
bois w ¸odzi. 10-osobowa delegacja zwróci∏a si´ do dyrektora z proÊbà
o losowanie przydzielonych monet, uwa˝ajàc ten system rozdzia∏u za... bar-
dziej sprawiedliwy”. W województwie piotrkowskim jeszcze w przeddzieƒ
przyjazdu Jana Paw∏a II pojawia∏y si´ opinie, ˝e „paƒstwo winno t´ wizyt´
wykorzystaç do zdj´cia nawisu inflacyjnego poprzez wydanie dalszych mo-
net z papie˝em o nominale 1000 z∏, a nawet 10 tys. z∏, poniewa˝ nadal jest
zainteresowanie spo∏eczeƒstwa tymi monetami”157.

Zniesienie stanu wojennego wkrótce po wizycie papie˝a nie wywo∏a∏o
wi´kszego oddêwi´ku wÊród mieszkaƒców regionu, podobnie jak og∏oszo-
na wówczas amnestia. Wi´kszoÊç nie wierzy∏a bowiem w zmian´ polityki
w∏adz i uwa˝a∏a, ˝e nie poprawi to sytuacji ekonomicznej spo∏eczeƒstwa158.
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156 AIPN, MSW II, 185n/68, k. 44, Informacja dzienna MSW nr 61/523, 4 III 1983; ibidem,
185n/73, k. 38, Informacja dzienna MSW nr 135/637, 19 V 1983; ibidem, 185n/73, k. 123,
Informacja dzienna MSW nr 142/644, 26 V 1983; AP ¸ódê, KW PZPR w Sieradzu, 1/VI/34/4,
k. 138–139, Informacja nr 162/850/83 dot. sytuacji polityczno-operacyjnej w woj. sieradzkim na
dzieƒ 11 czerwca 1983 roku; ibidem, 1/VI/34/4, k. 140–141, Informacja nr 164/852/83 dot. sytua-
cji polityczno-operacyjnej w woj. sieradzkim na dzieƒ 13 czerwca 1983 roku; ibidem, 1/VI/34/4,
k. 152, Informacja nr 170/858/83 dot. sytuacji polityczno-operacyjnej w woj. sieradzkim na dzieƒ
19 czerwca 1983 roku.
157 AIPN, MSW II, 185n/66, k. 51, Informacja dzienna MSW nr 33/495, 4 II 1983; AP Piotr-
ków Trybunalski, KW PZPR w Piotrkowie Trybunalskim, 257, k. 73, Informacja o sytuacji spo-
∏eczno-politycznej w województwie piotrkowskim w dniu 16 czerwca 1983 r.
158 AP ¸ódê, K¸ PZPR, 39, k. 20, Informacja nr 307/83 dotyczàca sytuacji spo∏eczno-politycz-
nej w województwie ∏ódzkim, 25 VII 1983; ibidem, 39, k. 22, Informacja nr 309/83 dotyczàca
sytuacji spo∏eczno-politycznej w województwie ∏ódzkim, 26 VII 1983.



WYKAZ SKRÓTÓW

AAB – Archiwum Archidiecezjalne w Bia∏ymstoku

AAKat. – Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach

AAL – Archiwum Archidiecezjalne w Lublinie

AA¸ – Archiwum Archidiecezjalne w ¸odzi

AAN – Archiwum Akt Nowych

AD Kielce – Archiwum Diecezjalne w Kielcach

AD Tarnów – Archiwum Diecezjalne w Tarnowie

AE – Akademia Ekonomiczna

AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza

AIPN – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej

w Warszawie

AIPN Bia∏ystok – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej

w Bia∏ymstoku

AIPN Bydgoszcz – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej

w Bydgoszczy

AIPN Gdaƒsk – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej

w Gdaƒsku

AIPN Kraków – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej

w Krakowie

AIPN Lublin – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej

w Lublinie

AIPN ¸ódê – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej

w ¸odzi

AIPN Poznaƒ – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej

w Poznaniu

AIPN Rzeszów – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej

w Rzeszowie

AIPN Wroc∏aw – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej

we Wroc∏awiu
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AKBD¸ – Akta Kurii Biskupiej Diecezji ¸ódzkiej

AKCh – Arcybiskupi Komitet Charytatywny

AKGPBP – Archiwum Komendy G∏ównej Policji Biuro

Prewencji

AKKS – Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „SolidarnoÊç”

AM – Akademia Medyczna

AP Bia∏ystok – Archiwum Paƒstwowe w Bia∏ymstoku

AP Bydgoszcz – Archiwum Paƒstwowe w Bydgoszczy

AP Che∏m – Archiwum Paƒstwowe w Lublinie

Oddzia∏ w Che∏mie

AP Cz´stochowa – Archiwum Paƒstwowe w Cz´stochowie

AP Elblàg – Archiwum Paƒstwowe w Elblàgu

AP Gdaƒsk – Archiwum Paƒstwowe w Gdaƒsku

AP Gorzów Wielkopolski – Archiwum Paƒstwowe w Szczecinie

Oddzia∏ w Gorzowie Wielkopolskim

AP Jelenia Góra – Archiwum Paƒstwowe we Wroc∏awiu

Oddzia∏ w Jeleniej Górze

AP Kalisz – Archiwum Paƒstwowe w Kaliszu

AP Katowice – Archiwum Paƒstwowe w Katowicach

AP Kielce – Archiwum Paƒstwowe w Kielcach

AP Konin – Archiwum Paƒstwowe w Poznaniu 

Oddzia∏ w Koninie

AP Koszalin – Archiwum Paƒstwowe w Koszalinie

AP Kraków – Archiwum Paƒstwowe w Krakowie

AP Legnica – Archiwum Paƒstwowe we Wroc∏awiu 

Oddzia∏ w Legnicy

AP Leszno – Archiwum Paƒstwowe w Lesznie

AP Lublin – Archiwum Paƒstwowe w Lublinie

AP ¸om˝a – Archiwum Paƒstwowe w Bia∏ymstoku 

Oddzia∏ w ¸om˝y

AP ¸ódê – Archiwum Paƒstwowe w ¸odzi

AP Nowy Sàcz – Archiwum Paƒstwowe w Krakowie 

Oddzia∏ w Nowym Sàczu

AP Olsztyn – Archiwum Paƒstwowe w Olsztynie

AP Otwock – Archiwum Paƒstwowe miasta sto∏ecznego 

Warszawy Oddzia∏ w Otwocku

AP Pi∏a – Archiwum Paƒstwowe w Poznaniu 

Oddzia∏ w Pile

AP Piotrków Trybunalski – Archiwum Paƒstwowe w Piotrkowie Trybunalskim

AP Radom – Archiwum Paƒstwowe w Radomiu

762



AP Poznaƒ – Archiwum Paƒstwowe w Poznaniu

AP PrzemyÊl – Archiwum Paƒstwowe w PrzemyÊlu

AP Radzyƒ Podlaski – Archiwum Paƒstwowe w Lublinie 

Oddzia∏ w Radzyniu Podlaskim

AP Rzeszów – Archiwum Paƒstwowe w Rzeszowie

AP Sandomierz – Archiwum Paƒstwowe w Kielcach 

Oddzia∏ w Sandomierzu

AP Siedlce – Archiwum Paƒstwowe w Siedlcach

AP Sko∏yszyn – Archiwum Paƒstwowe w Rzeszowie 

Oddzia∏ w Sko∏yszynie

AP Suwa∏ki – Archiwum Paƒstwowe w Suwa∏kach

AP Szczecin – Archiwum Paƒstwowe w Szczecinie

AP Tarnów – Archiwum Paƒstwowe w Krakowie 

Oddzia∏ w Tarnowie

AP Toruƒ – Archiwum Paƒstwowe w Toruniu

AP Wa∏brzych – Archiwum Paƒstwowe we Wroc∏awiu Oddzia∏ 

w Wa∏brzychu z siedzibà w Boguszowie-Gorcach

AP Wilkowo – Archiwum Paƒstwowe w Zielonej Górze 

Oddzia∏ w Wilkowie

AP Wroc∏aw – Archiwum Paƒstwowe we Wroc∏awiu

AP ZamoÊç – Archiwum Paƒstwowe w ZamoÊciu

AR – Akademia Rolnicza

ARO – Akademicki Ruch Oporu

ARz. – Akta Rzeczowe

ASO – Archiwum Sàdu Okr´gowego

AUWoj. – Archiwum Urz´du Wojewódzkiego

AWF – Akademia Wychowania Fizycznego

AWL – Archiwum Wojsk Làdowych

AZOA¸ – Archiwum Zak∏adu Obs∏ugi Administracji 

przy Urz´dzie Wojewódzkim w ¸odzi

AZSZ¸ – Archiwum Zak∏adowe Zarzàdu Regionu NSZZ 

„SolidarnoÊç” Ziemi ¸ódzkiej

AZWUW – Archiwum Zak∏adowe Wielkopolskiego Urz´du 

Wojewódzkiego w Poznaniu

BAA – Brygada Artylerii Armat

BFM – Bia∏ostocka Fabryka Mebli

BFMP – Bia∏ostockie Forum MyÊli Partyjnej

BHP – Bezpieczeƒstwo i Higiena Pracy

BN – Biblioteka Narodowa

BP – Biuro Polityczne
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BZGraf – Bia∏ostockie Zak∏ady Graficzne

BZPB – Bia∏ostockie Zak∏ady Przemys∏u Bawe∏nianego

CDCN – Centrum Dokumentacji Czynu 

Niepodleg∏oÊciowego

CK – Centralny Komitet

CKKP – Centralna Komisja Kontroli Partyjnej

COSW¸ – Centralny OÊrodek Szkolenia Wojsk ¸àcznoÊci

CZZK – Centralny Zarzàd Zak∏adów Karnych 

(tu: archiwum Centralnego Zarzàdu Zak∏adów 

Karnych)

DD˚S – Dzia∏ Dokumentów ˚ycia Spo∏ecznego

DH – Dom Handlowy

DPanc – dywizja pancerna

DUOP – Delegatura Urz´du Ochrony Paƒstwa

DZ – dywizja zmechanizowana

DZWME – DolnoÊlàskie Zak∏ady Wytwórcze Maszyn 

Elektrycznych

FAT – Fabryka Automatów Tokarskich

F¸T – Fabryka ¸o˝ysk Tocznych

FMG – Fabryka Maszyn Górniczych 

FMR – Fabryka Maszyn Rolniczych

FPiU – Fabryka Przyrzàdów i Uchwytów

FSC – Fabryka Samochodów Ci´˝arowych

FSM – Fabryka Samochodów Ma∏olitra˝owych

FSO – Fabryka Samochodów Osobowych

FWR – Fabryka Wyrobów Runowych

GPBP – Gorzowskie Przedsi´biorstwo Budownictwa 

Przemys∏owego

GS – Gminna Spó∏dzielnia „Samopomoc Ch∏opska”

GZP – G∏ówny Zarzàd Polityczny

HCP – Zak∏ady Przemys∏u Metalowego Hipolit Cegielski

HiL – Huta im. Lenina

HSO – Huta Szk∏a Opakowaniowego

HSW – Huta Stalowa Wola

IPN – Instytut Pami´ci Narodowej

KC – Komitet Centralny

KD – Komitet Dzielnicowy

KG – Komitet Gminny

KGO – Kierownictwo Grup Operacyjnych

KHS – KroÊnieƒskie Huty Szk∏a
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KIK – Klub Inteligencji Katolickiej

KK – Komisja Krajowa

KK – Komitet Krakowski

KKP – Komisja Kontroli Partyjnej

KKS – Krajowy Komitet Strajkowy

KKW – Krajowa Komisja Wykonawcza

K¸ – Komitet ¸ódzki 

KM – Komitet Miejski

KMG – Komitet Miejsko-Gminny

KO – kontakt operacyjny

KOK – Komitet Obrony Kraju

KON – Komitet Ocalenia Narodowego

KOR – Komitet Obrony Robotników

KOS – Ko∏o Oporu Spo∏ecznego 

KOS – Komitet Oporu Spo∏ecznego

KM – Komitet Miejski

KPM – Komitet Porozumienia Mi´dzyzak∏adowego

KPN – Konfederacja Polski Niepodleg∏ej

KPO – Komisja Polityczno-Organizacyjna

KPZR – Komunistyczna Partia Zwiàzku Radzieckiego

KRH – Komisja Robotnicza Hutników NSZZ 

„SolidarnoÊç” Huty im. Lenina

KS – Komenda Sto∏eczna

KSS-KOR – Komitet Samoobrony Spo∏ecznej „KOR”

KU – Komitet Uczelniany

KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski

KW – Komenda Wojewódzka

KW – Komitet Wojewódzki

KWB – Kopalnia W´gla Brunatnego

KWK – Kopalnia W´gla Kamiennego

KWO – Komitet Wspó∏pracy Obywatelskiej

KZ – Komisja Zak∏adowa

KZ – Komitet Zak∏adowy

KZR – Konspiracyjny Zarzàd Regionu

LWP – Ludowe Wojsko Polskie

LZNS – Lubelskie Zak∏ady Naprawy Samochodów

¸FÂ – ¸aƒcucka Fabryka Ârub

¸ZPB – ¸om˝yƒskie Zak∏ady Przemys∏u Bawe∏nianego

MGO – Miejska Grupa Operacyjna

MKK – Mi´dzyzak∏adowa Komisja Koordynacyjna
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MKK – Mi´dzyzak∏adowy Komitet Koordynacyjny

MKKP – Miejska Komisja Kontroli Partyjnej

MKO – Mi´dzyuczelniany Komitet Oporu

MKR – Mi´dzyzak∏adowy Komitet Robotniczy

MKS – Mi´dzyzak∏adowy Komitet NSZZ „SolidarnoÊç” 

Ziemi ¸ódzkiej 

MKS – Mi´dzyzak∏adowy Komitet Strajkowy

MKW – Mi´dzyzak∏adowy Komitet Wspó∏pracy

MKZ – Mi´dzyzak∏adowy Komitet Za∏o˝ycielski

MO – Milicja Obywatelska

MON – Ministerstwo Obrony Narodowej

MPK – Miejskie Przedsi´biorstwo Komunikacyjne

MPRWiK – Miejskie Przedsi´biorstwo Robót Wodnych 

i Kanalizacyjnych

MRKS – Mi´dzyzak∏adowy Robotniczy Komitet

„SolidarnoÊci”

MRO – M∏odzie˝owy Ruch Oporu

MSW – Ministerstwo Spraw Wewn´trznych

MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewn´trznych i Administracji

NFUG – Nowosàdecka Fabryka Urzàdzeƒ Górniczych

NGP – Niezale˝na Grupa Polityczna

NIK – Najwy˝sza Izba Kontroli

NMP – NajÊwi´tsza Maryja Panna 

NOMO – Nieetatowe Oddzia∏y Milicji Obywatelskiej

NSZZ RI – Niezale˝ny Samorzàdny Zwiàzek Zawodowy 

Rolników Indywidualnych

NSZZ „SolidarnoÊç” – Niezale˝ny Samorzàdny Zwiàzek Zawodowy 

„SolidarnoÊç”

NZS – Niezale˝ne Zrzeszenie Studentów

OBEP IPN Bia∏ystok – Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej 

w Bia∏ymstoku

OBEP IPN Gdaƒsk – Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej 

w Gdaƒsku

OBEP IPN Kraków – Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej 

w Krakowie

OBEP IPN Lublin – Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej w Lublinie

OBEP IPN Poznaƒ – Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej 

w Poznaniu

OBEP IPN Rzeszów – Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej 

w Rzeszowie
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OBEP IPN Wroc∏aw – Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej 

we Wroc∏awiu

OKO – Ogólnopolski Komitet Oporu

OKON – Obywatelski Komitet Ocalenia (Odrodzenia) 

Narodowego

OKOR – Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników

OMWP – Organizacja M∏odzie˝y Walczàcej Polski

OOP – Oddzia∏owa Organizacja Partyjna

OPI-W – OÊrodek Pracy Ideowo-Wychowawczej

OPO – Oddzia∏y Polityczno-Obronne 

OPPM – Okr´gowe Przedsi´biorstwo Przemys∏u Mi´snego

ORMO – Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej

OZPB – Ozorkowskie Zak∏ady Przemys∏u Bawe∏nianego 

OZZK – Okr´gowy Zarzàd Zak∏adów Karnych

PAM – Pomorska Akademia Medyczna

PAN – Polska Akademia Nauk

PAP – Polska Agencja Prasowa

PAT – Papieska Akademia Teologiczna

PBR – Przedsi´biorstwo Budownictwa Rolniczego

PGR – Paƒstwowe Gospodarstwo Rolne

PGDiKUFZG – Przedsi´biorstwo Generalnych Dostaw 

i Kompletowania Urzàdzeƒ Ferm Zwierzàt 

Gospodarskich 

PK – Politechnika Krakowska

PKO – Powszechna Kasa Oszcz´dnoÊci

PKP – Polskie Koleje Paƒstwowe

PKS – Paƒstwowa Komunikacja Samochodowa

PL – Politechnika Lubelska

POM – Paƒstwowy OÊrodek Maszynowy

POP – Podstawowa Organizacja Partyjna

POW – Pomorski Okr´g Wojskowy

PP – Politechnika Poznaƒska

PP – Przedsi´biorstwo Paƒstwowe

PPR – Polska Partia Robotnicza

PR – Polskie Radio

PRI – Przedsi´biorstwo Robót In˝ynieryjnych

PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa

PRON – Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego

PS – Politechnika Szczeciƒska

PSS – Powszechna Spó∏dzielnia Spo˝ywców
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PWSFTiT – Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Filmowa, Telewizyjna 

i Teatralna

PWSSP – Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Sztuk Plastycznych

PZG – Przedsi´biorstwo Zaopatrzenia Górnictwa

PZL – Paƒstwowe Zak∏ady Lotnicze

PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza

RKK – Regionalna Komisja Koordynacyjna

RKS – Regionalny Komitet SolidarnoÊci Ma∏opolska

RKS – Regionalny Komitet Strajkowy

RKW – Regionalna Komisja Wykonawcza

RMP – Ruch M∏odej Polski

ROMO – Rezerwowe Oddzia∏y Milicji Obywatelskiej

ROPCiO – Ruch Obrony Praw Cz∏owieka i Obywatela

RSW – Robotnicza Spó∏dzielnia Wydawnicza

RWE – Radio Wolna Europa

SB – S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa

SD – Stronnictwo Demokratyczne

SKM – Szybka Kolej Miejska

SKOD – Studencki Komitet Obrony Demokracji

SKR – Spó∏dzielnia Kó∏ek Rolniczych

SPATiF – Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i Filmu

SSR – Szczeciƒska Stocznia Remontowa

SW – S∏u˝ba Wi´zienna

„SW” – „SolidarnoÊç Walczàca”

SWL – Sàd Wojsk Lotniczych

SZSP – Socjalistyczny Zwiàzek Studentów Polskich

ÂOW – Âlàski Okr´g Wojskowy

TGO – Terenowa Grupa Operacyjna

TKK – Tymczasowa Komisja Koordynacyjna

TKO – Terenowa Komisja Odwo∏awcza do spraw Pracy

TKR – Tymczasowa Komisja Regionalna

TKW – Tymczasowa Komisja Wykonawcza

TKZ – tajna komisja zak∏adowa

TTKK – Tymczasowa Tarnowska Komisja Koordynacyjna

TTZR – Tajny Tymczasowy Zarzàd Regionu

TVP – Telewizja Polska

TW – tajny wspó∏pracownik

TZR – Tymczasowy Zarzàd Regionu

UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

UG – Uniwersytet Gdaƒski
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UJ – Uniwersytet Jagielloƒski

U¸ – Uniwersytet ¸ódzki

UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej

UMK – Uniwersytet im. Miko∏aja Kopernika

UM¸ – Urzàd Miasta ¸odzi

UPA – Ukraiƒska Powstaƒcza Armia

UW – Uniwersytet Warszawski

UW – Urzàd Wojewódzki

WF – Wytwórnia Filtrów

WGO – Wojskowa Grupa Operacyjna

WIW – Wielkopolska Inicjatywa Wydawnicza

WK – Wojewódzki Komitet

WKK – Wojewódzka Komisja Koordynacyjna

WKKP – Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej

WKO – Wojewódzki Komitet Obrony

WKO Bia∏ystok – zespó∏ archiwalny: Urzàd Wojewódzki 

w Bia∏ymstoku 1974–1998, Wojewódzki Komitet

Obrony

WKR – Wojewódzka Komisja Rewizyjna

WKW – Wojewódzka Komisja Weryfikacyjna

WOP – Wojska Ochrony Pogranicza

WOW – Warszawski Okr´g Wojskowy

WP – Wojsko Polskie

WPBP – Wroc∏awskie Przedsi´biorstwo Budownictwa 

Przemys∏owego 

WPG – Wojskowa Prokuratura Garnizonowa

WPKM – Wojewódzkie Przedsi´biorstwo Komunikacji 

Miejskiej

WRON – Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego

WSG – Wojskowy Sàd Garnizonowy

WSK – Wytwórnia Sprz´tu Komunikacyjnego

WSM – Wy˝sza Szko∏a Morska

WSP – Wy˝sza Szko∏a Pedagogiczna

WSS – Wojewódzka Spó∏dzielnia Spo˝ywców

WSW – Wojskowa S∏u˝ba Wewn´trzna

WSW – Wytwórnia Silników Wysokopr´˝nych

WSzW – Wojewódzki Sztab Wojskowy

WUML – Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu

WUSW – Wojewódzki Urzàd Spraw Wewn´trznych

Wydz. Org. – Wydzia∏ Organizacyjny
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WZPB – Widzewskie Zak∏ady Przemys∏u Bawe∏nianego

ZA – Zak∏ady Azotowe

ZAP – Zak∏ady Automatyki Przemys∏owej

ZBoWiD – Zwiàzek Bojowników o WolnoÊç i Demokracj´

ZE PAK – Zespó∏ Elektrowni Pàtnów–Adamów–Konin

ZFM – Zamojskie Fabryki Mebli

ZG – Zak∏ady Górnicze

ZKS – Zak∏adowy Komitet Strajkowy

ZLP – Zwiàzek Literatów Polskich

ZM – Zak∏ady Mechaniczne

ZMW – Zwiàzek M∏odzie˝y Wiejskiej

ZNiO – Zak∏ad Narodowy im. Ossoliƒskich

ZNMG – Zak∏ady Naprawcze Maszyn Górniczych

ZNTK – Zak∏ady Naprawcze Taboru Kolejowego

ZOMO – Zmechanizowane Odwody Milicji Obywatelskiej

ZOZ – Zak∏ad Opieki Zdrowotnej

ZP – Zarzàd Polityczny

ZPB – Zak∏ady Przemys∏u Bawe∏nianego

ZPD – Zak∏ady Przemys∏u Dziewiarskiego

ZPH – Zak∏ady Przetwórstwa Hutniczego

ZPK – Zak∏ady Przemys∏u Konfekcyjnego

ZPO – Zak∏ady Przemys∏u Odzie˝owego

ZPOW – Zak∏ady Przemys∏u Owocowo-Warzywnego

ZPR – Zak∏ady Podzespo∏ów Radiowych

ZPS – Zak∏ady Przemys∏u Skórzanego

ZR – Zarzàd Regionu

ZSE – Zak∏ady Sprz´tu Elektrogrzewczego

ZSL – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe

ZSMP – Zwiàzek Socjalistycznej M∏odzie˝y Polskiej

ZSO – Zak∏ady Sprz´tu OÊwietleniowego

ZSRR – Zwiàzek Socjalistycznych Republik Radzieckich

ZTK – Zak∏ady Tekstylno-Konfekcyjne

ZUGiL – Zak∏ady Urzàdzeƒ Galwanicznych i Lakierniczych

ZUT – Zak∏ady Urzàdzeƒ Technicznych

ZUTPL – Zjednoczone Zak∏ady Urzàdzeƒ Technicznych 

Przemys∏u Lekkiego

ZWCh – Zak∏ady Wyrobów Chemicznych

ZWUT – Zak∏ady Wytwórcze Urzàdzeƒ 

Telekomunikacyjnych

ZZ – Zwiàzek Zawodowy
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A.T. 257

Ablewicz Jerzy 273, 276, 277

Achinger Ignacy 109

Ackerman Marian 124

Adamczyk Andrzej 488

Adamczyk Lech 79

Adamczyk Mieczys∏aw 252

Adamowicz Micha∏ 59

Adamski Bogdan 358

Adamski Ireneusz 651

Adamski Tadeusz 109

Adamus (-) 438

Afeltowicz Bernard 69

Afenda Stanis∏aw 76

„Albert” N.N. 545

„Albin” N.N. 651

Albrecht Ginter 543, 550

Aleksandrzak Janina 630

Alesionek Ryszard 516

Alexiewicz Tomasz 681

Alot Stanis∏aw 376

Ambroziewicz Jacek 602

Anczykowska Gra˝yna 716

Andrusiewicz Andrzej 13

Andruszko Edward 495

Andrzejewski Janusz 454

Andrzejewski Jerzy 500, 505–507,

515, 516, 549

Andrzejewski Piotr 454

Andrzejewski Roman 749

Anoszkin Wiktor 11

„Antoni” N.N. 545

Antoniewicz Franciszek 164

Antoƒczyk Edward 398

Antosiewicz Andrzej 589

Antoszewski Andrzej 9

Anusz Andrzej 8, 10

Anusz Anna 10

Arciszewski Jan 335

Arendt Marian 512, 513

Ash Timothy Garton 10

Assuntino Rudi 719

Augustyn Adam 228

Augustyniak Antoni 717, 732

Augustyniak Zygmunt 716–717

Augustyƒski Franciszek 338

„Awramczyk Józef” zob. Soko∏owski

Andrzej

Bacewicz J. 456

Bachur Aleksander 162

Badora Barbara 25

Baj Wanda 181

Bajerowa Irena 130

Balin Marian 516

Baliƒski Jerzy 716

Baliszewski Ryszard 443

Ba∏uka Edmund 602–604, 615

Banasz Franciszek 663

Banaszkiewicz Adam 140
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Banecki Andrzej 556

Baraniak Krzysztof 678

Baranowski Bogdan 452

Baraƒski (-) 510

Barcikowski Kazimierz 14, 498

Bare∏a Stefan 140, 141, 749

Bargie∏ Janusz 110

Barszczewski Zbigniew 33

Bartczak Jan 179

Bartkiewicz Zofia 162

Bartmiƒski Jerzy 194

Bartmiƒski Stanis∏aw 401, 404

Bartnik Jan 402

Bartolik Irena 644

Barton Zenon 734

Bartoszcze Piotr 495

Bartoszek Aurelia 14

Bartoszek Jadwiga 138

Bartuzel Jerzy 59

Barycz Anna zob. Tusk Donald

Baszkiewicz Jerzy 342

Baszyƒski Tadeusz 189, 195

Bazu∏ka Bronis∏aw 320

Bazyd∏o Janusz 195

Bàczkowski Andrzej 194

Bàk Jacek 333

Bàk Mieczys∏aw 380

Bàk Piotr Jan 599

Bàk Zygmunt 600

Bednarczyk Rafa∏ 222, 240, 247,

248, 250, 251, 254, 261

Bednarek Józef 495

Bednarek Ryszard 663

Bednarski Henryk 514, 515

Bednarski Kazimierz 690, 715, 716

Bednarz Marek 90

Bednarz Piotr 47, 48, 72, 79

Bednorz Herbert 87, 131–139, 156

Beer Paulina 323

Bejger Stanis∏aw 498, 500, 504–507

Bejze Bohdan 698, 741, 750

Bekker Mariusz 669

Be∏czowski Zdzis∏aw 361

Be∏dkiewicz Zdzis∏aw 570

Be∏z Zbigniew 588, 665, 666, 676

Beme Stefan 72

Berak Marek 494

Berdychowski Zygmunt 275

Berdyga Waldemar 425

BereÊ Ryszard 365, 379

BereÊ Witold 14

Bereza Edward 320

Bereza Piotr 62

Berezowski Andrzej 360

Berliƒski Henryk 674

Berliƒski Marek 660, 674

Bernstein Carl 10

Bertman Wis∏awa 90, 126

Beszta-Borowski Jan 437, 444, 447,

466

Bia∏a Barbara 466

Bia∏ecki Tadeusz 579

Bia∏kowski Józef 708

Bia∏o Krzysztof 88

Bia∏ob∏ocki Zdzis∏aw 703

Bia∏ous Wojciech 436

Bia∏y Wac∏aw 181

Bicki Tomasz 678

Bidziƒski Ryszard 128

Biegalski Lech 415

Bielaƒski Roman 334

Bielecki Jan Krzysztof 486, 523

Bienkiewicz Maria 323

Bierka Zbigniew 678

Biernacki Leszek 534

Biernaczyk Zdzis∏aw 27

Bieroƒ Grzegorz 678

Bikont Anna 13

Bikont Piotr 13

Bil-Jaruzelska Irena 466

Bil-Jaruzelski Eugeniusz 459, 466

Bilski Gabriel 323
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Binder Zenon 414, 421

Binduga Andrzej 319

Bingen Dieter 10

Biniak Ryszard 651

Binkowski Jerzy 109

Biƒczycki Jerzy 237

Biƒkowski Krzysztof 292, 322

Bis Józef 389

Biskup Jan 747

Biskup Marian 79

Bista Stanis∏aw 138

Blajerski W∏odzimierz 164, 178

Blek Stanis∏aw 709

B∏aszczyk Ewa 715, 730

B∏aszczyk Ryszard 124

B∏aszkiewicz Tadeusz 382, 383, 403

B∏aut Józef 128

B∏a˝ Zygmunt 387

B∏a˝ejewski Czes∏aw 27

B∏a˝ek S∏awomir 479, 537

B∏a˝ek Zygmunt 479, 480

B∏och J. 755, 757

B∏oƒski Tadeusz 538, 552, 553

Bober Andrzej 287, 323

Bobiƒska Celina 227

Bobowski Antoni 109

Bobula Krzysztof 124

Bocheƒska Teresa 707

Bochwic Teresa 41, 328, 329

Bochyƒski Mieczys∏aw 205

Bochyƒski Witold 389

Bocian Józef 88

Boczeƒ Józef 320

Bodkiewicz Zdzis∏aw 599, 600

Bogacz Ryszard 597

Bogacz Zbigniew 127

„Bogdan” zob. Bryk Mieczys∏aw

Bogdanowicz Stanis∏aw 481, 487,

525, 526, 530, 549, 550, 552,

553

Bogucki Dariusz 489

Bogucki W∏odzimierz 666

Bogumi∏ Jerzy 317, 334

Boguski Dariusz 416, 420, 435, 436,

446, 452, 453, 469

Bohdanowicz Ewa 438

Bohusz Stefan 678

Bojanowski Tadeusz 718

Bojarski W∏adys∏aw 493

Bokiniec Micha∏ 173, 176, 181, 187,

202, 213

Bondaryk Krzysztof 423, 452

Bondos Alfred 181, 191

Bondyra Józef 183

Bonk Jacek 495

Boƒczak-Kucharczyk Ewa 436

Borenstein Bogdan 418

Borkowski Jan 528

Borkowski Wojciech 317

Borodziej W∏odzimierz 12

Borowski Adam 317, 334

Bortnowska Halina 264

Borucki Ryszard 421, 451

Borusewicz Bogdan 478, 479, 481,

482, 484–486, 516, 520–522, 533

Borusewicz Józef 482

Borzuchowska Agnieszka 466

Borzuchowski Janusz 436

Borzyszkowski Józef 551

Bosacki Marcin 628, 653, 654

Bosiacki Roman 678

Boszko Marek 316

Boyes Roger 8

Bozacki Jerzy 676

Bo˝ko Jan 128

Bo˝ykowski Jan 609, 610

Bradel Zdzis∏aw 195, 542

Bradtke Ryszard 499

Bratkowski Stefan 511

Broc Jerzy 419, 420, 422, 449

Brodzicki Czes∏aw 415, 467

Brodzka Teresa 91
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Brom Rudolf 138

Bronowicka Aneta 645

Bronowski Krzysztof 720

Browarczyk Antoni 488

Broêbar Krzysztof 400

Bryk Mieczys∏aw „Bogdan” 651

Bryk Zbigniew 481, 549

Bryszkowski Pawe∏ 449

Brzeski Jan 393

Brzeziƒski Henryk 341

Brzozowski Mieczys∏aw 205

Brzozowy Henryk 11

Brzyska Wanda 195

Buczkowski Les∏aw 482

Budzyƒski Stefan 336

Bugaj Tadeusz 49

Bugajny Pawe∏ 669

Bugno-Zaleska Ewa zob. Zaleska Ewa

Bujak Zbigniew 167, 285, 307, 477–

–479, 516, 526, 617, 714

Bujwicki Bernard 414

Bukowski Ryszard 380

Bukowski Stanis∏aw 535

Bukowski Waldemar 220

Buler Wojciech 602

Bu∏awa Józef 563

Bunsch Franciszek 228

Buranowski Tadeusz 124

Burek Krzysztof 414, 420, 435, 436,

446

Burg∏ajewski (-) 295

Burkot Stanis∏aw 228

Burski Marek 690

Burzyƒski Andrzej 90

Buszkiewicz Teresa 674

Butkiewicz Zenon 537

Buzek Jerzy „Karol” 109

Byziewicz Marian 72

Cecuda Dariusz 9, 308

Ceg∏a Bernard 682

Celewicz Wies∏aw 537

Cembrzyƒska Beata 333

Cenckiewicz S∏awomir 20, 22, 481,

486, 502, 520, 567

Cesarski Wojciech 13

Chabielski Czes∏aw 556

Chabowski Mieczys∏aw 484, 507,

550

Chachorowski Adam 528, 529, 532

Chaciƒski Mieczys∏aw 321

Chaja Mieczys∏aw 455

Chalimoniuk Roman 70

Chaƒko Jan 690, 691, 696, 720, 747

Chech∏acz Robert 318, 333

Chelicki Zbigniew 59

Che∏kowski August 130

Che∏miƒski Bronis∏aw 413

Chi˝yƒski Jerzy 729

Ch∏opecki Kazimierz 747

Chmielewski Franciszek 518, 520

Chmielewski Tadeusz 491, 547

Chmielewski W∏odzimierz 164, 180,

189, 205

Chmielowska Janina Jadwiga 108,

109

Chojnacki Jerzy 705

Chojnacki W∏adys∏aw (Józefa Kamiƒ-

ska) 15, 393, 394, 666

Chojnacki Wojciech (Józefa Kamiƒ-

ska) 15, 393, 394, 666

Chojnowski Jan 454

Chojnowski Marian 414, 416, 419,

438, 442, 443, 464, 465, 471, 473

Choma-Jusiƒska Ma∏gorzata 23

Chorà˝y Piotr A. 600

Choru˝y Wies∏aw 435

Chossa Wies∏aw 651

ChroÊciƒski Edmund 665

Chudzik Franciszek 391

Chudzik Wanda 13, 30, 90, 161, 221,

288, 421, 569, 693
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Chwalba Andrzej 8

Chwalibóg Alicja 413, 419, 453, 466

Chwalibóg Andrzej 419

Chwalisz Józef 59

Cichocki Adam 195

Cichoƒ Pawe∏ 678

Cichoƒ Wies∏aw 492, 537

Cicirko Janina 378

Ciechan Zbigniew 512, 513

Ciechanowski Jacek 663, 664

Cielniak Tadeusz 717

Ciesielski Jan 243

Ciesielski Roman 231

Cieciorowski Eugeniusz 696, 741

Cieszewski Jacek (Jerzy Fajerant) 90,

127, 133

CieÊlik Mieczys∏aw 702

CieÊlik Tomasz 669, 670

Ciniewicz Zdzis∏aw 417

Cisek Jan 360

Cis∏ak Boles∏aw 706

Cisowski Henryk 667

Cofa∏ka Jan 701, 702

Cwojdziƒska Gabriela 601, 605, 613,

622, 624

Cygan Mieczys∏aw 498, 549, 550,

558

Cynkier Wies∏aw 739

Cypcarz Jan 387

Cypryniak Kazimierz 495

Cywiƒski Radomir 13, 30, 90, 161,

221, 288, 355, 421, 569

Czabaƒski Tomasz 675, 676

Czachor Marek 542, 543

Czajkowski S∏awomir 674

Czarnecki Marceli 269

Czàstka Henryk 399–400

Czech Zenon 410, 411

Czechak Waldemar 416, 417, 445,

453

Czechowicz Tadeusz 25, 701, 702,

710

Czekalski Józef 92

Czekalski Marek 715

Czenczek Stanis∏aw 403

Czerniawski Mieczys∏aw 430

Czerski Franciszek 505

Czerwiƒski Arkadiusz 319

Czerwiƒski Fryderyk 221, 239, 249

Czerwiƒski Zbigniew 627, 654

Czoga∏a Jan 163, 193

Czuma Benedykt 690

Czwarno Ma∏gorzata 361, 389, 390,

394

Czwarno Maria 389, 394

Czy˝owicz Ryszard 388

åmielewski Jerzy 471

åwiek Jerzy 288

Dabert Eugenia R. 627, 639, 651,

652, 668, 670, 681

Danczowska Kaja 237

Daniel Wojciech 267

Danielewicz Stanis∏aw 536

Danilecki Tomasz 21

Daniszewski W∏adys∏aw 579

Daƒko Andrzej 221, 222

„Darek” zob. Dolata Zbigniew

Darnia Barbara 665

Dawidowicz Maria 140

Dàbrowska Danuta 591

Dàbrowski Andrzej 741

Dàbrowski Bronis∏aw 23, 24, 204,

275, 383

Dàbrowski Ryszard 320

Dàbrowski Stanis∏aw 33

Dàbrowski Stanis∏aw 327

Dec Leszek 710

Dembiƒski Andrzej 551

Dembiƒski Grzegorz 674

Dembiƒski Janusz 674
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Dembiƒski Stanis∏aw 493

Dembowski Bronis∏aw 337

Demichowicz Miros∏aw 500

Dencewicz Barbara 734

Depczyƒski Marek 422

Deszcz Roman 277

Devlin Kevin 10

D´bski Bogus∏aw 420, 421, 451

Dillenius Zofia 64

D∏ugok´cki S. 565

D∏ugo∏´cki Zbigniew 601

D∏u˝niewski Jerzy 692, 694, 715,

719, 729–730

Dmochowski Mariusz 326

Dobraczyƒski Jan 545

Dobrecki Krzysztof 645

Dobrowolska Ewa 320

Dobrowolski Józef 707

Dobrowolski W∏adys∏aw 551

Dobrzyƒski P. 468

Dobrzyƒski S∏awomir 488

Dobrzyƒski Stanis∏aw 669

Doczyk Henryk 128

Dolata Zbigniew „Darek” 651

Domagalski W∏odzimierz 719, 720

Domaga∏a Ryszard 268

Domin Czes∏aw 138, 139

Dominiczak Henryk 9, 506

DoÊpia∏ Józef 690, 696

Dowgia∏∏o Krzysztof 482, 484, 543

Draus Jan 12, 27, 351, 424

Dreja Krzysztof 223

Drewniak Ryszard 598

Drewniak W∏adys∏aw 397

Drewniany Józef 59

Drost Zdzis∏aw 662, 675, 676

Drwal Pawe∏ 178

Drwal Rados∏aw 194, 195

Drynio Ma∏gorzata 333

Drzazga Edward 426

Drzewiecki Miros∏aw 79, 80

Drzycimski Andrzej (Jan Mur) 14,

479, 481, 493, 537, 538, 552,

553, 606

Dubas Kazimierz 388

Dubrawski Tomasz 419

Duda Marian 140

Duda Roman 80

Duda-Gwiazda Joanna 537, 544

Dudek Andrzej 269

Dudek Antoni 7–9, 15, 58, 59, 61,

62, 109, 162–164, 188, 197,

218, 220, 222, 245, 247, 249,

254–257, 262, 289, 486–488,

523, 525, 529, 530, 532, 660,

691, 700, 724

Dudek Antoni 195

Dudek Stanis∏aw 223, 240, 251, 252

Dudkowski (-) 500

Dudziƒski Wies∏aw 127

Duklanowski Leszek 589

Duklanowski Wojciech 589

Du∏ak Stanis∏aw 481, 549, 552

Duma Zdzis∏aw 406

Dunaj Kazimierz 425, 459, 460–462

Durka Jan 342

Durski Grzegorz 588

Dworzyƒski Ryszard 599

Dyczkowski Adam 80

Dyduch Bronis∏awa 138

Dylàg Stanis∏aw 268

Dylewski Jan 600, 616

Dymarski Lech 480

Dyrda Stanis∏aw 139

Dytman Andrzej 423

Dziabaszewski Wojciech 657

Dziadul Jan 89, 90, 98, 126

Dziàdziak Boles∏aw 425

Dziczek W∏adys∏aw 589

Dzie∏ak Andrzej 79, 80

Dziemidok Bogdan 195

Dzieniakowska Jolanta 252
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Dzieran Tomasz 729

Dzier˝ek Henryk 484

Dzier˝ek Stefan 660, 672, 681

Dzi´cielska-Machnikowska Stefania

694, 695, 698

Dzi´cio∏owski Wojciech 670

Dzimidowicz Edward 600

Dziuba Andrzej 423

Dzwilewska Anna 417

Ebertowski Tadeusz 548

Edelman Marek 719

Eisler Jerzy 567

Ejsmont Pawe∏ 536

Eliasz Henryk 747

Etel Robert 602

Fabiaƒska Barbara 669

Fajerant Jerzy zob. Cieszewski Jacek

Farajewicz Stanis∏aw 388

Fedorowicz Anna 337

Fedorowicz Gra˝yna 15

Fenrych Przemys∏aw 613

Ferenc Kazimierz 374

Feszler Lech 417, 459

Fieçko Jerzy 627

Figiel Jacek Z. 600, 604, 605

Figiel Wojciech 124

Fila Bronis∏aw 383

Filanowicz Marek 739

Filipczak Teresa 739

Filipczak Tomasz 690

Filipek Barbara 692, 694, 735

Filipowicz Maria 733

Filipowicz Mieczys∏aw 40

Filmanowicz 510

Filoda Benedykt 319

Finke Andrzej 543

Fiszbach Tadeusz 478, 484, 489,

498–500, 549

Fja∏kiewicz A. 484

Florczak Leszek 696

Florczyk Marian 278

Fortuna Grzegorz 537

Franczyk Jan 266

Franek K. 100

Frankiewicz Maciej 627

Frankowski Edward 24, 389, 407

Frankowski Romuald 321

Frasyniuk W∏adys∏aw 47, 48, 51, 53,

60, 72, 79, 478, 479, 516, 617

Friszke Andrzej 10, 337

Fryc Stanis∏aw 358, 360

Fudakowski Stanis∏aw 482, 486

Furman Stanis∏aw 356

Furtan Jaros∏aw 678

Gach Zbigniew 483, 484, 486

Gaicki Dariusz 494

Gajda Stanis∏aw 677

Gajduk S∏awomir 288

Gajek Jacek 516

Gajewski Józef zob. Jastrz´bski Marek

Galant Jacek 217

Ga∏àzka Ryszard 328

Ga∏àzka Stanis∏aw 233

Ga∏ecki Jan 606, 614

Ga∏uszka Józef 403

Gampel Grzegorz 334

Gapa Micha∏ 507

Garbacik Kazimierz 700, 703, 741,

742

Garncarz Jacek 48

Gasiƒski Dariusz 716, 731

Gaudyn Hubert 90, 126

Gawe∏ K. 401

Gaw´da Jerzy 482

Gawlik Stanis∏awa 240, 244, 250–

–252

Gawlikowski Maciej 8

Gàsecki Lech 706

Gàsior Eugeniusz 195
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Gburska Danuta 138

Gebert Konstanty 10

Geremek Bronis∏aw 478, 520

G´bka Micha∏ 669, 670

G´bka Piotr 97, 101

G´bka Stanis∏aw 94

G´bura Krzysztof 195

Gierek Edward 215, 618, 623

Gier∏owski Tadeusz 661, 674

Gierowski Józef 237

Gil Mieczys∏aw 218, 242, 268

Girjatowicz Jan 613

Gisztarowicz Jerzy 419

Giza Krzysztof 92

Gleichgewicht Boles∏aw 70

Glemp Józef 24, 179, 207, 336, 339,

462, 554, 556, 614, 741

Glina Ewa 323

Glina Maria 323

Gluza Zbigniew 14

G∏adysz Ma∏gorzata 551

G∏adysz Zbigniew 385

G∏´bocki Henryk 8, 486

G∏ogowski Karol 690, 728

G∏owa Aleksander 543

G∏owa Antoni 745, 747

G∏owacki Andrzej 579

G∏owacki Czes∏aw 614

G∏owacki Edward 320

G∏owacki Janusz 739

G∏owacki Ryszard 358, 367, 369,

385, 399–401, 411, 412

G∏owiƒski Micha∏ 9

G∏ód Franciszek 81

G∏uch Marian 126

G∏uszcz Franciszek 750

Gnida Joachim 92

Gnieciak Jerzy 50

Gniewek Józef 379

Goc∏awski Ryszard 416, 422

Godziuk Cezary 542, 543

Goldkorn Wlodek 719

Golicka-Jab∏oƒska Ma∏gorzata 739,

744

Goliƒski Zygmunt 602

Go∏àb Bogus∏aw 486

Go∏àbek Marian 264

Go∏da Ryszard 205

Go∏´biowski Bogus∏aw 334

Go∏ojuch Grzegorz 360, 361, 390,

391, 395, 399

Gomowski Stefan 549, 551

Gomu∏kiewicz Piotr 16, 27, 30, 55,

58, 61, 62, 73, 76

Gontar Andrzej 423

Gontarz Henryk 162, 163, 181

Gorczyca Micha∏ 716, 731

Gosiewski Krzysztof „Olek” 92, 109

GoÊciniak Piotr 661, 675

GoÊciƒski Grzegorz 360, 371, 386–

–388, 394, 406, 407

Górski Klemens 13

Grabarczyk Antoni 482, 544

Grabowski Miko∏aj 237

Grajewski Andrzej 89, 94, 110, 111,

116, 118, 136, 139, 140

Grajewski Jan Lucjan 467

Graliƒska Agnieszka 719

Graniczka Leszek 162, 193

Greckel Zbigniew 661, 675

Greffling Zdzis∏aw 139

Grobelny Jan 59

Grochowalski Wojciech 728, 746

Grochowski Jan 231

Grochowski Julian 451

Grocki Micha∏ 676

Gromadziƒska Krystyna 15

Gromiec Zofia 738

Groth Andrzej 526

Gruba Jerzy 121, 123, 135

Grudiuk Janusz 570

Grudzieƒ Krzysztof 180–181
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Grudzieƒ Rozalia 48

Grudziƒski Andrzej 675, 676

Grudziƒski Wies∏aw 448

Gruga Andrzej 321

Gruszczyƒski Micha∏ 289, 318, 349

Grusznis Kazimierz 442

Grygiel Krzysztof 537

Gryka Jan 415, 447

Gryko Jerzy 457

Grymin Kazimierz 34

Grzebielucha Andrzej 128

Grzegorczyk (-) 163

Grzegorczyk Antoni 162

Grzegorczyk Marian 701

„Grzegorz” N.N. 545

Grzelak Urszula 720

Grzelczyk Czes∏aw 387

Grzeliƒski Edward 657

Grzesiak Ireneusz 628

Grzeszkiewicz Jerzy 537

Grzybowski Andrzej 543

Grzywaczewski Henryk 753, 756,

757

Gucwa Stanis∏aw 494

Gudejko Jerzy 74

Gugulski Ireneusz 328

Gulbinowicz Henryk 24, 77, 78, 81,

82

Gurajski Roman 674

Gurba Bogumi∏a 223, 259

Gurecki Winicjusz 601

Gursztyn Lucjan 555

GuÊç Bogdan 495

Gutowski Stanis∏aw 600

Guzierowicz Miros∏aw 59

Guzik Stanis∏aw 358, 387

Guzikowski R. 483–486

Guzowski Zbigniew 226

Gwiazda Andrzej 480, 539, 554

Gzik Ryszard 92

Gzula J. 289

Haczewski Ireneusz 160, 181

Hady Marian 374

Halicki Zygmunt 456

Hall Aleksander 477, 520–522

Ha∏as Jan 537

Ha∏at Kazimierz 316

Hamadyk Józef 553

Hamelak Zenon 39

Hamer Miros∏aw 321

Hamerszmit Kazimierz 465

Hampel Andrzej 739

Handke Waldemar 634, 662, 675,

676, 683

Handzlik Stanis∏aw 243, 254, 283

Hankiewicz Miko∏aj 27

Hanusiak Hubert 70

Haƒderek J. 270

Harasimowicz Andrzej 718

Harasym Jan 108

Hardek W∏adys∏aw 243

Hariasz Krzysztof 180, 195

Harkiewicz W∏adys∏aw 437

Hass Andrzej 500

HaÊnik Jan 126

Helak Ryszard 537

Hemperek Piotr 204, 205

Hendzel Edyta 616

Herold Jan 740

Heyduk Edmund 638

Heza Edmund 510, 513

Hinz Kazimierz 317

Hlebowicz Adam 529

Hodysz Adam 477

Hojka Ewald 108

Holzer Jerzy 8, 220, 243, 307, 523

Ho∏da Zbigniew 194

Ho∏uszko Marek 308

Ho∏yst Józef 277

Honkisz Stanis∏aw 608, 610, 618

Honkisz Zdzis∏aw 109

Horbacz Tadeusz 677
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Horodeƒski Józef 461

Horodeƒski Walenty 444

Hryniewicz Jan 186, 201

Huskowski Tadeusz 69

Hutyra Boles∏aw 553

Hybik A.K. 333

Ibron W∏odzimierz 740

Ickiewicz Jerzy 420, 436

Idaszak (-) 498

Ilkiewicz Wincenty 48

Iwaneczko Dariusz 24

Iwanicka Joanna 740

Iwaƒska Zofia 138

Iwaƒski Stanis∏aw 225

Izgarszew Piotr 318

Jab∏onowski S. 274

Jab∏oƒski Jerzy 269

Jab∏oƒski Kazimierz 420, 425

Jab∏oƒski Krzysztof 195

Jab∏oƒski Stefan 500

Jadczak Danuta 334

Jagielska Zofia 736

Jagielski Krzysztof 567–569, 572,

573, 598

Jagodziƒski Hieronim 33

Jakobson Walenty 745

Jakubaszek Eugeniusz 576

Jakubiszyn Alicja 70

Jakubiszyn Jaros∏aw 59

Jakubowicz Andrzej 628

Jakubowski Jan 482, 505, 534

Jakubowski Jerzy 387

Jakubowski Jerzy 500

Jakubowski Stanis∏aw 665

Ja∏owiecki Stanis∏aw 71

Jamro Leszek 386

Jan Pawe∏ II 10, 82, 83, 158, 208,

273, 277, 283, 318, 350, 384,

555, 560, 597, 612, 623, 759, 760

Janas Ryszard 570, 613

Janas Zbigniew 285, 307, 478

Jancarz Kazimierz 278

Janczyszyn Ludwik 480, 481, 500,

549

Jandziszak Tadeusz 333

Janicki S∏awomir 189, 195

Janik Marian 361

Jankowski (-) 456

Jankowski Edward 320

Jankowski Henryk 482, 517, 549,

551–553

Jankowski Krystian 537

Jankowski Krzysztof 542, 543

Jankowski Ryszard 160

Janowicz Sokrat 435, 472

Janowski Karol B. 10

Janowski Wies∏aw 493

Jaranowski Henryk 716

Jarek Stanis∏aw 224, 240, 252

Jaroƒ Kazimierz 426

Jarosz Jan 380

Jarosz Stanis∏aw 482, 486, 487, 520,

529

Jaruzelski Wojciech 7, 11–14, 20, 23,

24, 26, 43, 177, 189, 227, 316,

341, 409, 424, 426, 461, 505,

524, 527, 554, 557, 608, 610,

615, 623, 708, 719, 751

Jaryƒski Wojciech 323

Jarysz Tomasz 669

Jarzàb Kazimierz 387

Jarzyƒski Jerzy 633, 673

Jarzyƒski Ryszard 733

Jasicki Janusz 128

Jastak Hilary 481, 549, 550, 553

Jastrun Tomasz 14

Jastrz´bski Bronis∏aw 387, 406

Jastrz´bski Marek (Józef Gajewski)

15

Jaworski Marian 250
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Jaworski Mieczys∏aw 277, 278

Jaworski Seweryn 480

Jaworski Witold 750

Jedynak Adam 56, 376

Jedynak Tadeusz 109, 124

Jeleniewski M.K. 556, 557

Jemio∏o Tadeusz 33

Jerschina Jan 228

Jerzycki Bogus∏aw 556

Jewulski Boles∏aw 24, 609, 610

Je˝ Ignacy 606, 609, 610, 612–614

Je˝ewska Maria 739

J´draszak Dariusz 657

J´druszuk W∏adys∏aw 461, 462

J´drych Janusz 333

J´drych Marek 179

J´drych S∏awomir 333

J´dryczek Grzegorz 495

J´drzejec Stanis∏aw 366

Józefczyk Mieczys∏aw 554, 555

Józefiak Cezary 718

„Józio” zob. ¸oik Jerzy

Jóêwiakowski Andrzej 195

Jung Regina 543

Juraszewska Janina 694

Jurczak Andrzej 97

Jurczak Stefan 219

Jurczyk Andrzej 595

Jurczyk Danuta 595

Jurczyk Marian 595, 597, 603, 612

Jurczyk Piotr 599

Jurek Marek 627

Jurkiewicz Henryk 237

Jurzysta Ryszard 693, 730

Jutrzenka-Trzebiatowski Antoni 323

Kabat Andrzej 110

Kachnik Jakub 321

Kacprzak Jan 166, 204

Kacprzak Zdzis∏aw 599

Kaczmarek Franciszek 425

Kaczmarek Lech 465, 486, 549,

550, 552

Kaczmarek Robert 250

Kaczor Józef 178, 179

Kaczor Kazimierz 339

Kaczor Kazimierz 387

Kaczyƒska Bogus∏awa 181

Kaczyƒska Maria 15

Kaczyƒski Andrzej 181

Kaczyƒski Lech 537

Kaczyƒski Mieczys∏aw 739

Kadziak Antoni 599

Kajdasz Edward 63

Kalas Makary 599, 600

Kalemba Józef 599

Kalembka S∏awomir 492–494

Kaliciƒski Andrzej 456

Kalinowska Urszula 729

Kalinowski Ryszard 491, 547

Kalita Stanis∏aw 375

Kamasa Tomasz 669

Kamiƒska Józefa zob. Chojnacki W∏a-

dys∏aw

Kamiƒska Józefa zob. Chojnacki Woj-

ciech

Kamiƒski Antoni 355

Kamiƒski Czes∏aw 665

Kamiƒski ¸ukasz 8, 23, 51, 186

Kamiƒski Marek 356, 375, 380, 381,

393, 401, 405

Kamiƒski Marian 601

Kamiƒski Wac∏aw 530

Kamiƒski Wies∏aw 194

Kamiƒski Zygmunt 200, 205

Kamiƒski Zygmunt 320

Kamyczek Emil 34

Kanapczyk Wojciech 320

Kania Jaros∏aw 194

Kania Marian 547, 555

Kaniewski Jerzy 319

Kantorski Leon 340
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Kapczyƒski Piotr 494, 522, 533, 534

Kapusik Jerzy 628

KaraÊ Anna 13

KaraÊ Józef 366

Karcz Leszek 387

Kardas Henryk 528–529

Kardasz Ryszard 390, 394

Karga Jerzy 694

Karkosza Henryk 220

Karliƒski Wojciech 729

„Karol” zob. Buzek Jerzy

Karolewski Witold 598

Karos Zdzis∏aw 318, 333

Karpiƒski Jakub 8, 314, 335, 350

Karpiƒski S∏awomir 288

Karpiuk Aleksy 422

KaruÊ Jan 400

Karwacka Helena 456

KaryÊ Andrzej 252

Kasperek Kazimierz 698

Kasprowicz Krzysztof 669

Kasprzycki Janusz 19

Kasyn Wojciech 552, 553

Kaszuba Witold 319

Kaszubski Marek 323

Kaêmierczuk Krzysztof 678

Kàkol Henryk 183

Kelm Waldemar 708

Kenic Janusz 715, 716

Kensy Tadeusz 365

Kern Andrzej 728, 730, 731

K´cik Jerzy 495

K´dracki Jan 276

K´dzierski Grzegorz 669

K´pkiewicz Honorata 328

K´pski Józef 162, 193

K´sy M. 289

Kielmel Iwona 13, 30, 91, 161, 221,

288, 355, 421, 569

Kie∏tyka Grzegorz 386

Kiercul Longin 447, 448

Kietliƒski Marek 16, 414, 420, 421,

434, 435, 437, 440, 444, 447,

448, 459

Kijanka Czes∏aw 480

Kinaszewski Adam (Jan Mur) 14,

479, 481, 493, 537, 538, 552,

553, 606

Kinel Józef 387

Kinel Witold 358

Kipiel Jan 463

Kisiel Edward 459, 460–462, 464,

465

Kiszczak Czes∏aw 11, 14, 206, 276,

491

Kiszyna Aranka 76

Kitówna Zenobia 160

Klassa Jan 268

Klej Kazimierz 466

Klich Bogdan 239

Klich Jerzy 397

Klimaszewski Zygmunt 370

Klimczak W∏adys∏aw 166

Klimowicz Maria 138

Kluba Henryk 723

Klus Jerzy 351

Kluz Kazimierz 552

K∏oczowski Andrzej 264

K∏os Wojciech 639

K∏y˝ Wojciech 356, 358, 380

Kmieç Kazimierz 747

Kmitowski W∏adys∏aw 227

Knitter Wies∏aw 195

Kobuz Zdzis∏aw 663

Koc Piotr 386

Kochanek Jaros∏aw 323

Kochanowski Jerzy 12

Kocik Miros∏aw 390

Kociuba Józef 323

Kocjan Stanis∏aw 597, 604

Kok Zbigniew 732

Kolasa Stanis∏aw 426
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Kolberger Krzysztof 339

Kolenda Jan 642

Ko∏odziej Andrzej 543

Ko∏odziejczyk Mi∏os∏aw 749

Ko∏odziejski Jerzy 478–480, 498, 500

Ko∏odziejski Tadeusz 637, 677

Ko∏odziejski Wies∏aw 413

Ko∏odziejuk W∏odzimierz 426

Ko∏tak Stanis∏aw 407

Komarnicki Henryk 578

Kominek Jadwiga 138

Komo∏owski Longin 588, 589

Konador Hanna 669

Konar Konstanty 240, 241, 251

Konarski Andrzej 479, 482

Konczal Wojciech 70

Kondratowicz Ewa 14

Konieczny Edward 644

Konieczny Micha∏ zob. Rusakiewicz

Marek

Konkel Józef 374

Konopiƒski Ryszard 599

Konopka Stanis∏aw 438

Konopski Henryk 58–59

Kontowt Zdzis∏aw 739

Kopaczewski Antoni 365, 375, 379

Kopania Jerzy 456

Kopaƒski Bogdan 124

Kopcewicz Jan 493

Kopczak Bogus∏aw 92

Kopeczek Jerzy 361, 394, 407

Kopik Janusz 320

Kopka Bogus∏aw 7, 8, 89, 335, 531

Kopka Marian 82

Koptyra Adam 360, 395, 398

Kopycki Roman 716

Kordas Jerzy 29–33

Kordoƒ K. 289

Korecki Janusz 136

Korolewicz Jerzy 669

Kosa Zbigniew 221, 222

Kosicki Przemys∏aw 669

Korsak Jerzy 454

Korzeniewski Ryszard 462

Kosmala Marek 650

Kosmowski Patrycjusz 109, 129

Kossecki Józef 8

Kossowska Helena 72

Kostecki Miko∏aj 484

Kostecki Tadeusz 30

Kostera Stanis∏aw 432

Kostikow Piotr 11

Kostka Stanis∏aw 454

Kostrzewa Ryszard 692, 693, 730

Koszycki Wac∏aw 421

KoÊcielniak Wojciech 630

KoÊció∏ek Witold 386

Kot Stanis∏aw 395

Kot Z. 365

Kotarski Ryszard 677

Kotlarek K. 706

Kotlarek Miko∏aj 669

Kotwica Ryszard 394

Kotzbach Robert 548

Kowalczyk Honoriusz 681

Kowalczyk Jerzy 484, 542, 543, 602

Kowalczyk Krystyna 737

Kowalczyk Wac∏aw 571, 608

Kowalewski T. 503

Kowalska El˝bieta 15

Kowalski Andrzej S. 138

Kowalski Janusz 166

Kowalski Kazimierz 719

Kowalski Lech 100, 225, 290, 291,

294, 300

Kowalski Marian 600

Kowalski Stanis∏aw 706

Kowalski Zdzis∏aw 181

Kozacki Pawe∏ 657

Kozaczyƒski Andrzej 204

Kozdra Józef 497, 563

Koziatek Jan 537, 553
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Kozicki Zygmunt 195

Kozielski Kazimierz 124

Kozielski Marek 241

Kozikowski Franciszek 442

Kozikowski Henryk 442

Kozikowski Jan 415, 417, 434, 440,

467

Kozio∏ Andrzej 387

Kozio∏ Lech 414, 419, 438, 442, 443,

452

Kozio∏ Zofia 416, 419, 438

Koziura Tadeusz 323

Koz∏owski Jan 534

Koz∏owski Kazimierz 567, 568

Koz∏owski Piotr 288

Koz∏owski Robert 667

Koz∏owski Ryszard 706

Koz∏owski Ryszard (Narcyz Szutnik)

493, 494, 527

Koz∏owski S∏awomir 194, 195

Koêmiƒska Gra˝yna 495

Kraft Miros∏aw 442

Krajewski Andrzej 482

Krajewski Mieczys∏aw 739

Krajnik Janusz 537

Krakowiak Kazimierz 487

Krakowski J´drzej 124

Kramer Marek 11

Krasiƒski Zdzis∏aw 149

Krasnod´bski Karol 218, 247, 248,

278

Krasowski Edmund „Marcin” 526,

527, 535, 547

Krasuski Andrzej 717, 732

Kraszewski Lech 451

Kraszewski Stanis∏aw 511

Krawiec Barbara 661, 675

Krekora T.P. 333

Kr´˝lewski Jerzy „Krzysztof” 651

Kropiwnicki Jerzy 690, 691, 715,

731

Król Marian 639

Król Tadeusz 59

Król Witold 480

Królikowska Janina 139

Królikowski Józef 505

Kruk Tadeusz 163, 164

Kruk Tadeusz 371

Kruk W∏adys∏aw 25, 211

Krukar W∏odzimierz 34

Krukowski Franciszek 556

Krukowski Piotr 70

Krupiƒski 484, 486

Krupiƒski Miros∏aw 481

Krupka Stanis∏aw 360, 395

Kruszewski S∏awomir 423

Kruszniewski Stanis∏aw 426

Kruszyƒski Miros∏aw 669

Krynicki Ryszard 652

Kryƒski Edward 427

Krysiak Remigiusz 322

Krystosiak Aleksander 589, 598, 604

Krywult Tadeusz 109

Krzanowski Henryk 716, 731

Krztoƒ Marian 374

„Krzysztof” zob. Kr´˝lewski Jerzy

Krzywiƒski Stanis∏aw 385, 403, 405

Krzy˝anek Ryszard 162

Krzy˝aniak Jan 638

Krzy˝anowska Anna 740

Krzy˝anowski Józef 164, 178, 181

Krzy˝aƒski Andrzej 673

Kubach Józef 599

Kubala W∏odzimierz 11

Kubas Stanis∏aw 380

Kubasiewicz Ewa 484, 542, 543

Kubat Zdzis∏aw 126

Kuberna Ewa 360, 361, 389–391,

394, 395, 398, 399, 407

Kuberski Jerzy 607

Kubiak Micha∏ 321

Kubicki Janusz 394
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Kubiela Józef 707

Kubrak Janusz 463

Kuc W∏adys∏aw 517, 533

Kucharski Andrzej 379, 400

Kuchciƒska Agnieszka 567, 572, 573

Kuchciƒski Marek 383, 384, 393

Kuchler Zenon 696, 741

Kuciel Jerzy 438

Kucma Wincenty 228

Kuczera Bronis∏aw 133

Kuczyƒski Kazimierz M. 516

Kuczyƒski Marek 59

Kuczyƒski Waldemar 14

Kudaj Eugeniusz 739

Kujawa-Szymonowicz Maria 99

Kujawiƒski Maciej 689

Kukiel Marian 439

Kukla Wies∏aw 9

Kukucki Robert 678

Kuku∏owicz Romuald 81

Kula Marcin 10

Kulas Jan 14, 478

Kulecki Marian 218, 224, 240, 251,

261

Kulerski Wiktor 285, 307

Kuliga Henryk 387

Kulik Jan 750

Kulpiƒska Jolanta 718

Kulpiƒski Edward 33

Ku∏aj Jan 385

Ku∏ak Edward 33

Ku∏ak Jerzy 437

Kumas Zbigniew 11

Kuncewicz Andrzej 333

Kunicka Ewa 317

Kunicka Halina 325

Kupisiewicz Zbigniew 128

Kurach Tadeusz 528

Kurcyusz Jerzy (Pawe∏ J. Nowak)

125–127

Kurcyuszowa Maria 138

Kurelski Wojciech 415

Kuroƒ Jacek 478, 480

Kurowski Mariusz 358

Kurski Jacek 485, 560

Kustusz Jan Lech 665

KuÊnierz Zdzis∏aw 360, 389, 390,

407

Kutermak Józef 552

Kutkowski Arkadiusz 180, 195

Kutyba Janusz 262

Kuzan Ireneusz 690

Kuzian Jerzy 359, 399

Kuzyniak El˝bieta 613

Kuêniak Urszula 706

Ku˝aj Józef 138

KwaÊniewski Maciej 240

KwaÊny Zbigniew 45

Kwiatkowska Irena 325

Kwiatkowska Joanna 732–733

Kwiatkowska Wies∏awa 542–544

Kwoka Zenon 486

Kyc Alfred 358

Kyc Józef 379

Labuda Barbara 72, 79

Lachowicz Bronis∏aw 634

Lachowski Kazimierz 542

Lachowski Marek 601

Landowski Henryk 535

Lang Tomasz 667

Langer Jerzy 52

Langner Franciszek 676

Laskosz Jan 378, 393

Lasocki Wojciech 319

Lasota Marek 22, 239, 278

Lauer Wies∏aw 525

Lazarowicz Romuald 50, 51, 53

Lear Amanda 536

Lebensztajn Lech 454

Leburzycki Piotr 667

Lech W∏odzimierz 319
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Lechowicz (-) 554

Lechowska Teresa 740

Lechowski (-) 484

Lechowski Andrzej 360

Legacki Franciszek 469

Lem Stanis∏aw 237

Lemanowicz Janusz 663

Lemanowicz Krystyna 663

Lenartowicz Jacek 663

Lenartowicz Joanna 312

Lenartowicz Zofia 526

Lenczewski Tadeusz 734

Lepa Adam 740

Leski Krzysztof 8, 220, 243, 307,

523

Leszczyƒski Kazimierz 445

Leszczyƒski Marian 427, 436

LeÊkow Jacek 49

Lewandowski Andrzej 617

Lewandowski Henryk 268

Lewandowski Henryk 341

Lewandowski Jerzy 500

Lewandowski Witold 504

Lewandowski Zdzis∏aw 195

Lewicka-Pezowicz Zofia 459

Lewicki Zygmunt 463

Lewkowicz Wac∏aw 419, 463, 466

Leykowa Czes∏awa 138

Liberadzki Andrzej 534

LichoÊ Henryk 98

Lichota Tadeusz 598

Licznerski Edward 498, 500

Lignarski Andrzej 351

Likarski J. 49

Lipiƒski Jacek 319

Lipiƒski Zbigniew 21, 571

Lipowski Grzegorz 141

Lipski Marian 748

Lipski Pawe∏ 715

Lis Bogdan 479, 516, 520, 617

Lis Norbert 677

Lis Zenon 124

Lisewski W∏odzimierz 588

Lisiewicz Pawe∏ 90, 127, 128

Litwiejko Kazimierz 414, 419, 436,

437, 439

Loegler Janusz 374

Lonc Roman 358

Lubaszenko Edward 237

Lubczyƒski Maciej 234, 236

Lubieniecki Grzegorz 374

Ludwicka Maria 276

Ludwiczak Jan 124

Lutos∏awski Witold 237

Lutyk A. 289

¸ab´dê Krzysztof 8

¸abnowa Marta 138

¸achwa Adolf 241

¸adosz Zbigniew 633, 673

¸akomy Stanis∏aw 374

¸anczkowski Romuald 415, 416,

424, 457

¸aniewska Katarzyna 326, 339

¸apiƒski Tadeusz 444

¸apiƒski Z. 289

¸assa Antoni 633

¸atyszonek Oleg 472

¸azarski Krzysztof 328

¸àcka Stefania 140

¸àcki Leonard 222, 240, 247, 248,

250, 251, 278

¸ebkowski Jerzy 454

¸oik Jerzy „Józio” 109

¸omnicki Tadeusz 326

¸opatka Józef 109

¸opiƒski Maciej 13, 109, 308, 310,

477–479, 516, 521–523, 534

¸otoczko Rados∏aw 677

¸owiec Wojciech 413, 414, 436, 466

¸oza Stanis∏aw 375

¸uczak Jan 694, 730
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¸uczkiewicz Stanis∏aw 98, 133, 134

¸uczycki Edward 418–420, 435, 466

¸ukasiewicz Maciej 9

¸ukasiewicz P. 289

¸ukasik Edward 653

¸ukasiuk Zdzis∏aw 451

„¸ukasz” zob. Maciejczyk Marian

¸ukaszewicz Józef 42

¸ukomski Edmund 287, 323

¸upanow Andrzej 318, 333

Mach Maciej 217, 220, 249, 254,

258, 267

Machalica Andrzej 127

Machalski Andrzej 334

Macharski Franciszek 179, 206, 273–

–275

Macherowski Stanis∏aw 689

Macholak Jan 567

Machowski Marek 259, 271

Maciaszek Waldemar 128

Maciejczyk Marian „¸ukasz” 109

Maciejewski Jaros∏aw 670

Maciejewski Maciej 715

Maciejewski Wies∏aw 715

Maciejewski Zenon 675, 676

Macierewicz Antoni 407, 478, 482,

486, 542

Maciuk Eugeniusz 552, 553

Maçczak Ewa 644

Madej Krzysztof 7, 15, 109, 162,

218, 289, 487, 660

Maderski Grzegorz 92

Madoƒ-Mitzner Katarzyna 14

Magas Jerzy 670

Magierska Sabina 179, 181, 194, 195

Magierski Jan 181

Maj Józef 337

Majchrzak Grzegorz 7, 89, 335, 481,

486, 520, 531

Majchrzak Jerzy 651

Majdaƒski Kazimierz 606, 607, 612,

614

Majdzik Mieczys∏aw 218

Majdzik Ryszard 217, 218, 221, 251

Majerski Stanis∏aw 385

Majewski Andrzej 665

Majewski Filip 425, 442

Majgier Zygmunt 356, 358, 380

Makie∏∏o Janusz 138

Makowicz Irena 140

Makowska-Witek Halina 661

Makowski Andrzej 417

Maksymilian o. 392

Maksymiuk Przemys∏aw 184

Malara Stanis∏aw 220, 221, 244, 249,

254, 257, 267

Malec Stanis∏aw 583

Maleƒczyk Irena 678

Maleszka Les∏aw 220

Malicki Leszek 195

Malinowski Henryk 422

Malinowski Krzysztof 10

Malinowski Roman 385

Malinowski Z. 189

Maliszewski Marek 418, 419, 466

Maliszewski Mieczys∏aw 413

Ma∏achowska Helena 34, 43

Ma∏kowski Stanis∏aw 341

Ma∏ysiak Stanis∏aw 273

Ma∏yszka Tadeusz 180

Mansfeld El˝bieta 138

Mantel-Nieçko Joanna 327

Maƒko Regina 195

Marchewczyk Wojciech 220, 221,

278

„Marcin” zob. Krasowski Edmund

Marcinek Bronis∏aw 356

Marciniak Krystian 669

Marciniak Marek 317

Marcinkowski (-) 513

Marcinkowski A. 425, 610
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Marcinkowski Zenon 492, 493

Marciƒczyk Krzysztof 665

Marciszewski Witold 454

Marczak Henryk 696

Marczak Irena 13, 30, 91, 161, 221,

288, 355, 421, 569

Marczak Stanis∏aw 407

Marczuk Stanis∏aw 414, 420, 435,

440, 446, 447, 462, 468, 471

„Marek” zob. Musia∏ Maciej

Marek Stanis∏aw 374, 395

Marendziak Jerzy 728

Markiewicz Marek 320, 690, 745

Markowski Kazimierz 69

Markwica Henryk 138

Marody Miros∏awa 10

Maroszek 427

Marsza∏kowski Tomasz 9, 58, 59, 61,

62, 163, 164, 188, 197, 220,

222, 245, 247, 249, 254–257,

262, 486–488, 525, 529, 530,

532, 691, 700, 724

Maruniewicz Jacek 669

Marusczyk Konrad 539, 554

Marusiƒski Wojciech 128

Marynowski Jan 495

Masiak Kazimierz 482

Mas∏owski W∏adys∏aw 238

Matejczuk Stanis∏aw 333

Mathiasz Andrzej 194

Matusewicz Zdzis∏aw 568, 569, 571,

574, 598, 599

Matusz Józef 397

Matuszczak Adam 375

Matwijowski Krystyn 32, 33, 49, 79

Matyjas Eugeniusz 634, 662, 675,

676

Matyjaszczyk Grzegorz 674

MatyÊkiewicz Zbigniew 717, 732

Maurer Stanis∏aw 728, 731

Maziakowski Lech 669

Mazowiecki Tadeusz 14, 386, 478,

520

Mazur (-) 205

Mazur Franciszek 24, 395

Mazur Jan 205–207

Mazur Lech 731

Mazur W∏odzimierz 678

Mazurek (-) 162

Mazurek Janusz 194

Mazurkiewicz Waldemar 334

Ma˝ewski Lech 487

Màsior Micha∏ 124

Mecycha Stanis∏aw 735

Memling Hans 525

Mendychowski Roman 59

Menkarska Jadwiga 694

Merecka Weronika 419, 420

Meres Ireneusz 677

Meres Roman 677

Meretik Gabriel 10

Merkel Jacek 537, 539, 554

Messner Zbigniew 101

M´karski W∏odzimierz 31

Mianowicz Tomasz 9

Miàstkowski Marian 482

Micewski Andrzej 10, 338

Michalak Bogdan 564

Michalak Pawe∏ 600

Michalczyk Kazimierz 58

Michalkiewicz Stanis∏aw 49

Michalski Jan 680

Michalski M. 523

Michalski Stanis∏aw 499

Michaluk W∏odzimierz 425, 456

Micha∏kiewicz Jerzy 413

Micha∏owski Andrzej 482, 544

Micha∏owski Marek 195

Michnikowski Wies∏aw 325

Mieczkowski (-) 585

Mieczkowski Ireneusz 434, 438, 440,

465
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Miecznikowski Stefan 743, 746–748

Mierzwiak Marek 123

Mierzwiƒski Aleksander 462

Mieszczak Czes∏aw 133

Miklosik Leon 628

Miko∏ajczyk Lech 669

Miko∏ajczyk Marian 119, 140, 141

Mikulski Stanis∏aw 325

Mikus Bogus∏aw 183

Milczanowski Andrzej 567–569, 572,

573, 598, 599, 604, 605, 614, 615

Milczarek Ryszard 77

Milecki Józef 693

Mi∏osz Janusz 426, 469

Mink Georges 10

Mironowicz Eugeniusz 435, 472

Miroszewski Kazimierz 97, 112, 117,

119

Mirski Aleksander 108, 109

MiÊkiewicz Stanis∏aw 575, 577–579,

581–583

MiÊko El˝bieta 465

Mitros Szczepan 459

Mitros Teresa 466

Mitura (-) 205

Mizio∏ek W∏adys∏aw 205, 336, 338–

–340

Mnich Jerzy 128

Moczkowska Alfreda 729

Moczkowski Bronis∏aw 702, 703,

742

Moczulski Leszek (Natalia Narusze-

wicz) 333, 665

Moczulski Marian 448

Moczulski Wies∏aw 375

Modelska Ma∏gorzata 674

Modelski Wojciech 239

Modrzyƒski W. 511

Modzelewski Karol 480

Modzelewski Wies∏aw 60, 80

Modzelska Danuta 732

Mojsa Teresa 457

Molczyk Zenon 549

Molenda Zdzis∏aw 323

Mol´da-Zdziech Ma∏gorzata 9

Mo∏dawa Tadeusz 303

Momes Jakub 195

Mondrzejewski Marek 548

Morawiecki Kornel 48, 50

Mosio Daniel 222, 223, 240, 251,

278

Moskit Marcin 13, 109, 308, 310,

477–479, 516, 521–523

Moszczak Tomasz 543

MoÊ Andrzej 645

MoÊcicki Jan 451

Motak Józef 138

Mroczek Józef 222, 223, 253

Mróz Lech 456

Mróz Leonard 325

Mróz Ryszard 424

Mróz Stanis∏aw 613

Mróz W∏adys∏aw 564

Mrzyg∏ód Dariusz 110, 111

Mucha Artur 426

Mucha Halina 126

Mucha Krystyna 138

Mucha Marek 51

Muchowicz Stanis∏aw 751

Muchowicz Zbigniew 111, 112, 119

Mueller Anna 8

Mur Jan zob. Drzycimski Andrzej

Mur Jan zob. Kinaszewski Adam

Murawski Witold 432

Musia∏ Jan 393

Musia∏ Janusz 166

Musia∏ Maciej „Marek” 651

Musiel Franciszek 140, 141, 749

Muszyƒski Marek 48

Muszyƒski W∏adys∏aw 228

Muth W∏odzimierz 644

Myszk Edwin 545
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Myszor Jerzy 137–139

Myzia∏ 480

Nadolny Zbigniew 674

Nadworski Jan 521, 522, 545, 546

Najder Zdzis∏aw 334

Naro˝niak Jan 317

Naruszewicz Natalia zob. Moczulski

Leszek

Narwid Krzysztof 665

Nastula Andrzej 195

Naszkowski Eligiusz 676

Nawrocki Grzegorz 318

Nawrocki Zbigniew 12, 27, 351, 424

Neja Jaros∏aw 18, 24

Nentwig Piotr 669

Niemiec Barbara 221, 238, 249, 250,

254

Niemiec Jerzy 455

Niepokulczycki Wojciech 307

Niesio∏owski Stefan 690

Niew´g∏owski Wies∏aw 340

Niewiadomski Józef 698–700, 702,

703, 734, 741, 742

Niewiadomski Kazimierz 320

Niewiadomski Stefan 598

Niewiarowski Piotr 678

Niewieczerza∏ Jacek 729

Nisiewicz Roman 663

Nitecki Piotr 340

Nitka Tadeusz 224, 241, 251, 269

Noga Kazimierz 494

Nossol Alfons 78, 82, 136–137, 156

Nowacki Wies∏aw 384

Nowak Agnieszka 423

Nowak Andrzej 283

Nowak Czes∏aw 482, 543, 544, 550

Nowak Edward 242, 268

Nowak Grzegorz 179, 194, 195

Nowak Jacek 323

Nowak Jan 552, 553

Nowak Jerzy 380

Nowak Karol 729

Nowak Maria 495

Nowak Mieczys∏aw 334

Nowak Olgierd 675

Nowak Pawe∏ J. zob. Kurcyusz Jerzy

Nowak Zenon 320

Nowakowski Cezary 447

Nowek Zbigniew 494, 533, 534

Nowicki Zdzis∏aw 663

Nowina-Konopka Piotr 551

Oberc Adam 359, 360, 399

Obiedziƒska El˝bieta 287, 323

Ob∏àk Jan 339, 465

Obsadny Kazimierz 687

Obuchowicz Lech 490

Ochocki Andrzej 694

Ochocki Marek 27, 64

Oczko Andrzej 127

Ogiba Andrzej 599

Ogrodowczyk Zdzis∏aw 331

Okraska Janina 735

Okruch Grzegorz 690, 720

Okurowski Janusz 423

Olczyk Miros∏aw 728, 731

Olejarek Antoni 382

„Olek” zob. Gosiewski Krzysztof

Oleksyn Jacek 629

Oleniak Zygmunt 426

Olesiƒski Eugeniusz 268

Oliwa W∏adys∏aw 396

Olszaƒski Józef 384

Olszewski Jan 478

Olszewski Stanis∏aw 417

Olszowski Stefan 640, 751

O∏ów Ryszard 442

Omieciƒski Waldemar 715

Onopa Jan 706

Onyszkiewicz Janusz 480

Opala Grzegorz 138
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Opaluch Marian 383

Opanowicz W∏odzimierz 638

Opiel Adam 677

Opozda Piotr 196

Or∏owski Marcin 494, 535

Orza∏kiewicz Alicja 634

Orzechowski Artur 678

Orzechowski Marian 512

Orzechowski Stanis∏aw 81

Orze∏ Jerzy 222, 223, 268

Osiecki Jan 323

Osiƒski Bogdan 706

Osoba Wojciech 138

Ostrowski Romuald 164, 165, 193

Ostrowski Zdzis∏aw 492, 512, 513

Oszajca Wac∏aw 181, 205

Otto Jan 588

Owczarek Janusz 27, 43, 56

Owczarska Anna 334

Ozdowski Micha∏ 465

O˝adowicz Wies∏aw 731

O˝arowski W∏adys∏aw 31, 70

Pabiasz Marian 140

Pacholski Andrzej 613

Pacula Jan 243, 283

Pacuszka Tadeusz 320

Paczkowski Andrzej 8, 10, 11

Paczkowski Stanis∏aw 492

Padewski Aleksander 179

Paetz Juliusz 462

Paga Les∏aw 178, 194

Pakoƒski Krzysztof 221, 222

Pakuszewski K. 555

Palka Grzegorz 480, 690, 715, 727

Palmowski W∏adys∏aw 220, 267

Paluch Stanis∏aw 127

Palus Waldemar 97

Pa∏ubicki Janusz 651–652

Pa∏uczak Grzegorz 674

Pa∏ys Tadeusz 134

Panasewicz Jerzy 413, 414, 425

Panasewicz Jerzy 739

Panasik Grzegorz 548

Panek Tadeusz 355

Pankiewicz Ewa 443, 456

Parocka Ilona 495

Paszkiewicz Sylwester 490, 518, 519

Paszkowski Roman 88, 98–100, 123,

131, 132, 135, 136, 141

Pater Mieczys∏aw 138

Patora Krzysztof 694, 730

Pawlak Stanis∏aw 651

Pawlica Jan 228

Pawlicki Szymon 482, 484

Pawlik Andrzej 70

Pawlusiak Alicja 139

Paw∏ow Witalij 11

Paziewski Micha∏ 567, 569, 571,

588–590, 599, 604, 605, 613–615

Paêdzior Piotr 660, 674

Pec Marek 333

Peciak Roman 583

Pe∏ka Andrzej 92

Pe∏kowski Wojciech 461

Penderecki Krzysztof 237

Perlicka Iwona 494

Pernal Marek 13

Pertkiewicz Marian 716

Petruk Józef 33

Piasecki Tomasz 660

Piàtkowski Bohdan 739

Pichur Julian 94

Piecha Jaros∏aw 320

Piechota Zbigniew 58

Piechuta Bogus∏aw 406

Piekut Józef 444

Pieƒkos Marian 750

Pieƒkowski Janusz 320

PierÊcionek Anatol 35

Pierzchalski Marian 323

Piestrach Jan 381
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Pietkiewicz Antoni 480, 659

Pietkiewicz Micha∏ 414

PietraÊ Ziemowit 195

Pietrowicz Alesandra 651

Pietrus Henryk 748

Pietruszewski Stanis∏aw 162, 193

Pietryka Grzegorz 673

Pietrzak Wojciech 735

Pietrzak Zbigniew 334

Pietrzyk Kazimierz 228

Pietsch Danuta 434

Pilch Marian 386

Pilichowski Jacek 49

Pilichowski Jerzy 739

Pinior Józef 47, 48, 72, 78, 79

Piotrowicz Andrzej 495

Piotrowski Czes∏aw 137, 156

Piotrowski Eugeniusz 59

Piotrowski Grzegorz 750

Piotrowski Józef 426

Piotrowski Pawe∏ 23

Piotrowski Stanis∏aw 463

Piotrowski Tomasz 414, 455

Piórkowski Ryszard 750

Piróg Jan 166, 204

Pisarek Stanis∏aw 750

Pisuliƒski Jan 24

Piszcz Edmund 552

Piszczek Mieczys∏aw 31

Piwowar Zbigniew 602

Pleszczyƒska Barbara 181

Pleszczyƒski Andrzej 181

Plewako Krzysztof 223

Pluta Wilhelm 78

Plutecka Maria 676

P∏atek Stanis∏aw 126

P∏ocharz Aleksander 59

P∏uciennik Maria 322

P∏u˝aƒski Tadeusz 88

Pob∏ocki Juliusz 541

Poczàtek Zbigniew 166, 205

Podgórski Kazimierz 600

Podsiad∏o Henryk 599

Poeck Les∏aw 75

Polak Józef 221

Polak Wojciech 493, 494, 527, 529

Polasik Andrzej 744, 749

Polech Micha∏ 639

Politi Marco 10

Pomorski Wac∏aw 591, 592, 615,

617, 618, 620, 625

Poniatowski Marek 178

Poniedzia∏ek Piotr 239, 251, 253

Popiel Olgierd 678

Popiel Ryszard 678

Popie∏uszko Jerzy 340, 465

Popio∏ek Wojciech 138

Porc Stanis∏aw 323

Por´bski Tadeusz 27

Porter Bruce D. 10

Potocki Cezary 459, 461, 464

Potocki Jerzy 321

Potrykus El˝bieta 613

Potyra∏a Józef 608

Potyra∏a W∏adys∏aw 388

Powichrowski Marek 420

Poêniak Mieczys∏aw 59

Prawda Henryk 579

PreÊ Stanis∏aw 500

Pr´tki Artur 59

Prokop Krzysztof 195, 358

Prokopiuk S∏awomir 423

Prost Edmund 195

Protz Krzysztof 195

Próchniak Ewa 31

Próchniak Leszek 22

Prusak Feliks 11

Prusiecki Jerzy 490, 509

Prutis Stanis∏aw 415, 447, 459

Przeciechowski Tomasz 178

Przeciszewski R. 100

Przemyk Grzegorz 335

792



Przestrzelski Stanis∏aw 435, 437

Przetakiewicz Zygmunt 545

Przew∏ocki Zbigniew 323

Przybylski Czes∏aw 702

Przyby∏a Marek 651

Przygodziƒski Aleksander 482

Przykucki Marian 550–553

Przystawa Jerzy 79

Przywoêny Zdzis∏aw 69

Psut Wies∏aw 717

Pucyna Józef 705

Puczek Zbigniew 162

Pudliƒski Marek 357, 380, 385

Pusz Ryszard 533

Puzewicz Franciszek 575

Puzynina Jadwiga 327

Pylak Boles∏aw 200, 201, 203–205,

207

Pyszko Miros∏aw 323

Pytel Józef 570

Pytlak Gra˝yna 665, 666, 676, 679

Pyzio Wies∏aw 94

Rabiej Pawe∏ 480, 482

Rachwald Jerzy 164

Raczek Stanis∏aw 255

Raczycki Jan 495

Radecki Jerzy 323

Radek Stanis∏aw 692

Radomski Mieczys∏aw 312

Raduchowski Wojciech 239

Radwan Stanis∏aw 237

Radwaƒski Kazimierz 228

Radwaƒski Zbigniew 670

Radzikowski Miros∏aw 317

Radziwon Jan 416, 441

Rafaj∏owicz Ryszard 27

Rafalski Tadeusz 738

Ragan Dorota 195

Raina Peter 12, 24, 79, 81, 82, 193,

275, 343, 383, 551

Rajpert Jerzy 194

Rakowicz Waldemar 418–419, 435

Rakowski Jerzy 365

Rakowski Mieczys∏aw F. 9, 14, 84

Ramisz Leszek 696

Rapacewicz Henryk 33

Rasiƒska Irena 334

Rasiƒski Marek 334

Raszczyk-¸awski Bronis∏aw 442

Ratajczak Henryk 42

Ratajczak Jaros∏aw 661, 675

Rausz Micha∏ 321

Rawinis Marian 111

Ràczy Stefan 374

Rehorowska Maria 449, 465

Reiff Ryszard 14

Rembosz Wac∏aw 218

Reniger Henryk 182, 195

Renner Herbert 128

Resiak Franciszek 133

Reszka Pawe∏ 122

Rodowicz W∏adys∏aw 10, 336–339

Rogalewski Sylwester 414, 425

Rogowski Eugeniusz 463

Rogowski Stanis∏aw 463

Rohatyƒski Edward 568

Rojek Henryk 681

Rojek Stanis∏aw 205

Rokita Jan Maria 239

Rokitowski Mieczys∏aw 397

Rokosz Joanna 160

Rolicki Janusz 14

Roliƒski Adam 393

Roman Andrzej 14

Romancewicz Janina 678

Romaniuk W∏odzimierz 323

Romanowski Zbigniew 676

Romaƒczuk Szymon 751

Romaszewska Zofia 316, 317, 334

Romaszewski Zbigniew 285, 307,

316, 317, 334, 478
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Ropelewski Andrzej 558

Rorat Krzysztof 160

Rosin Ryszard 691

Rosiƒska Inga 480, 482

Rossa Henryk 76

Rostek Kazimierz 390

Roszka Mieczys∏aw 658

Roszkowski Tadeusz 444

Roszkowski Wojciech 10, 350

Rott Ryszard 361

Rozes∏aniec El˝bieta 333

Rozp∏ochowski Andrzej 124

Rozwadowski Józef 699, 700, 715,

740–743, 750 

Rozwadowski W. 49

Ro˝ko Wiktor 421

Ró˝aƒski Lech „Wiktor” 627, 651

Ró˝ek Janusz 176

Ró˝ycka Ewa 181

Ró˝ycki Marek 346

Ró˝ycki Waldemar 333

Ruchlicki Wies∏aw 180, 195

Rudka Szczepan 35, 50, 51

Rudnicki Marek 138

Rudziƒski Marek 12

Ruks Andrzej 195

Rulewski Jan 480, 495, 515

Rumiƒski Jerzy 322

Rurarz Zdzis∏aw 334

Rusakiewicz Marek (Micha∏ Koniecz-

ny) 665, 666, 678, 679

Rusakiewicz Waldemar 679

Rusoƒ Eugeniusz 141

Ruszkowski Andrzej 692, 720

Rutkowski Dariusz 334

Rutkowski Krzysztof 419, 466

Rutkowski Roman 669

Rutkowski Stefan 538–540, 542,

545, 553

Rutkowski Zbigniew 650

Rutowicz Wojciech 693, 730

Ruzikowski Tadeusz 21, 290

Rybak Leszek 379

Rybakiewicz Leopold 469

Rybicki Arkadiusz 479, 480, 521, 522

Rybnik Jerzy 414, 419, 435, 446

Rychlik Zbigniew 717

Rymarz W∏adys∏aw 484

Rytel S∏awomir 320

Rzàdkowski Jacek 731

Rzàsa Marek 374

Rzeczycki Andrzej 516, 517

Rzepa Teresa 651

Rzeszowski Wojciech 48

Rzymski W∏adys∏aw 706

Sad∏owski Czes∏aw 341

Sadowska Barbara 335

Sadowski Piotr 528

Sadowski S∏awomir 542, 543

Sajdak Grzegorz 251

Sajkowski Stanis∏aw 601

Sambor Jan 322

Samsel Edward 464

Samsonowicz Henryk 327

Samsonowicz Jan 542

Sanak Józef 139

Sarapuk Barbara 51

Sarna Edmund 277

Sarnicki Rados∏aw 189

Sarnowska Ma∏gorzata 541

Sas Renata 739

Sasin Józef 490, 518, 519

Sasinowski Miko∏aj 460, 463, 465

Saternus Stanis∏aw 126

Sawicki Ryszard 677

Sawicki Wojciech 8, 30, 48, 49, 51–

–54, 186, 197, 516

Sawoniewski Ludwik 737

Scheffner Zofia 328

Schlender Gra˝yna 630, 632, 644,

658–660, 681
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Schoen Tomas 220

Schweizer Peter 10

Semków Piotr 479, 482, 534, 535,

543

Senkowski Zbigniew 32, 33

Serczyk W∏adys∏aw 228

Seredyƒski Aleksander 419, 457

Serkies Szczepan 705

S´kowska Zofia 182, 195

Sidorowicz Jerzy 441

Sidorski Dionizy 455

SieczkoÊ Zbigniew 351, 374

Sielezin Jan R. 31, 64

Siemiaszko Ryszard 421

Siemieƒski Henryk 320

Siemioƒczyk Leon 421, 425, 426,

471

Sienkiewicz Bart∏omiej 239

Sienkiewicz Zbigniew 59

Sieraƒski Edward 706

Sikirycki Igor 712

Sikora Andrzej 139

Sikora Wac∏aw 219

Sikorski Wojciech 444

Silski Zygmunt 579

Si∏a-Nowicki W∏adys∏aw 454, 539

Simoniuk Zbigniew 453

Sindlewski Eugeniusz 728, 731

Sitko Tadeusz 337

Siuda Maria M. 250, 252, 261, 267

Siwek Aleksander 504

Siwicki Florian 11

Siwiec Jerzy 317

Skar˝anka Hanna 340

Skibiƒski Marian 426

Skibiƒski Mariusz 678

Skie∏czyƒski Zbigniew 744

Sk∏adkowski Andrzej 479, 480

Skobel Genowefa 742

Skoczek Józef 671

Skoczylas Jerzy 14

Skorenko Danuta 108

Skorupski Wojciech 669

Skotnik Jerzy 548

Skowera Krzysztof 669

Skowronek Jaros∏aw 542, 534

Skórzyƒski Jan 9, 13

Skrzypczak Edward 628, 653, 654

Skrzypkowska Joanna 15

Skudniewski Wac∏aw 334

Skwarka Józef 236

Skwarski Ryszard 10

Skwierczyƒski Franciszek 568

Skwira Adam 126

Skworc Wiktor 133, 138

S∏abiƒski Jaros∏aw 416, 453

„S∏awomir” zob. Szeszu∏a Tadeusz

S∏odkowski Wojciech 693, 715, 730

S∏onecki Jerzy 588

S∏owik Andrzej 690, 691, 715, 731

Smaczna Halina 466

Smagowicz Jacek 275

Smagur Ryszard 262

Sm´dzik Aleksander 463–465, 467

Smoliƒski Jerzy 426

Sobaƒska Barbara 138

Sobaƒski Andrzej 138

Sobczak Jerzy 706

Sobczyk Zofia 669

Sobieraj Andrzej 480

Sobierajewicz Piotr 669

Sobieski Józef 729

Sobol Marek 227

Sobolewski Krzysztof 678

Sobolewski Marek 678

Sobolewski Zbigniew 128

Socha Pawe∏ 78

Sokal Tadeusz 576

Soko∏owska Raisa 468

Soko∏owski Andrzej 737

Soko∏owski Andrzej „Józef Awram-

czyk” 162, 178
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Soko∏owski Jerzy 444

Soko∏owski Jerzy 599

Soko∏owski Józef 395

Soko∏owski Lech 319

Soko∏owski Stefan 425, 426, 466

Sokulski P. 495

Solak Zbigniew 7, 22, 217, 219, 266,

267

Solecka Barbara 138

Solski Jerzy 634

So∏ek Zygmunt 82

So∏tysiak Grzegorz 14

Sommer Jerzy 9

Sopel Tadeusz 383–385, 393, 397,

399, 400, 403, 404

Sowa Józef 490

Sowa Tadeusz 351

Sowiƒski Pawe∏ 9

Sójka Andrzej 613

Spa∏ek Robert 20

Spiski Piotr 11, 88

Sporzyƒski Henryk 390

Sporzyƒski Marian 390

Sroczyƒski Waldemar 674

Sroka (-) 390

Sroka Bronis∏aw 483

Sroka Tadeusz 537

Stachowiak Ryszard 660

Stachowicz Stanis∏aw 375

Stachura Bogus∏aw 300, 449

Staciwa Czes∏aw 11

Stanek E. 543

„Stanis∏aw” N.N. 651

Stankiewicz Bernadetta 534

Staƒczyk Zbigniew 490, 491

Staƒski Józef 235

Staƒski Tadeusz 333

Stasiƒski Piotr 289

Stasiowski Tadeusz 269

Staszowski Ryszard 322

Stawecka Maria 138

Stawecki Leopold 435

Stawicka Anna M. 544

Stawicki Czes∏aw 70

Stawikowski Antoni 492, 537

Stawisiƒski Jan 92

Stec Kazimierz 27, 33

Stec-Fus Dorota 238, 249, 250, 253,

254, 257

Stecki Zbigniew 629

Stefanek Stanis∏aw 614

Stefaniak Leszek 645

Stefaniak W∏odzimierz 693, 730

Stefaniuk Krzysztof 178, 181

Stefanowski Stefan 495–497, 556,

557

Steltmann Stefan 495

St´pieƒ Jerzy Adam 240, 244, 250,

252

Stobbe El˝bieta 334

Stok∏osa Andrzej 381

Stolarczyk Leokadia 733

Stopyra Mieczys∏aw 400

Strasz Ma∏gorzata 9

Stràczyƒski Czes∏aw 608

Str´k Micha∏ 351, 355, 374–379,

395, 396, 400, 402, 403

Stroba Jerzy 681

Strubel Agnieszka 452

Strubel Krystyna 414, 416, 417, 447,

448, 452, 459, 466, 467

Stru˝yƒski Adam 417

Strychacz Marian 374

Stryjski Karol 709

Strzelczyk Zygmunt 677

Strz´pek Zdzis∏aw 739

Studentowicz Jan 240, 252

Sudo∏ Adam 407

Suleja W∏odzimierz 79, 81, 83

Surma Marian 236

Surowiec Andrzej 500

Surowiec Cezary 602
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Suse∏ Kazimierz 178

Syryjczyk Tadeusz 219, 542

Szaban Janusz 588

Szablewski Alojzy 481, 482, 484,

486, 543

Szacki Jerzy 327

Szadkowski Ryszard 328

Szadkowski Waldemar 491, 547

Szadurski Karol 319

Szady Feliks 183

Szafraƒska Amelia 83

Szafraƒski Jan 628

Szalecka-Mróz El˝bieta 320

Sza∏aj Pawe∏ 374

Sza∏ajda Zbigniew 56

Sza∏ek Andrzej 615

Szandurski Jaros∏aw 667

Szarek Jaros∏aw 7, 217

Szarkow Anatolij 545, 546

Szarmach ¸ukasz 485

Szatkowski Jan 321

Szczeklik Andrzej 231

Szczepanik Mieczys∏aw 183

Szczepanowski Wojciech 666

Szczepaƒski Jan Józef 14, 237

Szczepaƒski Jaros∏aw A. 374

Szczepaƒski Zdzis∏aw 709

Szczepura Stanis∏aw 420

SzczeÊniak Maria 90, 126

Szcz´sny Ryszard 414

Szczud∏owski Piotr 195, 542, 554

Szczud∏owski Tadeusz 537–539, 552–

–554

Szczuk Les∏aw 319

Szczurowska Magda 33

Szendo Zenon 716

Szeremietiew Romuald 333

Szerszeƒ Tadeusz 463

Szeszel Kazimierz 491, 547

Szeszu∏a Tadeusz „S∏awomir” 651

Szkaut Ryszard 553

Szkutnik Janusz 351, 379, 384

Szlegr Wac∏aw 109

Szmigiel Kazimierz 109

Szmyciƒski Wies∏aw 515

Sznajder Andrzej 122

Sznepka Stanis∏aw 109

Szosta∏o Wiktor 600

Szot Adam 459, 465–467

Szrejter Janina 72

Sztompka Piotr 228

Szubert Stanis∏aw 717

Szul Józef 387

Szulc Witold 492

Szulecki Adam 312

Szumiejko Eugeniusz 243, 420, 479,

482, 516, 517

Szumski Henryk 572

Szumski Pawe∏ 570, 599

Szutnik Narcyz zob. Koz∏owski Ry-

szard

Szwagrzyk Tadeusz 749

Szwed Anna 218

Szwed Ewa 451

Szwed Ryszard 97

Szwed Wies∏awa 451

Szybalski Bogus∏aw 491

Szychta Miros∏aw 669

Szymaƒski Maciej 500

Szymborski Stanis∏aw 462, 463, 467

Szymczak S∏awomir 703

Szymecki Eugeniusz 543, 550

Szymecki Stanis∏aw 264, 273, 275,

276

Âleboda Józef 406

Âliwa Boles∏aw 660

Âliwa Wies∏aw 27

Âliwiƒski Andrzej 552

Âliwiƒski Bronis∏aw 604, 605

Âliwiƒski Józef 81

Âliwiƒski Ryszard 673
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Âliwka Marian 82

Âmigiel Stanis∏aw 537

Ânie˝ek Adam 375

Âreniowska Krystyna 720, 736

Âreniowski Józef 690

Ârodoƒ Jan 221, 238, 243, 278

Âwida-Ziemba Hanna 327

Âwiderski Jan 326

Âwierczek (-) 163

Âwierczek Janusz 537

Âwierczek Stanis∏aw 388

Âwierczyƒska Dobros∏awa 16

Âwierzy Eugeniusz 133

Âwietlik Ryszard 356

Âwie˝ewski Jan 750

Âwi´cicki Andrzej 340

Âwinoburk Franciszek 323

Âwitek Marian 482, 520

Taborski Boles∏aw 406

Tarabu∏a Andrzej 665

Tara∏a Edward 20, 21

Taranko Ryszard 179

Tarka Krzysztof 472

Tarnowski Jan 588, 613

Tarnowski Mieczys∏aw 49

Telak Jerzy 546

Tendera Micha∏ 138

Terlecki Jerzy 661, 675

Terlecki Marian 483, 487

Terlecki Ryszard 251

Terlicki (-) 427

Teske Andrzej 179, 194, 195

Teske El˝bieta 179, 194, 195

Tetrycz Andrzej 189

Thomas Oskar 138

Tischner Józef 746

Tobera M. 289

Tobisz Aleksander R. 600

Tokarczuk Antoni 480, 495, 515

Tokarczuk Ignacy 24, 401–406

Tokarczyk Zbigniew 389

Tokarski Krzysztof 674

To∏cz Janusz 331

Tomaszewski Franciszek 495

Tomaszewski Henryk 33

Tomczyk Ewa 320

Tomczyk Henryk 651

Tomczyk Janusz 669

Tomczyszyn-WiÊniewska Teresa 328

Trajkowski Andrzej 59

Trawiƒski Roman 669

Trela Jerzy 237

Trembaczowski Emanuel 454, 456

Trochimowicz W∏adys∏aw 500

Trusiƒski Zdzis∏aw 694

Truskolaska Anna 181

Trybalski Stanis∏aw 380

Trybus Franciszek 388

Trzaska Aleksandra 128

Trzaska Andrzej 516

Trzaskowski Henryk 748

Trzciƒski W∏adys∏aw 542, 543

Trzeciak Andrzej 667

Trzmiel Bibianna 140

Trzuskot Eugeniusz 360

Trzybiƒski Adam 247

Tuchaƒska Barbara 718

Turasiewicz Anna 374

Turek Wojciech 487, 488, 523, 524,

526, 530–532

Turko Ludwik 70

Turkowski Krzysztof 51

Turowska Ryta 140

Tusk Donald (Anna Barycz) 523, 524,

534, 535

Twardowski Dariusz 570, 601, 603,

605, 606, 613, 621, 624

Tyburczy Gustaw 406

Tychmanowicz W∏odzimierz 426

Tymiƒski Jan 108

Typczyƒski Tadeusz 425
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Tyraƒski W∏adys∏aw 238

Tyszkiewicz Robert 437

Uczkiewicz Jerzy 268

Ufa Witold 732

Ulicki Ryszard 616

Umiƒski Jan 747

Urban Jan 545

Urban Jan 223

Urban Jerzy 12, 14, 530, 560

Urban Mariusz 545, 546

Urbankiewicz Jerzy 746

Urbaƒczyk Adam 127

Urbaƒski Jerzy 233, 234

Urbaƒski Piotr 341

Urbaƒski Roman 538

Ustasiak Mieczys∏aw 568, 598, 613

Wach Andrzej 739

Wachnik Marek 494, 533

Wachowski Mieczys∏aw 480, 482,

517

Wahrstein Janina 534

Waksmundzki Krystian 247

Walczak Gabriela 455, 466

Walczak Roman 59

Waldkiewicz Boles∏aw 707

Walenda Henryk 739

Walentynowicz Anna 482, 529

Walichnowski Tadeusz 12, 488

Waligórski Ewaryst 568, 613

Waligórski Wojciech 669

Waliszewski Leszek 87, 124

Wa∏´sa Danuta 482, 551

Wa∏´sa Lech 11, 14, 84, 158, 378,

403, 405, 460, 463, 464, 478–

–480, 482, 517, 520–522, 525,

530–532, 551, 560, 561, 567,

617, 652

Wa∏´sa Maria Wiktoria 525

Warda Emil 180, 195

Wartak Jerzy 126

Wasek Anna 542

Wasiak Marek 720

Wasilewski Leon 420

Wasilewski Waldemar 128

Wasiluk Henryk 665

Waszczuk Tadeusz 333

Waszkiewicz Jan 480, 482, 484, 486,

543

WaÊniewski Tadeusz 457

Wawrzeniecki Marek 634

Wàdo∏kowski Grzegorz 443

Wàdo∏owski Stanis∏aw 588, 597, 604

Weber Roman 322

Wehrstein Janina 534

Weigel George 10

Wencel Zbigniew 661, 675

Wenclik Witold 467

Werblan Andrzej 511

Werner Mariusz 751

Weroniczak Janusz 455

Weryho Antoni 377

Weso∏owski Leonard 663

Weydenthal de Jan B. 10

W´c∏awski Jaros∏aw 333

W´drychowicz Ryszard 697, 717, 732

W´gierski Jerzy 138

W´glarz Andrzej 552

W´gliƒska Anna 291, 322

W´grzyn Andrzej 630

W´grzyn Ma∏gorzata 630

W´grzyn Marek 630

Wianecki Krzysztof 389

Wiatr Kazimierz 34

Wiatrowski Mariusz 674

Widacki Jan 14

Widmaƒski 556

Wieczorek Bogus∏aw 27

Wieczorek Zdzis∏aw 601

Wielebiƒska Danuta 56

Wielechowski Pawe∏ 690, 727
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Wielgat Krzysztof 59

Wielgus Jan 126

Wiercigroch Eugeniusz 94

Wierciƒski Maciej 49

„Wierny Józef” zob. Wo∏ek Tomasz

Wik-Czarnowski Wies∏aw 543, 550

„Wiktor” zob. Ró˝aƒski Lech

Wiktor Adam 81

Wilczewski Leon 8

Wilczyƒski Micha∏ 320

Wilk Halina 466

Wilk Jan 277

Wilk Marek 423

Wilk Mariusz 13, 109, 308, 310,

477–479, 516, 521–523, 534

Wilk Roman 414, 419, 420, 435,

438, 439, 446

Wilk Tadeusz 197

Wilk Zbigniew 92

Wilkanowski Aleksander 741

Wilkowski Eugeniusz 183

Willenberg S. 293

Winiarska Danuta 178

Winiarski Marek 323

Wirkijowski Kazimierz 399

Wirski Franciszek 703

Wisz Edward 365

Wiszniewski Andrzej 69

Wiszowata Dorota 416

WiÊniewski Andrzej 320

WiÊniewski Ludwik 81

WiÊniewski Marian 455

WiÊniewski Tadeusz 642

„WiÊniewski Zbigniew” zob. ˚ytkow-

ski Stanis∏aw

Witalis Marian 386

Witkowski Krzysztof 533, 534

Witkowski Lech 511

Witkowski Lechos∏aw 533, 534

Witowski Kazimierz 674

W∏odarczak Krzysztof 661, 675

W∏odarczyk Barbara 706

W∏odek Zbigniew 12

W∏osik Bogdan 257, 270

Wojciechowski Andrzej 406

Wojciechowski Marian 33

Wojciechowski Norbert 162

Wojciechowski Roman 321

Wojciechowski Tadeusz 175

Wojcieszczuk Janusz 194

Wojciƒski Marian 548

Wojewódzki Tadeusz 500

Wojnarowski Miros∏aw 601

Wojtas Marek 109

Wojtas Tadeusz 389, 390

Wojtas Wies∏aw 394

Wojtas Wojciech 390

Wojtasik Les∏aw 8

Wolf Tadeusz 660

Wolny Jan zob. Wo∏ek Tomasz

Wo∏ek Tomasz „Józef Wierny” (Jan

Wolny) 524, 534

Woronko Marek 442

Woronowski Franciszek 467

Woêniak Walerian 217

Woêniak Zbigniew 51

Woênica Benedykt 132

Woêniczka Zygmunt 97, 112, 117,

119

Wójciak Kazimierz 744

Wójcicki Krzysztof 481, 553

Wójcik Marek 374, 379

Wójcik Mieczys∏aw 576

Wójcik Stefan 379

Wójtowicz Gra˝yna 160

Wójtowicz Jan 599

Wroniszewska Danuta 415, 416, 418,

425–428, 430, 431, 442, 448,

452, 456, 465, 466, 469–471, 474

Wróbel Józef 111

Wróbel Wies∏aw 94

Wrzesiƒski Wojciech 30, 42
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WrzeÊniak Zbigniew 665

Wujec Henryk 480

Wycis∏o Janusz 138

Wyczachowski Ryszard 717, 732

Wyrobisz Andrzej 456

Wyrwich Mateusz 479

Wysocki Henryk 632

Wysocki Stanis∏aw 463

Wysocki Wies∏aw 674

Wyszkowski Krzysztof 537

Wyszomirska Danuta 138

Wyszyƒski Marian 448

Wywrot Andrzej 59

Zabielski Piotr 463

Zabierowski Andrzej 355

Zab∏ocki Stanis∏aw 588, 600

Zab∏ocki Wies∏aw 221, 224, 238,

264, 267, 269, 272, 274

Zajàc Ewa 7, 217, 266

Zajàc Rudolf 543

Zajàc Zenon 92

Zajda Janusz 729, 730

Zajdel Jan 387

Zakrzewski Grzegorz 488

Zaleska Ewa 633, 660, 661, 674

Zaleski Wojciech 633, 660, 661, 674

Zalewski Maciej 308

Zalewski Marian 321

Zalewski Stanis∏aw 451

ZamoÊciƒski Kazimierz 183

Zandler Eugeniusz 128

Zapa∏a Lucjan 425, 426, 443

Zapatka Rafa∏ 666

Zaremba Piotr 8

Zar´ba Jan 749

Zar´bski Andrzej 480

Zarzycka Ewa 481

Zarzycka Sylwia 615

Zaszkiewicz Henryk 639

Zawadzki Jerzy 463

Zawadzki Sylwester 11, 141

Zawadzki Wies∏aw 127

Zawadzki Wojciech 419

Zawodziƒski Stefan 425, 426

Zawojski Zygmunt 387

Zbroƒski Klemens 715, 730

Zdaniuk Henryk 442

Zdziech Grzegorz 740

Zdziech Stanis∏aw 292, 322

Zdzienicki Henryk 436

Zembrzuski Andrzej 341

Zemke Janusz 561

Zgryzek Kazimierz 130

Zgrzywa S∏awomir 438

Zieliƒski Eugeniusz 162

Zieliƒski Henryk 51

Zieliƒski Jaros∏aw 424

Ziembiƒski Grzegorz 601

Zieniewski Wies∏aw 500

Zieniuk Jerzy 457

Zientara Jerzy 425

Zientuk Krzysztof 508, 545

Zimniak Janusz 133

Zimnoch Czes∏aw 436

Zimoch Zbigniew 727

Zimoƒ Damian 136

Zimowski Wojciech 128

Ziobro Kazimierz 383

Zió∏ek W∏adys∏aw 750

Zió∏kowska Gra˝yna 181

Zió∏kowski Janusz 670

Zipser Stanis∏aw 389

Zlat Mieczys∏aw 79

Z∏akowski Zenon 16, 286, 287, 292,

313, 315, 323, 325

Zmys∏owski Andrzej 447

Znamierowski Alfred 8, 543

Zuzanna Katarzyna 90

Zwiernik Przemys∏aw 20, 627, 650–

–652, 655, 670

Zwolski Marcin 21
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Zwoêniak Zdzis∏aw 88, 90–92, 110,

130, 131

Zych Sylwester 333

Zych Tadeusz 361, 389

Zygot Halina 181

Z.Z. 110

˚abiƒski Andrzej 101

˚abiƒski Krzysztof 494

˚a∏obny Stanis∏aw 706

˚arnowiecki Jerzy 628

˚bikowska Lucyna 403

˚bikowski (-) 56

˚elichowski Ryszard 8

˚mudziƒski Zenon 563

˚o∏nierkiewicz Julian 287

˚ó∏kiewicz Stanis∏aw 356, 380

˚ukowski Franciszek 59

˚ukowski Marek 604

˚ukowski Ryszard 669

˚urawek Anna 323

˚urek Jacek 338

˚urek Micha∏ 218, 222, 251

˚wire∏∏o Herakliusz 706

˚yliƒski Marek 287

˚yta Józef 731

˚ytkowski Stanis∏aw „Zbigniew WiÊ-

niewski” 665

˚ywicki Wies∏aw 49

˚yêniewski Wies∏aw 716
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