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WARSZAWA 2003

TEKI EDUKACYJNE IPN
W „Tekach edukacyjnych IPN” nauczyciele i uczniowie znajdą źródła historyczne oraz materiały dydaktyczne 
dotyczące najnowszej historii Polski (1939–1989). Są one odpowiedzią na prośby nauczycieli o wyposażenie  
w pomoce umożliwiające przybliżenie uczniom wszystkich, zwłaszcza najtrudniejszych i kontrowersyjnych, tema
tów z historii Polski w tym okresie. 

STAN WOJENNY 
	 Stan wojenny (1981–1983) należy do najważniejszych, a zarazem najtragiczniejszych okresów w historii Polski ubiegłe
go wieku. Do dzisiaj jego ocena wywołuje żywe dyskusje i spory, zwłaszcza wśród zwolenników i oponentów teorii „mniejsze
go zła”. 

Jak napisał prof. Andrzej Paczkowski w książce Droga do „mniejszego zła”. Strategia i taktyka obozu władzy: lipiec 1980 – 
– styczeń 1982 (Kraków 2002): „Problem z »mniejszym złem« polega wszakże nie tyle na tym, kiedy i kto pierwszy użył tego 
określenia, ale jaki miało ono sens, to znaczy, co było »większym złem«, którego uniknięto”. 

Spotyka się często opinię, że stan wojenny w Polsce miał łagodny przebieg. Biorąc pod uwagę liczbę ofiar śmiertel
nych, opinia ta wydaje się prawdziwa. Jednak do tej pory nie została sporządzona kompletna lista ofiar. Niektóre ofiary 
stanu wojennego prawdopodobnie na zawsze zostaną anonimowe. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. wyłączono wszystkie 
telefony – nie tylko zwykłych obywateli, ale też placówek służby zdrowia, w tym pogotowia ratunkowego i straży pożarnej. 
Zdławienie „kontrrewolucji” okazało się ważniejsze niż życie ludzkie. 

Chcielibyśmy, aby przygotowana w Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej kolejna publikacja z serii 
„Teki edukacyjne IPN”, poświęcona stanowi wojennemu w Polsce, zawierająca różnego typu źródła historyczne, monogra
ficzne omówienia oraz materiały dydaktyczne, stała się narzędziem pomocnym w kształceniu historycznym i obywatelskim 
w szkole.

STAN WOJENNYSTAN W
OJENNY
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1) Komunikat nr 1 Komisji Krajowej NSZZ „SolidarnoÊç” z 13 grudnia 1981 r. og∏oszony w zwiàzku z wprowa-
dzeniem stanu wojennego. Zbiory prywatne.



2) Pierwszy „wojenny” numer „Trybuny Ludu” z 14 grudnia 1981 r. Zbiory prywatne.
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3) Koperta z pieczàtkami Urz´du Cenzury i zezwolenie na zmian´ miejsca pobytu w okresie stanu wojennego.
Zbiory prywatne. 
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4) Ulotki i stemple z oÊrodków internowania z okresu stanu wojennego. Zbiory prywatne. 



5) Kartki ˝ywnoÊciowe i talon na buty z okresu stanu wojennego. Zbiory prywatne. 
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6) „Tygodnik Mazowsze” nr 4 z 25 lutego 1982 r. Zbiory prywatne. 
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7) Wydawnictwa podziemne. Zbiory prywatne. 
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Kultura niezale˝na

Znaczny wysi∏ek Êrodowisk opozycyjnych koncentrowa∏ si´ na dzia∏alnoÊci wydawniczej, oÊwiatowej i kultural-
nej. W 1982 r. powo∏ane zosta∏y Komitety Kultury i OÊwiaty Niezale˝nej oraz Spo∏eczny Komitet Nauki. Jeszcze 
w grudniu 1981 r. zacz´∏y si´ ukazywaç pierwsze gazetki, a na poczàtku 1982 r. broszury i ksià˝ki. Cz´sto jedynym
wyposa˝eniem podziemnej drukarni by∏ prymitywny powielacz. W ciàgu czterech lat nak∏adem niezale˝nych oficyn
wydano ponad 1,7 tys. tytu∏ów prasowych, w tym czasopisma spo∏eczno-polityczne i kulturalne, oraz ok. 1,8 tys.
ksià˝ek i broszur. Najpopularniejsza gazeta podziemna „Tygodnik Mazowsze” osiàga∏a nak∏ad kilkunastu tysi´cy 
egzemplarzy. Na wielkà skal´ drukowano tak˝e kartki pocztowe, znaczki podziemnej poczty „SolidarnoÊci” i kalen-
darze, pojawi∏y si´ zapisy magnetofonowe z piosenkami bardów podziemia. Cz´Êç Êrodowisk artystycznych i inte-
lektualnych bojkotowa∏a rzàdowe media. Wiele spektakli teatralnych i wystaw organizowano w koÊcio∏ach lub pry-
watnych mieszkaniach.



8) Aparatura wykorzystywana przez Radio „SolidarnoÊç” do nadawania podziemnych audycji (Archiwum IPN) i ulot-
ka Radia „SolidarnoÊç”. Zbiory prywatne.
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9) Plakat propagandowy rozklejany na ulicach polskich miast w 1982 r. Zbiory prywatne.
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10b) Nag∏ówki wybranych gazet drukowanych za granicà w okresie stanu wojennego. Zbiory prywatne. 

10a) Manifestacja poparcia dla „SolidarnoÊci” w Londynie w 1982 r. Zbiory prywatne. 
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Polska a Êwiat
Reakcjà paƒstw zachodnich na wprowadzenie stanu wojennego by∏o og∏oszenie sankcji gospodarczych w stosun-

ku do Polski. Przed ambasadami PRL na Zachodzie odbywa∏y si´ demonstracje, w których uczestniczyli polscy emi-
granci. 30 stycznia 1982 r. w wielu krajach obchodzono „dzieƒ solidarnoÊci z narodem polskim”. Najwi´ksza mani-
festacja odby∏a si´ w Chicago. W USA emitowano audycj´ telewizyjnà z udzia∏em czo∏owych polityków zachodnich
˚eby Polska by∏a Polskà. Spo∏eczeƒstwa paƒstw zachodnich i Polonia organizowa∏y transporty z pomocà charyta-
tywnà. Dystrybucjà darów zajmowa∏ si´ KoÊció∏. Podstawowym êród∏em informacji w kraju sta∏y si´ audycje nada-
wane w j´zyku polskim przez rozg∏oÊnie zachodnie, przede wszystkim Radio Wolna Europa. W wielu krajach po-
wsta∏y komitety solidarnoÊci, które wspiera∏y dzia∏alnoÊç opozycyjnà w Polsce. 
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11) Obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego. Zbiory prywatne. 



13 grudnia 1981 r. 

13 grudnia na mocy dekretu Rady Paƒstwa wprowadzono na obszarze Polski stan wojenny,
o czym poinformowa∏ w porannym wystàpieniu gen. Jaruzelski. Ju˝ w nocy komandosi zaj´li bu-
dynki telewizji i radia oraz centra telekomunikacji i ∏àcznoÊci, a do miast wkroczy∏y kolumny pan-
cerne wojska i milicji. W tej operacji u˝yto ∏àcznie ok. 70 tys. ˝o∏nierzy, 30 tys. funkcjonariuszy
milicji, 1750 czo∏gów, 1400 pojazdów opancerzonych, 500 wozów bojowych, 9 tys. samochodów.
Pod broƒ powo∏ano kilkadziesiàt tysi´cy rezerwistów, a ˝o∏nierzom s∏u˝by zasadniczej przed∏u˝o-
no s∏u˝b´ wojskowà. W ramach akcji „Jod∏a” zatrzymano ok. 5 tys. osób. 

Dekret o stanie wojennym zawiesza∏ dzia∏anie wszystkich organizacji, stowarzyszeƒ i zwiàz-
ków zawodowych, zakazywa∏ organizowania strajków i akcji protestacyjnych, wszelkich zgroma-
dzeƒ i manifestacji. G∏ówne zak∏ady i ga∏´zie przemys∏u zosta∏y zmilitaryzowane. Wprowadzo-
no godzin´ milicyjnà mi´dzy 22.00 a 6.00, zakazano opuszczania miejsca zamieszkania bez prze-
pustki, wy∏àczono telefony, poddano cenzurze korespondencj´ i rozmowy telefoniczne, zawie-
szono zaj´cia w szko∏ach i na uczelniach, zakazano wydawania publikacji, pozostawiajàc tylko
dwie centralne gazety: „Trybun´ Ludu” i „˚o∏nierza WolnoÊci” oraz kilka lokalnych pism PZPR.
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12) Gen. Wojciech Jaruzelski. Zbiory PAI. 

13 XII 1981 r.



13) Ulotka kolportowana w Krakowie w pierwszych dniach stanu wojennego. Zbiory prywatne. 
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14) Apel Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Mazowsze z 13 grudnia 1981 r. Zbiory prywatne. 
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15a) Zaj´cie siedziby Zarzàdu Regionu Ârodkowo-Wschodniego NSZZ „SolidarnoÊç” w Lublinie przy 
ul. Królewskiej w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. Zbiory prywatne. 

15b) Wn´trze siedziby Zarzàdu Regionu Ârodkowo-Wschodniego NSZZ „SolidarnoÊç” w Lublinie po ata-
ku ZOMO, 13 grudnia 1981 r. Zbiory Fundacji M∏odej Demokracji w Lublinie. 
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16a) Zaj´cie siedziby Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemia ¸ódzka 13 grudnia 1981 r. Archiwum
IPN. 

16b) Czo∏gi na ulicach Wroc∏awia w pierwszych dniach stanu wojennego. Dzia∏ Dokumentacji ˚ycia
Spo∏ecznego Zak∏adu Narodowego im. Ossoliƒskich.
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18b) Zasieki na przedmieÊciach Warszawy, grudzieƒ 1981 r. Fot. Aleksander Ja∏osiƒski, zbiory OÊrodka
KARTA. 
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18a) Patrol wojskowy na ulicach Warszawy, obok wojskowy transporter opancerzony, grudzieƒ 1981 r. Fot.
Aleksander Ja∏osiƒski, zbiory OÊrodka KARTA.



19) Zarzàdzenie z 14 grudnia 1981 r. czasowo zawieszajàce prac´ w stoczniach Trójmiasta. Zbiory prywatne. 
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20b) Pacyfikacja strajku w kopalni „Manifest Lipcowy” w Jastrz´biu
Zdroju 15 grudnia 1981 r. Fot. Boles∏aw Dymiƒski, zbiory OÊrodka
KARTA. 

20a) Pacyfikacja strajku w Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina 16 grudnia 1981 r., milicja i wojsko pod uszkodzonà bra-
mà nr 2. Fot. Janusz Rydzewski, zbiory OÊrodka KARTA. 
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21) Czo∏g pod pomnikiem Poleg∏ych Stoczniowców w Gdaƒsku, 14 grudnia
1981 r. Zbiory prywatne. 
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22) „Zbratanie si´” mieszkaƒców Gdaƒska z wojskiem w okolicach Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina, grudzieƒ 1981 r.
Archiwum KK NSZZ „SolidarnoÊç”.
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23) Milicjant pa∏ujàcy uczestnika niezale˝nej manifestacji w Gdaƒsku 16 grudnia 1981 r. Fot. Bogus∏aw Nieznalski,
zbiory OÊrodka KARTA. 
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Pacyfikacje

14 grudnia 1981 r. fala strajków obj´∏a ca∏y kraj. Strajki okupacyjne og∏oszono w kilkuset naj-
wi´kszych zak∏adach pracy. Do ich spacyfikowania u˝yto jednostek ZOMO i wojska wyposa˝o-
nych w pojazdy opancerzone i czo∏gi. Rozbito strajki w Stoczni Szczeciƒskiej, Hucie im. Leni-
na, kopalni „Manifest Lipcowy”, na wroc∏awskim Grabiszynku, w porcie gdaƒskim, Hucie Ka-
towice. W wielu miejscowoÊciach strajkom towarzyszy∏y demonstracje uliczne. Najbardziej
gwa∏towny przebieg mia∏y w Gdaƒsku. Szczególnie silny opór stawiali robotnicy Âlàska, a˝ do
28 grudnia trwa∏ strajk górników w kopalni „Piast”. 16 grudnia funkcjonariusze MO otworzyli
ogieƒ do broniàcych si´ górników w kopalni „Wujek” – szeÊciu zgin´∏o na miejscu, trzej ci´˝ko
ranni zmarli w szpitalu.

24) Meldunek nr 18 z 16 grudnia 1981 r. Zespo∏u Informacyjno-
-Dokumentacyjnego Sztabu MSW. Archiwum IPN. 



25) Informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach o przebiegu dzia∏aƒ w KWK „Wujek” 
16 grudnia 1981 r. Archiwum IPN. 
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26) Relacja górnika z KWK „Wujek” o wydarzeniach z 16 grudnia 1981 r., rozpowszechniana w podziemiu. Zbiory
prywatne.
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30) Podziemna ulotka z fotografiami górników zabitych podczas pacyfikacji KWK „Wujek” 16 grudnia 1981 r.
Zbiory prywatne. 
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31) Zarzàdzenie nr 50/81 Centralnego Zarzàdu Zak∏adów Karnych Ministerstwa SprawiedliwoÊci z 13 grudnia 1981 r.
w sprawie utworzenia oÊrodków odosobnienia. Ulotka ze zbiorów prywatnych. 
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32a) Internowani w oÊrodku w Bia∏o∏´ce, od lewej: Henryk Wujec, Lech Dymarski, Janusz Onyszkiewicz,
Jacek Kuroƒ, Jan Rulewski, 1982 r. Zbiory OÊrodka KARTA.

32b) Cela w oÊrodku dla internowanych w Miel´cinie, 1982 r. Zbiory prywatne. 



33) OÊrodek Pomocy Uwi´zionym, Internowanym i Ich Rodzinom w ¸odzi
w koÊciele Ojców Jezuitów przy ul. Sienkiewicza 60. Zbiory prywatne. 

Internowani

W 49 oÊrodkach odosobnienia osadzono ok. 10 tys. osób, „w stosunku do
których zachodzi∏o uzasadnione podejrzenie, ˝e pozostajàc na wolnoÊci, pro-
wadziç b´dà dzia∏alnoÊç zagra˝ajàcà interesom bezpieczeƒstwa i obronnoÊci
paƒstwa”. Byli to cz∏onkowie i doradcy „SolidarnoÊci”, dzia∏acze opozycji de-
mokratycznej, intelektualiÊci zwiàzani z „SolidarnoÊcià”. Internowano tak˝e
kilkadziesiàt osób z ekipy Edwarda Gierka. 
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34a) Msza Êw. dla internowanych w oÊrodku w Miel´ci-
nie, 1982 r. Zbiory prywatne. 

34b) „Modlitwa internowanych”. Ulotka ze zbiorów pry-
watnych. 
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37) Ulotka podziemnej „SolidarnoÊci” kolportowana w podziemiu po uchwaleniu 8 paêdziernika 1982 r. przez Sejm
PRL nowej Ustawy o zwiàzkach zawodowych. Zbiory prywatne. 
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39a) Msza Êw. za Ojczyzn´ odprawiona przez ks. Jerzego Popie∏uszk´ w koÊciele Êw. Stanis∏awa
Kostki na warszawskim ˚oliborzu. Zbiory PAI. 

KoÊció∏

KoÊció∏ sta∏ si´ schronieniem dla solidarnoÊciowego podziemia i miejscem, w którym toczy∏a si´
powa˝na cz´Êç bitwy o „ÊwiadomoÊç spo∏ecznà”. Wielu ksi´˝y publicznie wyst´powa∏o w obronie re-
presjonowanych. Msze za ojczyzn´ podtrzymywa∏y opór spo∏eczny. Wa˝nà rol´ odegra∏ w pierw-
szych dniach stanu wojennego Prymasowski Komitet Pomocy i jego diecezjalne odpowiedniki, orga-
nizujàc pomoc dla internowanych, wi´êniów i ich rodzin. Ksi´˝a docierali z pos∏ugà duszpasterskà do

uwi´zionych. KoÊcio∏y by∏y miejscem spotkaƒ
twórców kultury: wystawiono w nich sztuki teatral-
ne, organizowano wernisa˝e niezale˝nych plasty-
ków i wyk∏ady. W czerwcu 1983 r. z drugà piel-
grzymkà przyby∏ papie˝ Jan Pawe∏ II. W Dolinie
Chocho∏owskiej spotka∏ si´ z Lechem Wa∏´sà. Na
ca∏ej trasie pielgrzymki wita∏y papie˝a t∏umy wier-
nych z transparentami „SolidarnoÊci”. 

39b) Strona tytu∏owa wydawnictwa Duszpaster-
stwa Ârodowisk Twórczych w ¸odzi zawiera-
jàcego materia∏y z wieczorów dyskusyjnych,
które odbywa∏y si´ w koÊciele Ojców Jezu-
itów. GoÊçmi tych wieczorów byli m.in. ks.
Józef Tischner, Jerzy Turowicz, Halina Miko-
∏ajska i Andrzej Wajda. Zbiory prywatne. 



40) Wierni witajàcy papie˝a na trasie jego drugiej pielgrzymki do Polski w czerwcu 1983 r. Fot. Stanis∏aw Markowski. 
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42a) Puste pó∏ki w sklepie spo˝ywczym. Zbiory PAI. 

42b) Zmiana cen detalicznych ˝ywnoÊci, opa∏u i energii oraz system rekompensat. Materia∏ do dyskusji,
Paƒstwowa Komisja Cen, Warszawa, grudzieƒ 1981 r., s. 7. 
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43a) Kwietny krzy˝ na placu Zwyci´stwa w Warszawie. Zbiory PAI. 

43b) Podziemna ulotka.
Zbiory prywatne. 

Opór spo∏eczny

Do najbardziej widocznych przejawów oporu spo∏ecznego po 13 grudnia 1981 r. nale˝a∏y strajki i demon-
stracje uliczne. Codziennym widokiem sta∏y si´ napisy na murach. Trudny okres pomaga∏a te˝ przetrzymaç
satyra. Przejawami oporu spo∏ecznego sta∏y si´ znaczki „SolidarnoÊci” i oporniki noszone w widocznym
miejscu, spacery w czasie „Dziennika Telewizyjnego” czy palenie Êwiec w oknach w rocznice wprowadze-
nia stanu wojennego. 
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44) „Kodeks okupacyjny”. Ulotka ze zbiorów prywatnych. 
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45a) Napis na murze w Krakowie. Zbiory OÊrodka KARTA. 

45b) Napis na Êcianie w VIII Liceum Ogólnokszta∏càcym w Poznaniu. Archiwum IPN.
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46a) Napis na budynku Wydzia∏u Nauk Spo∏ecznych Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu, czerwiec 1982 r. Archiwum IPN. 

46b) Napisy we Wroc∏awiu z symbolem „SolidarnoÊci Walczàcej” (stylizo-
wana na znak Polski Walczàcej litera S). Dzia∏ Dokumentacji ˚ycia Spo-
∏ecznego Zak∏adu Narodowego im. Ossoliƒskich. 



47

K
A

R
TY

47) Talon na paczk´ ˝ywnoÊciowà dla wi´ênia politycznego z okresu stanu wojennego.
Zbiory prywatne.

Wi´êniowie polityczni

13 grudnia 1981 r. zmieniono kodeks post´powania karnego: wprowadzono tryb
doraêny i przyspieszony, rozszerzono kompetencje sàdów wojskowych. W okresie
stanu wojennego za czyny z pobudek politycznych sàdy powszechne skaza∏y 1685
osób, w tym 979 na podstawie ustawodawstwa stanu wojennego, sàdy wojskowe ska-
za∏y 10 191 osób, w tym 5681 z dekretu o stanie wojennym. Najsurowsze wyroki
otrzymywa∏y osoby, które organizowa∏y strajki i akcje protestacyjne w zak∏adach
pracy. Dzia∏aczy opozycji sàdzono pod zarzutem „podj´cia przygotowaƒ do obalenia
si∏à ustroju PRL”. 
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48a) Proces organizatorów Radia „SolidarnoÊç” – oskar˝eni: Zofia i Zbigniew Roma-
szewscy, Danuta Jadczak oraz obroƒcy: mecenasi Jan Olszewski i Jacek Taylor
– 17 lutego 1983 r. Zbiory PAI. 

48b) Podziemna ulotka wzywajàca do uwolnienia wi´êniów politycznych. Zbiory pry-
watne. 



49) Wyrok Sàdu Wojewódzkiego w Bia∏ymstoku skazujàcy Lecha Kraszewskiego z Knyszyna na
trzy lata wi´zienia za prób´ wywieszenia odr´cznie namalowanej ulotki, 19 stycznia 1982 r. 
Archiwum IPN. 
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51) Ulotki wykonane przez uczniów szko∏y w Kocku zakwestionowane przez SB (oryginalny podpis
pochodzi z materia∏ów poglàdowych MSW), luty 1982 r. Archiwum IPN. 
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52a) Wiersz-pastisz popularnego utworu Juliana Tuwima Lokomotywa. Zbiory
prywatne. 

52b) „List gratulacyjny” od podziemnych struktur wysy∏any do osób wspó∏pracujà-
cych z w∏adzami stanu wojennego. Zbiory prywatne.



Represje

Represje w pierwszym rz´dzie dotkn´∏y dzia∏aczy „SolidarnoÊci” i opozycji de-
mokratycznej. Obok internowaƒ i aresztowaƒ w wielu Êrodowiskach zawodowych
przeprowadzono weryfikacj´, która doprowadzi∏a do zwolnienia z pracy tysi´cy
osób. Rozwiàzano wszystkie zwiàzki zawodowe oraz najwa˝niejsze stowarzysze-
nia twórcze. W okresie stanu wojennego blisko sto osób zgin´∏o od kul w czasie
pacyfikacji strajków i rozp´dzania manifestacji ulicznych lub w wyniku pobicia
przez funkcjonariuszy S∏u˝by Bezpieczeƒstwa. Najwi´kszy wstrzàs wywo∏a∏a
Êmierç maturzysty Grzegorza Przemyka w 1983 r., a rok póêniej zabójstwo kape-
lana „SolidarnoÊci”, ksi´dza Jerzego Popie∏uszki. 
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53) Ok∏adka zbioru poezji Syn a mo˝e sen i je-
den z wierszy Grzegorza Przemyka (pod-
ziemne wydawnictwo „G∏os”, Warszawa
1983). Zbiory prywatne.
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54a) Pogrzeb Grzegorza Przemyka 19 maja 1983 r. w Warszawie. Zbiory PAI. 

54b) Nekrolog Grzegorza Przemyka. Zbiory prywatne. 



55a) Podziemna drukarnia, 1982–1983.
Zbiory OÊrodka KARTA. 

55b) Powielacz z podziemnej drukarni w Jeleniej Górze. Archi-
wum IPN. 
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56a) Podziemna drukarnia w Poznaniu. Archiwum IPN. 

56b) Podziemna drukarnia po rewizji. Dzia∏ Dokumentacji ˚ycia Spo∏ecznego Zak∏adu Narodo-
wego im. Ossoliƒskich. 



57

K
A

R
TY

57
) 

O
k∏

ad
ki

 w
yd

aw
ni

ct
w

 d
ru

gi
eg

o 
ob

ie
gu

 z
ok

re
su

 s
ta

nu
 w

oj
en

ne
go

. Z
bi

or
y 

pr
yw

at
ne

.



58) Nag∏ówki kilku gazet drugiego obiegu z okresu stanu wojennego. Zbiory prywatne. 
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59a) Niezale˝na manifestacja w Gdaƒsku (ul. Piwna, okolice Zbrojowni) 1 maja 1982 r. Archiwum KK
NSZZ „SolidarnoÊç”. 

59b) Milicja rozp´dzajàca niezale˝nà manifestacj´ w Gdaƒsku (ul. Szeroka, okolice Teatru Wybrze˝e) 1 ma-
ja 1982 r. Archiwum KK NSZZ „SolidarnoÊç”. 



60

K
A

R
TY

60a) Starcia demonstrantów z milicjà na warszawskiej Starówce 3 maja 1982 r. Fot. Marcin Jab∏oƒski,
zbiory OÊrodka KARTA. 

60b) Pacyfikacja niezale˝nej manifestacji „SolidarnoÊci” na placu Zamkowym w Warszawie 31 sierpnia
1982 r. Fot. Aleksander Ja∏osiƒski, zbiory OÊrodka KARTA. 
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61a) Najwi´ksza z niezale˝nych demonstracji we Wroc∏awiu (wzi´∏o w niej udzia∏ ok. 50 tys. osób), 31 sierpnia 1982 r.
Dzia∏ Dokumentacji ˚ycia Spo∏ecznego Zak∏adu Narodowego im. Ossoliƒskich. 

61b) Walki milicji z demonstrantami we Wroc∏awiu (ul. Âwidnicka) 31 sierpnia 1982 r.
Dzia∏ Dokumentacji ˚ycia Spo∏ecznego Zak∏adu Narodowego im. Ossoliƒskich. 



62b) Oddzia∏ milicji przygotowuje si´ do rozp´dzenia 
niezale˝nej demonstracji, Lubin, 31 sierpnia 1982 r. 
Archiwum IPN. 

62a) Kwiaty na miejscu Êmierci jedne-
go z uczestników demonstracji,
Lubin, 31 sierpnia 1982 r. Archi-
wum IPN.
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64a) Manifestacja na Rynku Starego Miasta w Warszawie 3 maja 1983 r. Zbiory prywatne. 

64b) Manifestacja na Rynku Starego Miasta w Warszawie 3 maja 1983 r. Archiwum IPN. 



65) „Tygodnik Mazowsze” nr 12 z 5 maja 1982 r. opisujàcy wydarzenia z 3 maja. Zbiory prywatne. 
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66) Oficjalna ulotka z okresu stanu wojennego. Zbiory prywatne. 

K
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66



67b)
Ok∏adka
Ma∏ego
konspirato-
ra (CDN,
Warszawa
1983), po-
pularnego
poradnika
„jak knuç”.
Zbiory pry-
watne. 
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67a) Ulotka
Mi´dzyza-
k∏adowego
Robotniczego
Komitetu
„SolidarnoÊci”
w Warszawie
informujàca
o odbiciu Jana
Naro˝niaka,
czerwiec 1982 r.
Zbiory prywatne. 

67c) Ulotka informujàca o dzia∏alnoÊci Komitetu Oporu Spo∏ecznego, kolporto-
wana w podziemiu. Zbiory prywatne.

Konspira
Dzia∏acze „SolidarnoÊci”, którym uda∏o si´ uniknàç aresztowania w pierwszych dniach stanu wojen-

nego, tworzyli podziemne struktury. 22 kwietnia 1982 r. zawiàza∏a si´ Tymczasowa Komisja Koordy-
nacyjna. Samorzutnie powstawa∏y zakonspirowane struktury w poszczególnych regionach i Komitety
Oporu Spo∏ecznego. Obok g∏ównego nurtu solidarnoÊciowego podziemia dzia∏a∏y inne grupy politycz-
ne, takie jak Konfederacja Polski Niepodleg∏ej czy „SolidarnoÊç Walczàca”. W sierpniu 1982 r. powsta∏
Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników. W konspiracji dzia∏a∏o Niezale˝ne Zrzeszenie Studentów. 
12 kwietnia 1982 r. zosta∏a nadana pierwsza audycja Radia „SolidarnoÊç”. 



68) Komunikat nr 1 TKK NSZZ „SolidarnoÊç” z kwietnia 1982 r. i popularne has∏a z okresu stanu wojennego.
Zbiory prywatne. 
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69) Ulotka Podziemnego Krajowego Komitetu „SolidarnoÊç Wiejska” z 30 paêdziernika 1982 r. Zbiory prywatne.
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WPROWADZENIE

Stan wojenny nale˝y do najbardziej dramatycznych, a zarazem kontrowersyjnych wydarzeƒ w po-
wojennej historii Polski. Kiedy we wrzeÊniu 1983 r. Centrum Badania Opinii Spo∏ecznej przeprowa-
dzi∏o na ten temat poufny sonda˝, okaza∏o si´, ˝e 48 proc. Polaków oceni∏o negatywnie wydarzenia
z 13 grudnia 1981 r., ale równoczeÊnie a˝ 43 proc. by∏o przeciwnego zdania. Taki bardzo wyrównany
podzia∏ opinii dobrze ilustruje z∏o˝onoÊç problemu. Obroƒcy decyzji podj´tej przez gen. Wojciecha Ja-
ruzelskiego najcz´Êciej twierdzili, ˝e uchroni∏a ona Polsk´ przed radzieckà interwencjà. Krytycy stanu
wojennego mieli zaÊ rozliczne wàtpliwoÊci co do rzekomej nieuchronnoÊci tej interwencji. Spór nie do-
czeka∏ si´ do dziÊ jednoznacznego rozstrzygni´cia i nie nale˝y si´ spodziewaç, ˝e nastàpi ono w naj-
bli˝szej przysz∏oÊci. 

Przygotowania do stanu wojennego rozpocz´to na ponad rok przed jego wprowadzeniem. W paê-
dzierniku 1980 r. – a zatem kilka tygodni po podpisaniu porozumieƒ spo∏ecznych w Szczecinie i Gdaƒ-
sku umo˝liwiajàcych utworzenie NSZZ „SolidarnoÊç” – Komitet Obrony Kraju i dzia∏ajàcy z jego po-
lecenia Sztab Generalny Wojska Polskiego przystàpi∏y do opracowywania planów takiej operacji. Zaj-
mowano si´ tym tak˝e w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych – 3 listopada 1980 r. gen. Bogus∏aw Sta-
chura wyda∏ rozkaz przygotowania akcji pod pierwotnymi kryptonimami „Wrzos” (plan internowania
12,9 tys. osób) i „Malwa” (blokada komunikacji i telekomunikacji). 

W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r., nie czekajàc nawet na formalne uchwalenie przez Rad´ Paƒ-
stwa dekretu o stanie wojennym, grupy funkcjonariuszy milicji i S∏u˝by Bezpieczeƒstwa zacz´∏y zaj-
mowaç siedziby regionalnych struktur „SolidarnoÊci” oraz zatrzymywaç dzia∏aczy Zwiàzku. Wi´k-
szoÊç Polaków dowiedzia∏a si´ o wprowadzeniu stanu wojennego z radiowo-telewizyjnego wystàpie-
nia premiera rzàdu oraz ministra obrony narodowej (i jednoczeÊnie szefa rzàdzàcej Polskiej Zjednoczo-
nej Partii Robotniczej) gen. Jaruzelskiego, które – wielokrotnie powtarzane – stanowi∏o 13 grudnia
1981 r. najwa˝niejszy punkt programu telewizyjnego. Dzia∏alnoÊç wi´kszoÊci organizacji spo∏ecznych
– w tym wszystkich zwiàzków zawodowych – zosta∏a zawieszona. Podobny los spotka∏ wi´kszoÊç ty-
tu∏ów prasowych. Z gazet centralnych wydawano jedynie „Trybun´ Ludu” i „˚o∏nierza WolnoÊci”,
a poza tym kilka lokalnych dzienników PZPR.

WÊród internowanych 13 grudnia 1981 r. znalaz∏a si´ wi´kszoÊç przywódców „SolidarnoÊci”, z jej
przewodniczàcym, Lechem Wa∏´sà, na czele. Zdecydowanie odrzuci∏ on propozycje wspó∏pracy. Zo-
sta∏ odizolowany od innych dzia∏aczy „SolidarnoÊci” i, po pobycie w Chylicach i Otwocku, umieszczo-
ny ostatecznie w oÊrodku rzàdowym w Ar∏amowie. W pierwszych dniach stanu wojennego internowa-
no oko∏o 5 tys. osób, które umieszczono w 49 oÊrodkach odosobnienia w ca∏ym kraju. Internowania
prowadzono tak˝e póêniej; ∏àczna liczba internowanych w okresie stanu wojennego si´gn´∏a 10 tys. 

Aby wywrzeç wra˝enie na spo∏eczeƒstwie, na ulice najwi´kszych miast skierowano 70 tys. ˝o∏nie-
rzy i 30 tys. milicjantów wraz z kilkoma tysiàcami czo∏gów, transporterów opancerzonych i wozów bo-
jowych. Mieli oni nadzorowaç przestrzeganie godziny milicyjnej oraz kontrolowaç przepustki, bez któ-
rych nie wolno by∏o opuszczaç rejonu zamieszkania. Na podstawie dekretu o stanie wojennym wpro-
wadzono mi´dzy innymi oficjalnà cenzur´ korespondencji (w rzeczywistoÊci z ró˝nym nasileniem pro-
wadzonà od momentu powstania Polski Ludowej), zawieszono podstawowe prawa i wolnoÊci obywa-
telskie, wprowadzono tryb doraêny w sàdach. Szczególnie dotkliwe by∏o wy∏àczenie telefonów, unie-
mo˝liwiajàce mi´dzy innymi szybkie wzywanie pogotowia ratunkowego do osób ci´˝ko chorych oraz
ofiar wypadków. 

Dla u∏atwienia sobie kontroli nad krajem w∏adze zmilitaryzowa∏y wi´kszoÊç najwa˝niejszych insty-
tucji oraz zak∏adów przemys∏owych, kierujàc do nich ponad 8 tys. komisarzy wojskowych. Stanowi∏o
to symboliczne potwierdzenie zmiany uk∏adu si∏ w PRL-owskiej elicie w∏adzy. PZPR w dalszym cià-
gu pozostawa∏a partià rzàdzàcà, ale stopieƒ jej uzale˝nienia od ludzi w mundurach wzrós∏ w sposób za-
sadniczy. Znalaz∏o to swój wyraz w wyeksponowaniu roli 21-osobowej Wojskowej Rady Ocalenia Na-
rodowego, którà w oficjalnej propagandzie przedstawiano jako „administratora stanu wojennego”.
W rzeczywistoÊci WRON nie sta∏a si´ najwa˝niejszym oÊrodkiem dyspozycyjnym, ale nie pozosta∏o
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nego podejmowa∏a nieformalna grupa wojskowych oraz funkcjonariuszy partyjnych, nazywana dyrek-
toriatem. W jego sk∏ad obok gen. Jaruzelskiego wchodzili: gen. Florian Siwicki (wiceminister obrony
narodowej), gen. Czes∏aw Kiszczak (minister spraw wewn´trznych), gen. MO Miros∏aw Milewski (se-
kretarz KC), Mieczys∏aw Rakowski (wicepremier), Kazimierz Barcikowski (sekretarz KC) oraz Stefan
Olszowski (sekretarz KC). 

Kierownictwo „SolidarnoÊci”, mimo pojawiajàcych si´ wczeÊniej sygna∏ów o mo˝liwoÊci uderze-
nia ze strony w∏adz, zosta∏o zaskoczone wprowadzeniem stanu wojennego. Nieliczni przywódcy
Zwiàzku – Bogdan Borusewicz, W∏adys∏aw Frasyniuk, Miros∏aw Krupiƒski czy Zbigniew Bujak –
zdo∏ali uniknàç internowania w nocy z 12 na 13 grudnia. Pozbawieni ∏àcznoÊci oraz szerszego zaple-
cza, znaleêli si´ w faktycznej izolacji. W rezultacie, przy narastajàcym zm´czeniu spo∏eczeƒstwa, ska-
la protestów przeciwko stanowi wojennemu okaza∏a si´ ograniczona. 

Najpowszechniejszà formà oporu w pierwszych dniach by∏y strajki okupacyjne. W∏adze likwidowa-
∏y je stopniowo, zak∏ad po zak∏adzie, przy u˝yciu milicyjno-wojskowych grup szturmowych. Schemat
ich dzia∏ania by∏ podobny: po kilku pozorowanych atakach, majàcych na celu zm´czenie i zastraszenie
uczestników protestu, forsowano czo∏gami ogrodzenie, a nast´pnie za pomocà pa∏ek, gazu ∏zawiàcego
i armatek wodnych usuwano strajkujàcych z zak∏adu, aresztujàc równoczeÊnie przywódców. Z regu∏y
zastraszona za∏oga nie wznawia∏a ju˝ strajku. W taki w∏aÊnie sposób spacyfikowano mi´dzy innymi
strajki w Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina, krakowskiej Hucie im. Lenina, Êwidnickiej Wytwórni Sprz´tu
Komunikacyjnego, Hucie Katowice oraz lubelskiej Fabryce Samochodów Ci´˝arowych. 

Szczególnie dramatyczny przebieg mia∏y strajki w kopalniach górnoÊlàskich, gdzie górnicy stawili
czynny opór. 16 grudnia 1981 r. w Kopalni W´gla Kamiennego „Wujek” w Katowicach w trakcie kil-
kugodzinnych walk milicjanci u˝yli broni palnej, zabijajàc dziewi´ciu górników. Nie zdecydowano si´
natomiast na pacyfikacj´ tych kopalƒ, w których protest prowadzono pod ziemià. Dlatego najd∏u˝ej
trwajàcymi strajkami po wprowadzeniu stanu wojennego by∏y te w kopalniach „Ziemowit” (zakoƒczo-
ny 24 grudnia) i „Piast” (28 grudnia). 

W Warszawie, Krakowie, ¸odzi i Gdaƒsku oraz w kilku innych oÊrodkach w grudniu 1981 r. do-
sz∏o do demonstracji ulicznych. Jednak poza Gdaƒskiem, gdzie milicjanci zastrzelili jednego z uczest-
ników manifestacji, nie przybra∏y one wi´kszych rozmiarów. Niektórym z zatrzymanych podczas ma-
nifestacji, a przede wszystkim przywódcom strajków urzàdzano procesy sàdowe w trybie przyspieszo-
nym, ferowano wyroki od kilku miesi´cy do 10 lat wi´zienia. 

Z koƒcem grudnia 1981 r. sta∏o si´ jasne, ˝e w∏adze PRL panujà nad sytuacjà, a „SolidarnoÊç” nie
jest zdolna do stawienia oporu na wielkà skal´. Przed ekipà Jaruzelskiego stan´∏o wi´c zadanie okre-
Êlenia kierunku dalszej polityki. Ostatecznie genera∏ zdecydowa∏ si´ na utrzymanie umiarkowanego
kursu, zak∏adajàcego zarówno ograniczenie skali represji, jak i odrzucenie dialogu z opozycjà. Dlate-
go w pierwszych miesiàcach stanu wojennego z kierowniczych funkcji w aparacie partyjnym i paƒ-
stwowym usuwano osoby podejrzewane o sympati´ do „SolidarnoÊci” lub przynajmniej nadmierny li-
beralizm, jak te˝ najbardziej fanatycznych dogmatyków, ˝àdajàcych bardziej zdecydowanych form
walki z „kontrrewolucjà”. OczywiÊcie tych ostatnich by∏o znacznie mniej, z regu∏y te˝ lepiej ich trak-
towano, lokujàc na intratnych posadach w s∏u˝bie dyplomatycznej. 

W celu przywrócenia pe∏nej kontroli nad prasà, która w okresie legalnego istnienia „SolidarnoÊci”
uzyska∏a sporà autonomi´, przeprowadzono weryfikacj´ ca∏ego Êrodowiska dziennikarskiego. W jej
wyniku pozbawiono prawa wykonywania zawodu blisko tysiàc dziennikarzy. Wiele pism wznowiono
pod cz´Êciowo lub ca∏kowicie nowà redakcjà, a niektóre tytu∏y w ogóle nie doczeka∏y si´ powrotu na
rynek. 20 marca 1982 r. rozwiàzano zawieszone dotàd Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich i przy-
stàpiono do tworzenia nowej, ca∏kowicie lojalnej wobec w∏adz organizacji dziennikarskiej – Stowarzy-
szenia Dziennikarzy PRL. Podobne czystki – na proporcjonalnie mniejszà skal´ – przeprowadzono
równie˝ w szkolnictwie i innych s∏u˝bach publicznych. Szczególnie rozleg∏e represje dotkn´∏y szkol-
nictwa wy˝szego. 

Równolegle z akcjami o charakterze represyjnym w∏adze próbowa∏y przeprowadziç reform´ ekono-
micznà, która poprawi∏aby niezwykle trudnà sytuacj´ gospodarczà kraju. Wst´pem do niej mia∏a byç
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drakoƒska podwy˝ka cen og∏oszona 1 lutego 1982 r. ˚ywnoÊç podro˝a∏a wówczas Êrednio o 241 proc.,
a opa∏ i energia o 171 proc. Po tej operacji dochody realne ludnoÊci spad∏y o jednà trzecià, ale nie do-
sz∏o do powa˝niejszych protestów. Obrazuje to rozmiary zastraszenia i apatii spo∏eczeƒstwa szeÊç ty-
godni po wprowadzeniu stanu wojennego. Podwy˝ka pozwoli∏a wprawdzie na krótkotrwa∏e ogranicze-
nie inflacji, ale zwiàzana z tym szansa na wprowadzenie rzeczywistych zmian w gospodarce zosta∏a
zmarnowana. Mimo posiadania pe∏ni w∏adzy Jaruzelski okaza∏ si´ bezsilny wobec kryzysu ekono-
micznego (w 1982 r. dochód narodowy spad∏ o kolejne 5,5 proc.), który w okresie jego rzàdów sta∏ si´
trwa∏ym zjawiskiem. 

Jednym z g∏ównych problemów gospodarki w okresie stanu wojennego i w latach póêniejszych by-
∏a koniecznoÊç drastycznego ograniczenia importu z tak zwanego drugiego obszaru p∏atniczego, czyli
paƒstw kapitalistycznych. Wynika∏o to zarówno z sankcji ekonomicznych, jak i z chronicznego braku
dewiz. Rozwiàzania szukano w zwi´kszaniu wymiany z krajami bloku radzieckiego, a tak˝e w produk-
cji ró˝nego rodzaju towarów zast´pczych, co by∏o szczególnie istotne w przypadku artyku∏ów kon-
sumpcyjnych. „Towarzysz Tadeusz Czechowicz zwróci∏ uwag´ na koniecznoÊç zwi´kszenia produkcji
substytutów kawy i herbaty” – zapisano w protokole jednego z posiedzeƒ Biura Politycznego w kwiet-
niu 1982 r. W maju W∏odzimierz Mokrzyszczak na tym samym forum proponowa∏, aby „iÊç na tanie
budownictwo, z odpadów z drzewa”. 

Wprowadzenie stanu wojennego, a nast´pnie spacyfikowanie przez w∏adze pierwszej fali oporu
spo∏ecznego postawi∏o przywódców „SolidarnoÊci” wobec koniecznoÊci wyboru strategii dalszego
dzia∏ania. W pierwszej po∏owie 1982 r. zarysowa∏y si´ dwie g∏ówne koncepcje, które okreÊlano najcz´-
Êciej jako „krótki skok” (gwa∏towna konfrontacja z w∏adzà w postaci strajku generalnego lub nawet po-
wstania) i „d∏ugi marsz” (budowa zdecentralizowanych struktur tworzàcych szkielet „spo∏eczeƒstwa
podziemnego”). Za rozpocz´ciem przygotowaƒ do strajku generalnego opowiadali si´ zimà i wiosnà
1982 r. mi´dzy innymi Jacek Kuroƒ, Bogdan Borusewicz, Zbigniew Romaszewski i W∏adys∏aw Frasy-
niuk. Odmiennà strategi´ dzia∏ania proponowa∏ Zbigniew Bujak, który – obok Wiktora Kulerskiego,
Adama Michnika i Aleksandra Halla – nale˝a∏ do g∏ównych zwolenników „d∏ugiego marszu”. 

Z chwilà utworzenia 22 kwietnia 1982 r. Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, która sta∏a si´
ogólnopolskim kierownictwem podziemnej „SolidarnoÊci”, spory wokó∏ wyboru strategii przenios∏y
si´ na jej forum. WÊród czterech cz∏onków TKK, którzy sygnowali jej pierwsze dokumenty, W∏ady-
s∏aw Frasyniuk by∏ zwolennikiem przygotowania strajku generalnego, Zbigniew Bujak opowiada∏ si´
przeciw tej koncepcji, natomiast Bogdan Lis i W∏adys∏aw Hardek zajmowali niejednoznaczne stano-
wisko. Poczàtkowo TKK zaj´∏a wyraênie defensywne stanowisko, które znalaz∏o swój wyraz
w oÊwiadczeniach zapowiadajàcych budow´ zr´bów spo∏eczeƒstwa podziemnego oraz szukanie poro-
zumienia z w∏adzami. Na umiarkowanà taktyk´ TKK niewàtpliwy wp∏yw mia∏ s∏aby przebieg akcji
protestacyjnych w okresie od lutego do kwietnia 1982 r.

Mimo ˝e skala masowych demonstracji 1 i 3 maja 1982 r. stanowi∏a dla przywódców
solidarnoÊciowego podziemia du˝e zaskoczenie, TKK nie zmieni∏a strategii. Wr´cz przeciwnie – po
du˝ych demonstracjach 13 maja (w Krakowie) i 13 czerwca (w Gdaƒsku, Wroc∏awiu i Krakowie) – 26
czerwca 1982 r. zaleci∏a wstrzymanie wszelkich strajków i demonstracji ulicznych do 22 lipca tr. 

Dopiero utworzenie przez w∏adze fasadowego Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego
i gwa∏towny atak na „SolidarnoÊç”, jaki 21 lipca 1982 r. gen. Jaruzelski przypuÊci∏ z trybuny sejmo-
wej, sk∏oni∏y TKK do zmiany tonu. W wydanym 28 lipca 1982 r. oÊwiadczeniu Komisja wezwa∏a do
zorganizowania 31 sierpnia manifestacji ulicznych pod has∏ami przywrócenia NSZZ „SolidarnoÊç”
oraz uwolnienia wszystkich internowanych, aresztowanych i skazanych. Demonstracje te, które obj´∏y
co najmniej 66 miast w 34 województwach, okaza∏y si´ najwi´kszym protestem, jaki podziemna „So-
lidarnoÊç” zdo∏a∏a zorganizowaç. Niespodziewanie tragiczny przebieg mia∏a demonstracja w Lubinie
(w województwie legnickim), gdzie milicja bez wyraênego powodu u˝y∏a broni, zabijajàc trzy osoby.
W starciach we Wroc∏awiu oraz Gdaƒsku zgin´∏o jeszcze dwóch uczestników manifestacji, a w ca∏ym
kraju rannych by∏o kilkuset. Za udzia∏ w demonstracjach zatrzymano ponad 5 tys. osób, ponad 3 tys.
z nich postawiono przed kolegiami do spraw wykroczeƒ, a 126 osobom wytoczono procesy. 

Wydarzenia z 31 sierpnia 1982 r. stanowi∏y apogeum poparcia spo∏ecznego dla podziemnej „Soli-
darnoÊci” i od tego momentu jego skala systematycznie si´ zmniejsza∏a. Kiedy jednak 8 paêdziernika
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wodowych, która przesàdzi∏a o rozwiàzaniu „SolidarnoÊci”, TKK wezwa∏a do bojkotu majàcych po-
wstaç zwiàzków, a tak˝e zaapelowa∏a o przeprowadzenie powszechnego strajku protestacyjnego 10 li-
stopada 1982 r., czyli w drugà rocznic´ rejestracji NSZZ „SolidarnoÊç”. 

Decyzja Sejmu doprowadzi∏a do nowych demonstracji ulicznych, najpowa˝niejszych w Gdaƒsku,
Wroc∏awiu oraz krakowskiej Nowej Hucie. Jednak odroczenie o ponad miesiàc strajku powszechnego
okaza∏o si´ b∏´dem TKK, da∏o bowiem w∏adzom czas na przeciwdzia∏anie. W zak∏adach pracy uwa˝a-
nych za bastiony „SolidarnoÊci” funkcjonariusze SB przeprowadzili masowe rozmowy ostrzegawcze,
a przez kraj przesz∏a kolejna fala aresztowaƒ i internowaƒ. 

W∏adze nie zaniedba∏y te˝ dzia∏aƒ majàcych na celu popraw´ nastrojów: 8 listopada 1982 r. gen. Ja-
ruzelski spotka∏ si´ z prymasem Polski Józefem Glempem, a w komunikacie wydanym z tej okazji zna-
laz∏a si´ zapowiedê pielgrzymki Jana Paw∏a II do kraju w czerwcu 1983 r. Wszystko to, a nade wszyst-
ko utrwalenie si´ w zm´czonym i zastraszonym spo∏eczeƒstwie apatii i zniech´cenia, sprawi∏o, ˝e pro-
testy 10 listopada 1982 r. sta∏y si´ pora˝kà podziemnej „SolidarnoÊci”. Do krótkich przerw w pracy
(trwajàcych od 10 minut do dwóch godzin – zamiast planowanych oÊmiu) dosz∏o w zaledwie 28 zak∏a-
dach w trzynastu województwach. Przodowa∏ Wroc∏aw, gdzie odnotowano strajki w dziewi´ciu przed-
si´biorstwach. Ma∏y zasi´g mia∏y te˝ demonstracje uliczne, do powa˝niejszych dosz∏o jedynie we Wro-
c∏awiu i w Krakowie Nowej Hucie. 

Poza manifestacjami najwa˝niejszym przejawem istnienia opozycji sta∏a si´ podziemna dzia∏alnoÊç
wydawnicza. W 1982 r. ukaza∏o si´ poza zasi´giem cenzury co najmniej osiemset czasopism, wydano
te˝ ponad trzysta broszur i ksià˝ek. Nak∏ad wi´kszoÊci pism oczywiÊcie nie przekracza∏ kilkuset eg-
zemplarzy, a ich ˝ywot koƒczy∏ si´ cz´sto po kilku numerach. Zdarza∏y si´ wszak˝e gazety, których
nak∏ad liczono w tysiàcach egzemplarzy, a zasi´g wykracza∏ daleko poza jedno miasto. Najbardziej
znany by∏ „Tygodnik Mazowsze”, najwi´ksze znaczenie lokalne posiada∏y krakowski „Biuletyn Ma∏o-
polski”, poznaƒski „Obserwator Wielkopolski”, wroc∏awskie „Z dnia na dzieƒ”. Du˝e znaczenie psy-
chologiczne mia∏y te˝ audycje podziemnego Radia „SolidarnoÊç”, rozpocz´te 12 kwietnia 1982 r.
w Warszawie. W póêniejszym okresie uda∏o si´ równie˝ uruchomiç nadajniki w Krakowie, Wroc∏awiu,
Gdaƒsku i Poznaniu. 

Niepowodzenie proklamowanej przez kierownictwo „SolidarnoÊci” listopadowej akcji strajkowej
sk∏oni∏o w∏adze do kolejnego gestu. 11 listopada 1982 r. rzecznik rzàdu Jerzy Urban przedstawi∏ utrzy-
many w pojednawczym tonie list przewodniczàcego „SolidarnoÊci” do gen. Jaruzelskiego. Pismo, pod-
pisane „kapral Lech Wa∏´sa”, oraz rozmowa pomi´dzy nim a gen. Kiszczakiem, która odby∏a si´ w Ar-
∏amowie, zosta∏y uznane za podstaw´ do cofni´cia decyzji o internowaniu Wa∏´sy. 12 grudnia w prze-
mówieniu telewizyjnym gen. Jaruzelski poinformowa∏, ˝e zdaniem WRON powsta∏y warunki do za-
wieszenia stanu wojennego. 19 grudnia Rada Paƒstwa podj´∏a decyzj´ o zawieszeniu 31 grudnia 1982 r.
stanu wojennego. Dzieƒ wczeÊniej Sejm uchwali∏ ustaw´ O szczególnej regulacji prawnej w okresie
zawieszenia stanu wojennego, utrzymujàcà wiele nadzwyczajnych uprawnieƒ w∏adz. Wraz z zawiesze-
niem stanu wojennego zwolniono reszt´ internowanych, ale w wi´zieniach pozostali skazani za dzia-
∏alnoÊç opozycyjnà prowadzonà po 13 grudnia 1981 r. (oko∏o 1,5 tys. osób) oraz jedenastu internowa-
nych dotàd czo∏owych dzia∏aczy „SolidarnoÊci” i dawnego Komitetu Samoobrony Spo∏ecznej „KOR”,
których – nie zwalniajàc – aresztowano pod zarzutem prowadzenia dzia∏alnoÊci antypaƒstwowej przed
13 grudnia 1981 r. 

Zawieszenie, a nast´pnie zniesienie 22 lipca 1983 r. stanu wojennego mia∏o w du˝ym stopniu cha-
rakter propagandowy. Wi´kszoÊç przepisów i rygorów ograniczajàcych swobody obywatelskie pozo-
sta∏a w mocy, a zasadnicze zmiany w tym zakresie nastàpi∏y dopiero w 1989 r. 

Antoni Dudek
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„Azalia” – kryptonim operacji polegajàcej na zaj´ciu przez si∏y porzàdkowe MSW i WP obiektów Pol-
skiego Radia i TV oraz zablokowaniu ∏àcznoÊci telekomunikacyjnej. 

Cenzura – w Polsce w latach 1946–1990 cenzurze prewencyjnej (czyli przed publikacjà) podlega∏y
mi´dzy innymi ksià˝ki i artyku∏y, filmy i programy telewizyjne, koncerty i spektakle teatralne. Spra-
wowa∏ jà G∏ówny Urzàd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (od 1981 r. G∏ówny Urzàd Kontroli Pu-
blikacji i Widowisk) i podleg∏e mu organy. Cenzura znacznie nasili∏a si´ podczas stanu wojennego
(zob. te˝ perlustracja korespondencji). 

Dekret – akt prawny majàcy moc ustawy, wydawany przez organ inny ni˝ parlament, w PRL przez
Rad´ Paƒstwa lub Rad´ Ministrów. 

Drugi obieg – popularne okreÊlenie niezale˝nego ruchu wydawniczego w Polsce w latach 1976–1989. 

Ekstrema – okreÊlenie stosowane przez w∏adze od 1981 r., zw∏aszcza w okresie stanu wojennego,
w stosunku do radykalnych dzia∏aczy „SolidarnoÊci”. 

Emigracja wewn´trzna – postawa polegajàca na odmowie uczestnictwa w kontrolowanych przez w∏a-
dze paƒstwowe formach ˝ycia publicznego. Jej przejawem w stanie wojennym by∏ mi´dzy innymi boj-
kot radia i telewizji og∏oszony 13 stycznia 1982 r. przez cz´Êç Êrodowiska aktorskiego i artystycznego. 

Godzina milicyjna – wprowadzone dekretem o stanie wojennym ograniczenia w poruszaniu si´ osób
w miejscach publicznych, przewa˝nie mi´dzy godz. 22.00 a 6.00. 

Internowanie – mi´dzy innymi przymusowe umieszczenie w oÊrodkach odosobnienia osób niebez-
piecznych dla paƒstwa ze wzgl´dów politycznych. Podczas stanu wojennego utworzone zarzàdzeniem
ministra sprawiedliwoÊci z 13 grudnia 1981 r. obozy dla internowanych (zwane potocznie internatami)
zosta∏y zlikwidowane 23 grudnia 1982 r. 

„Jod∏a” – kryptonim operacji internowania przywódców opozycji politycznej. 

„Klon” – kryptonim operacji polegajàcej na prowadzeniu rozmów ostrzegawczych z osobami, których
nie internowano po wprowadzeniu stanu wojennego, ale podejrzewano o mo˝liwoÊç podj´cia wrogich
dzia∏aƒ. 

Komisarze wojskowi – wojskowi pe∏nomocnicy Komitetu Obrony Kraju oddelegowani do zmilitary-
zowanych instytucji i zak∏adów pracy. 

Komitet Obrony Kraju (KOK) – wewn´trzny organ Rady Ministrów, który by∏ upowa˝niony do
sprawowania ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronnoÊci kraju. Decydujàcy g∏os w Komitecie na-
le˝a∏ do przedstawicieli tak zwanych resortów si∏owych (MON, MSW). 

Komitet Samoobrony Spo∏ecznej „KOR” (KSS „KOR”) – 23 wrzeÊnia 1976 r. grupa dzia∏aczy nie-
zale˝nych utworzy∏a Komitet Obrony Robotników w celu niesienia pomocy dla represjonowanych za
udzia∏ w protestach robotniczych 25 czerwca 1976 r. (g∏ównie w Radomiu i Ursusie). We wrzeÊniu 
1977 r. KOR przekszta∏ci∏ si´ w Komitet Samoobrony Spo∏ecznej „KOR”, rozszerzajàc zakres dzia∏al-
noÊci (mi´dzy innymi o tworzenie niezale˝nych instytucji naukowo-edukacyjnych oraz ruchów spo∏ecz-
nych). W 1980 r. wielu jego cz∏onków w∏àczy∏o si´ w „SolidarnoÊç”. We wrzeÊniu 1982 r., w czasie
I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „SolidarnoÊç” w Gdaƒsku, KSS „KOR” og∏osi∏ oÊwiadczenie
o samorozwiàzaniu. 

Konfederacja Polski Niepodleg∏ej (KPN) – partia polityczna za∏o˝ona 1 wrzeÊnia 1979 r., odwo∏ujàca
si´ do tradycji pi∏sudczykowskiej i niepodleg∏oÊciowej. Jej przywódcà by∏ Leszek Moczulski. 

Kryzys bydgoski – moment najg∏´bszego napi´cia w stosunkach mi´dzy rzàdem a NSZZ „Solidar-
noÊç” przed 13 grudnia 1981 r., wywo∏any pobiciem 19 marca 1981 r. przez funkcjonariuszy MO de-
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WÊród pobitych by∏ Jan Rulewski. 

Kwietne krzy˝e – by∏y uk∏adane w miejscach publicznych na znak protestu przeciwko wprowadzeniu
stanu wojennego. Pierwszy pojawi∏ si´ 15 kwietnia 1982 r. na placu Zwyci´stwa (obecnie plac Józefa
Pi∏sudskiego) w Warszawie. 

Lojalka (deklaracja lojalnoÊci) – pisemne zobowiàzanie si´ do zaprzestania dzia∏alnoÊci niezale˝nej. 

Manifestacja spacerowa (spacer telewizyjny) – demonstracyjny spacer w porze g∏ównego wydania
„Dziennika Telewizyjnego” (program zaczyna∏ si´ o godz. 19.30) – protest przeciwko wprowadzeniu
stanu wojennego, zapoczàtkowany 5 lutego 1982 r. w Âwidniku. 

Militaryzacja zak∏adów pracy – w stanie wojennym ustanowienie zarzàdu wojskowego w paƒstwo-
wych zak∏adach i instytucjach pracy o charakterze strategicznym, takich jak: radio i telewizja, poczta,
kolej, huty, kopalnie (zob. te˝ komisarze wojskowi). 

Neozwiàzki – pogardliwe okreÊlenie zwiàzków zawodowych tworzonych z inspiracji i pod pe∏nà kon-
trolà w∏adz PRL na podstawie uchwalonej przez Sejm 8 paêdziernika 1982 r. ustawy o zwiàzkach za-
wodowych. 

Niezale˝ne Zrzeszenie Studentów (NZS) – organizacja studencka zarejestrowana po fali strajków na
wy˝szych uczelniach przez ministra szkolnictwa wy˝szego i techniki 17 lutego 1981 r., w stanie wo-
jennym formalnie rozwiàzana 6 stycznia 1982 r. 

Niezale˝ny Samorzàdny Zwiàzek Zawodowy Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç” (NSZZ
RI „SolidarnoÊç”) – zarejestrowany 12 maja 1981 r. po wydarzeniach bydgoskich i podpisaniu
w Warszawie kompromisowego porozumienia mi´dzy rzàdem a NSZZ „SolidarnoÊç”. 

Niezale˝ny Samorzàdny Zwiàzek Zawodowy „SolidarnoÊç” (NSZZ „SolidarnoÊç”) – pierwszy
niezale˝ny zwiàzek zawodowy w PRL (oraz w ca∏ym bloku wschodnim), masowy ruch spo∏eczny –
w czasie I Krajowego Zjazdu Delegatów jesienià 1982 r. liczy∏ 9 486 000 cz∏onków. Powsta∏ po ma-
sowych strajkach w lipcu i sierpniu 1980 r., które zakoƒczy∏y si´ podpisaniem porozumieƒ z delega-
cjami rzàdowymi w Szczecinie, Gdaƒsku i Jastrz´biu. Po wprowadzeniu stanu wojennego zdelegalizo-
wany, przeszed∏ do dzia∏alnoÊci podziemnej. W wyniku porozumieƒ Okràg∏ego Sto∏u ponownie zare-
jestrowany w kwietniu 1989 r. 

Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego, Obywatelskie Komitety Odrodzenia Narodowe-
go (OKON) – organizacje tworzone od grudnia 1981 r. przez cz∏onków PZPR, Zjednoczonego Stron-
nictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego i Zwiàzku Socjalistycznej M∏odzie˝y Polskiej w po-
parciu dla stanu wojennego i dzia∏alnoÊci WRON. W 1982 r. wesz∏y w sk∏ad Patriotycznego Ruchu
Odrodzenia Narodowego. 

Opornik – w czasie stanu wojennego zwyk∏y opornik elektryczny, przypinany do koszul, kurtek i ma-
rynarek, sta∏ si´ symbolem sprzeciwu wobec w∏adzy. 

Pacyfikacja – brutalna interwencja si∏ porzàdkowych (wojska, milicji) w celu rozbicia strajku okupa-
cyjnego, na przyk∏ad w grudniu 1981 r. w kopalni „Manifest Lipcowy” w Jastrz´biu, „Wujek” w Ka-
towicach, „Piast” w Tychach. 

Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON) – organizacja utworzona 20 lipca 1982 r. przez
PZPR, Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne, Stowarzyszenie PAX, Chrze-
Êcijaƒskie Stowarzyszenie Spo∏eczne i Polski Zwiàzek Katolicko-Spo∏eczny. PRON zastàpi∏ OKON-y,
przejmujàc ich zadania. 

Perlustracja korespondencji – cenzura korespondencji; zajmowa∏ si´ nià G∏ówny Urzàd Cenzury
i jego odpowiedniki terenowe utworzone zarzàdzeniem ministra spraw wewn´trznych z 12 grudnia
1981 r. Nieoficjalnie perlustracj´ prowadzono – z ró˝nym nat´˝eniem – przez ca∏y okres PRL. 
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Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna rzàdzàca Polskà w latach
1948–1989. Jej poprzedniczkà by∏a Polska Partia Robotnicza. 

Post´powanie doraêne – przyspieszony tryb post´powania karnego, bez prawa odwo∏ania si´ od wy-
roku. 

Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym WolnoÊci i Ich Rodzinom – zaczà∏ dzia∏aç
14 grudnia 1981 r., usankcjonowany dekretem prymasa Polski z 17 grudnia 1981 r. Mia∏ siedzib´ przy
koÊciele Êw. Marcina przy ul. Piwnej w Warszawie. 

Rada Paƒstwa PRL – kolegialna g∏owa paƒstwa w PRL, mi´dzy innymi z uprawnieniami wydawa-
nia dekretów z mocà ustawy (ale jedynie mi´dzy sesjami sejmu). W sk∏ad Rady Paƒstwa wchodzili:
przewodniczàcy, czterech zast´pców i jedenastu cz∏onków. 

Rozmowy kontrolowane – rozmowy telefoniczne prowadzone w okresie stanu wojennego (po przy-
wróceniu ∏àcznoÊci telefonicznej 10 stycznia 1982 r.) rozpoczyna∏y si´ od komunikatu: „rozmowa kon-
trolowana, rozmowa kontrolowana...”. Kontrola po∏àczeƒ telefonicznych trwa∏a przez nast´pnych kil-
ka miesi´cy. 

Stan wojenny – 1. Forma stanu nadzwyczajnego, przewidziana w prawodawstwie PRL na czas woj-
ny albo zagro˝enia bezpieczeƒstwa wewn´trznego paƒstwa. 2. Okres w historii Polski, w którym obo-
wiàzywa∏ stan wojenny (13 grudnia 1981–22 lipca 1983 r.). 

Strajk okupacyjny – tak zwany polski strajk, protest robotników domagajàcych si´ spe∏nienia swo-
ich postulatów, którzy pozostajà na terenie zak∏adu, ale nie podejmujà pracy oraz nie dopuszczajà do
niej ∏amistrajków. 

Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „SolidarnoÊç” (TKK) – kierowa∏a w latach
1982–1987 dzia∏alnoÊcià solidarnoÊciowego podziemia. 

Weryfikacja (akcja weryfikacyjna) – przeprowadzone w pierwszych miesiàcach stanu wojennego
czystki kadrowe – g∏ównie w Êrodowisku dziennikarskim, ale te˝ w administracji paƒstwowej i na
wy˝szych uczelniach. W ich wyniku zwolniono z pracy osoby zaanga˝owane w niezale˝nà dzia∏al-
noÊç, przede wszystkim w NSZZ „SolidarnoÊç”, oraz sympatyzujàce z nimi. 

Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) – pozakonstytucyjny organ w∏adzy utworzony
w zwiàzku z wprowadzeniem stanu wojennego, z∏o˝ony z wy˝szych oficerów wojskowych (poczàtko-
wo z 20 oficerów i genera∏ów WP), z gen. Wojciechem Jaruzelskim na czele. Jak wynika z dokumen-
tów, WRON ukonstytuowa∏a si´ w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. (niektórzy z jej cz∏onków o swym
uczestnictwie dowiedzieli si´ z radia). Przez propagand´ okreÊlana mianem „administratora stanu wo-
jennego”, w praktyce by∏a jedynie cia∏em fasadowym. 

Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej (ZOMO) – formacja paramilitarna utworzona na
mocy uchwa∏y Rady Ministrów z 24 grudnia 1956 r., przeznaczona do likwidacji „zbiorowych naru-
szeƒ porzàdku publicznego”. S∏yn´∏a z brutalnoÊci i bezwzgl´dnoÊci (stàd te˝ popularne rozwini´cie
skrótu ZOMO: „zw∏aszcza oni mogà obiç”), sta∏a si´ symbolem stanu wojennego. Rozwiàzana zarzà-
dzeniem ministra spraw wewn´trznych z 7 wrzeÊnia 1989 r. 

„Zwyczajny obywatel” – zwrot u˝ywany przez propagand´ stanu wojennego na okreÊlenie Lecha
Wa∏´sy. Spopularyzowany przez rzecznika prasowego rzàdu, Jerzego Urbana. 
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BARCIKOWSKI KAZIMIERZ – ur. w 1927 r., w latach 1965–1989 pose∏ na sejm, cz∏onek najwy˝szych
w∏adz PZPR: od 1968 r. w KC PZPR, w latach 1971–1980 zast´pca cz∏onka, a 1980–1989 cz∏onek Biu-
ra Politycznego KC PZPR. Od paêdziernika 1980 do listopada 1985 r. cz∏onek Rady Paƒstwa, wspó∏-
przewodniczàcy Komisji Wspólnej Rzàdu i Episkopatu Polski. 

BORUSEWICZ BOGDAN – ur. w 1949 r., od 1968 r. uczestnik dzia∏aƒ niezale˝nych, od 1976 r. cz∏onek
KOR, nast´pnie KSS „KOR”, od 1978 r. w Wolnych Zwiàzkach Zawodowych Wybrze˝a, cz∏onek re-
dakcji niezale˝nych pism „Robotnik” i „Robotnik Wybrze˝a”. W latach 1980–1993 jeden z przywód-
ców NSZZ „SolidarnoÊç”: mi´dzy innymi cz∏onek w∏adz podziemnego regionu gdaƒskiego, od 1984 r.
ich przewodniczàcy i cz∏onek ogólnopolskiej TKK, a nast´pnie kolejnych gremiów kierowniczych
Zwiàzku. Aresztowany w styczniu 1986 r., zwolniony we wrzeÊniu tr. na mocy amnestii.

BRE˚NIEW LEONID – ur. w 1906 r., w latach 1964–1966 I sekretarz KC Komunistycznej Partii Zwiàz-
ku Radzieckiego, od 1966 r. do Êmierci w 1982 r. sekretarz generalny KC KPZR. 

BUJAK ZBIGNIEW – ur. w 1954 r., w latach 1980–1989 jeden z przywódców NSZZ „SolidarnoÊç”: od
1980 r. przewodniczàcy regionu Mazowsze i cz∏onek naczelnych w∏adz Zwiàzku, od grudnia 1981 r.
ukrywa∏ si´ i szefowa∏ podziemnej „SolidarnoÊci” na Mazowszu, od kwietnia 1982 r. nale˝a∏ do TKK
i kolejnych gremiów kierowniczych „SolidarnoÊci”. Aresztowany dopiero w maju 1986 r., we wrzeÊ-
niu tr. zosta∏ zwolniony na mocy amnestii. 

DÑBROWSKI BRONIS¸AW BP – ur. w 1917 r., w latach 1961–1993 biskup sufragan warszawski, wika-
riusz generalny archidiecezji warszawskiej, od 1982 r. arcybiskup tytularny. W latach 1969–1993 se-
kretarz Konferencji Episkopatu Polski, cz∏onek Komisji Wspólnej Rzàdu i Episkopatu, negocjator mi´-
dzy „SolidarnoÊcià” i rzàdem. Zmar∏ w 1997 r. 

FRASYNIUK W¸ADYS¸AW – ur. w 1954 r., w latach 1980–1991 jeden z przywódców NSZZ „Solidar-
noÊç”: od 1980 r. cz∏onek, od marca 1981 r. przewodniczàcy regionu Dolny Âlàsk, cz∏onek naczelnych
w∏adz Zwiàzku. Od grudnia 1981 r. ukrywa∏ si´, przewodzi∏ podziemnej „SolidarnoÊci” na Dolnym
Âlàsku, od kwietnia 1982 r. cz∏onek TKK. W paêdzierniku 1982 r. aresztowany, skazany na 6 lat wi´-
zienia, w lipcu 1984 r. zwolniony na mocy amnestii. W 1982 r. aresztowany ponownie (razem z Lisem
i Michnikiem), skazany na 3,5 roku, wyszed∏ z wi´zienia we wrzeÊniu 1986 r. na mocy amnestii. Cz∏o-
nek kierownictwa „SolidarnoÊci” do 1991 r. 

GLEMP JÓZEF ABP – ur. w 1929 r., od lipca 1981 r. prymas Polski, od 1983 r. kardyna∏. 

HALL ALEKSANDER – ur. w 1953 r., od 1977 r. uczestnik niezale˝nego Ruchu Obrony Praw Cz∏owie-
ka i Obywatela, zwiàzany ze Studenckim Komitetem SolidarnoÊci Wy˝szych Uczelni Trójmiasta, od
1979 r. w Ruchu M∏odej Polski, w latach 1977–1981 cz∏onek redakcji niezale˝nego pisma „Bratniak”.
Od 1982 do 1984 r. cz∏onek w∏adz podziemnego regionu gdaƒskiego NSZZ „SolidarnoÊç”. W latach
1982–1989 redaktor podziemnej „Polityki Polskiej”. 

JAB¸O¡SKI HENRYK – ur. w 1909 r., dzia∏acz PZPR, od marca 1972 do listopada 1985 r. przewodni-
czàcy Rady Paƒstwa. 

JAN PAWE¸ II (KAROL WOJTY¸A) – ur. w 1920 r., od 1964 r. arcybiskup metropolita krakowski, od
1967 r. kardyna∏. W paêdzierniku 1978 r. wybrany papie˝em. 

JARUZELSKI WOJCIECH – ur. w 1923 r., genera∏, od 1964 do 1989 r. w KC PZPR: od 1971 r. cz∏onek
Biura Politycznego, w latach 1981–1989 I sekretarz KC PZPR. W latach 1961–1989 pose∏ na sejm,
1968–1983 minister obrony narodowej, od lutego 1981 do listopada 1985 r. prezes Rady Ministrów,
od grudnia 1981 do lipca 1983 r. przewodniczàcy WRON, od listopada 1983 do grudnia 1990 r. prze-
wodniczàcy KOK – zwierzchnik Si∏ Zbrojnych, naczelny dowódca Si∏ Zbrojnych na okres wojny. 

BIOGRAMY
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KISZCZAK CZES¸AW – ur. w 1925 r., genera∏ dywizji, od 1981 do stycznia 1990 r. cz∏onek KC PZPR,
w latach 1982–1986 zast´pca cz∏onka Biura Politycznego KC PZPR. Od 1981 do lipca 1990 r. mini-
ster spraw wewn´trznych, od grudnia 1981 do lipca 1983 r. cz∏onek WRON. 

KRUPI¡SKI MIROS¸AW – ur. w 1939 r., od 1981 r. wiceprzewodniczàcy NSZZ „SolidarnoÊç”, przewod-
niczàcy regionu Warmiƒsko-Mazurskiego, 13–16 grudnia 1981 r. na czele Krajowego Komitetu Straj-
kowego, ulokowanego w Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina, nast´pnie aresztowany. We wrzeÊniu 1982 r.
wyrokiem sàdu Marynarki Wojennej w Gdyni skazany na 3,5 roku wi´zienia za kierowanie strajkiem
w okresie stanu wojennego. 

KUKLI¡SKI RYSZARD – ur. w 1930 r., pu∏kownik dyplomowany, w latach 1976–1981 szef Oddzia∏u
Planowania Strategicznego Sztabu Generalnego WP. Od 1970 r. wspó∏pracownik CIA, w listopadzie
1981 r. ewakuowany przez CIA do Stanów Zjednoczonych. W maju 1984 r. skazany zaocznie przez
Sàd Warszawskiego Okr´gu Wojskowego na kar´ Êmierci (w 1989 r. wyrok zamieniono na kar´ 25 lat
wi´zienia, w 1995 r. uchylono). 

KULERSKI WIKTOR – ur. w 1935 r., w latach 1980–1989 cz∏onek w∏adz regionalnych NSZZ „Solidar-
noÊç” na Mazowszu – od 1982 r. podziemnych, w latach 1986–1987 nale˝a∏ do TKK. 

KURO¡ JACEK – ur. w 1934 r., dzia∏acz opozycyjny, w 1976 r. wspó∏twórca KOR. W latach 1980–1989
doradca NSZZ „SolidarnoÊç”, od grudnia 1981 do wrzeÊnia 1982 r. internowany, we wrzeÊniu 1982 r.
aresztowany, w lipcu 1984 r. zwolniony na mocy amnestii. 

LIS BOGDAN – ur. w 1952 r., zwiàzany z Wolnymi Zwiàzkami Zawodowymi Wybrze˝a, w sierpniu
1980 r. mi´dzy innymi wiceprzewodniczàcy Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Strajkowego w Stoczni
Gdaƒskiej im. Lenina, nast´pnie we w∏adzach regionu gdaƒskiego i ogólnopolskich NSZZ „Solidar-
noÊç”. Od grudnia 1981 r. ukrywa∏ si´, nale˝a∏ do w∏adz podziemnego regionu gdaƒskiego Zwiàzku,
od kwietnia 1982 r. cz∏onek TKK. Aresztowany w czerwcu 1984 r., zosta∏ zwolniony w grudniu 
1984 r., po amnestii. Aresztowany ponownie w lutym 1985 r. (razem z Frasyniukiem i Michnikiem),
skazany na 2,5 roku, opuÊci∏ wi´zienie we wrzeÊniu 1986 r. na podstawie amnestii. Nale˝a∏ potem do
kierowniczych gremiów „SolidarnoÊci”. 

MICHNIK ADAM – ur. w 1946 r., dzia∏acz opozycyjny, od 1977 r. cz∏onek KOR, od 1980 r. ekspert re-
gionu Mazowsze NSZZ „SolidarnoÊç” i doradca Bujaka. Od grudnia 1981 do wrzeÊnia 1982 r. inter-
nowany, we wrzeÊniu 1982 r. aresztowany, w lipcu 1984 r. zwolniony na mocy amnestii. Ponownie
aresztowany w lutym 1985 r. (razem z Frasyniukiem i Lisem), skazany na 3 lata wi´zienia, zosta∏
zwolniony w lipcu 1986 r., po amnestii.

MORAWIECKI KORNEL – ur. w 1941 r., od 1979 r. redaktor i wydawca podziemnego pisma „Biuletyn
DolnoÊlàski”, w 1980 r. wspó∏organizator NSZZ „SolidarnoÊç” na Dolnym Âlàsku. Od grudnia 1981
do czerwca 1982 r. redaktor solidarnoÊciowego pisma „Z dnia na dzieƒ”, cz∏onek podziemnego regio-
nu Zwiàzku. W czerwcu 1982 r. powo∏a∏ w∏asnà organizacj´ podziemnà – „SolidarnoÊç Walczàcà”. 

PRZEMYK GRZEGORZ – ur. w 1964 r., syn zwiàzanej z opozycjà poetki Barbary Sadowskiej, 12 maja
1983 r. pobity w komisariacie MO przy ul. Jezuickiej w Warszawie, zm. 14 maja 1983 r. 

RAKOWSKI MIECZYS¸AW FRANCISZEK – ur. w 1926 r., w latach 1972–1989 pose∏ na sejm, w latach
1975–1990 cz∏onek KC PZPR, od lutego 1981 do listopada 1985 r. wiceprezes Rady Ministrów. W la-
tach 1958–1982 redaktor naczelny tygodnika „Polityka”. 

REAGAN RONALD – ur. w 1911 r., w latach 1981–1989 prezydent USA. 

ROMASZEWSKI ZBIGNIEW – ur. w 1940 r., od 1976 r. wspó∏pracownik KOR, od 1977 r. cz∏onek KSS
„KOR”, szef jego Biura Interwencyjnego. Od 1980 r. kierowa∏ Komisjà Interwencji i PraworzàdnoÊci
przy Regionie Mazowsze NSZZ „SolidarnoÊç”, od 1981 r. cz∏onek w∏adz regionalnych i ogólnopol-
skich Zwiàzku. Od grudnia 1981 r. ukrywa∏ si´, od 1982 r. nale˝a∏ do w∏adz podziemnego regionu Ma-
zowsze, wspó∏organizator Radia „SolidarnoÊç”. W lipcu 1982 r. aresztowany, w lipcu 1984 r. zwolnio-
ny na mocy amnestii, powróci∏ do dzia∏alnoÊci w solidarnoÊciowym podziemiu. 
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niu 1981 r. zwróci∏ si´ o azyl polityczny i otrzyma∏ go w USA. W grudniu 1982 r. skazany zaocznie
przez Sàd Warszawskiego Okr´gu Wojskowego na kar´ Êmierci (w 1990 r. wyrok zamieniono na kar´
25 lat wi´zienia, a nast´pnie uchylono). 

SIWICKI FLORIAN – ur. w 1925 r., genera∏ armii, w latach 1975–1990 cz∏onek KC PZPR, od 1981 r.
zast´pca cz∏onka, a od 1986 do 1990 r. cz∏onek Biura Politycznego KC PZPR. W latach 1973–1983
wiceminister obrony narodowej i szef Sztabu Generalnego WP, od grudnia 1981 do lipca 1983 r.
cz∏onek WRON, od 1983 do 1990 r. minister obrony narodowej. 

STACHURA BOGUS¸AW – ur. w 1927 r., genera∏ dywizji, w latach 1969–1983 podsekretarz stanu
w MSW, od sierpnia 1980 r. kierownik Sztabu Operacji „Lato ’80”. 

SZUMIEJKO EUGENIUSZ – ur. w 1946 r., od 1980 r. w NSZZ „SolidarnoÊç”, od 1981 r. cz∏onek w∏adz
regionalnych na Dolnym Âlàsku i krajowych „SolidarnoÊci”. 13–16 grudnia 1981 r. cz∏onek Krajowe-
go Komitetu Strajkowego z siedzibà w Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina, od stycznia 1982 r. na czele pod-
ziemnego Ogólnopolskiego Komitetu Oporu, w latach 1982–1984 i 1986 nale˝a∏ do TKK, ponadto
cz∏onek podziemnych w∏adz regionu dolnoÊlàskiego „SolidarnoÊci”. 

URBAN JERZY – ur. w 1933 r., dziennikarz, od sierpnia 1981 do kwietnia 1989 r. rzecznik prasowy 
rzàdu. 

WA¸¢SA LECH – ur. w 1943 r., od 1978 r. cz∏onek Wolnych Zwiàzków Zawodowych Wybrze˝a,
w sierpniu 1980 r. przewodniczàcy Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdaƒskiej
im. Lenina. Przewodniczàcy NSZZ „SolidarnoÊç” i szef regionu gdaƒskiego. Od grudnia 1981 do li-
stopada 1982 r. internowany. W paêdzierniku 1983 r. otrzyma∏ pokojowà Nagrod´ Nobla. 
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TABLICA SYNCHRONISTYCZNA

 
Data Polska Świat 

1 VII 1980 Początek strajków w Mielcu i Poznaniu 

 – w odpowiedzi na podwyżkę cen mięsa. 

 

14 VIII 1980  Początek strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina 

w obronie wyrzuconych z pracy Anny 

Walentynowicz i Lecha Wałęsy. 

 

16 VIII 1980 Powstanie Międzyzakładowego Komitetu 

Strajkowego w Gdańsku, który formułuje  

21 ogólnopolskich postulatów. 

 

Utworzenie w MSW Sztabu Operacji „Lato ’80” 

(który odegrał istotną rolę w przygotowaniach do 

wprowadzenia stanu wojennego). 

 

30–31 VIII 1980 Podpisanie porozumienia pomiędzy komisją 

rządową a MKS-ami w Szczecinie i Gdańsku. 

 

22 IX 1980  Początek wojny iracko- 

-irańskiej. 

10 X 1980 Wiceminister spraw wewnętrznych gen. Adam 

Krzysztoporski zobowiązuje jednostki MSW do 

aktualizacji planów na wypadek „W” (czyli 

stanu wojny) – najstarsza zachowana lista osób 

przewidzianych do internowania pochodzi  

z 28 X 1980. 

 

22 X 1980  Sztab Generalny WP rozpoczyna 

opracowywanie planów na wypadek „W”. 

 

4 XI 1980 Na posiedzeniu KOK gen. Wojciech Jaruzelski 

informuje o przygotowaniu „zestawu 

niezbędnych aktów prawnych dotyczących stanu 

wojennego”. 

Ronald Reagan wygrywa 

wybory prezydenckie w USA 

(zaprzysiężony 20 I 1981). 

10 XI 1980 Sąd Najwyższy rejestruje NSZZ „Solidarność”; 

odwołanie gotowości strajkowej przez Związek. 

 

3 XII 1980  W odpowiedzi na 

koncentrację oddziałów 

radzieckich na granicy  

z Polską urzędujący prezydent 

USA Jimmy Carter ostrzega 

przez „gorącą linię” 

sekretarza generalnego KPZR 

Leonida Breżniewa przed 

interwencją w Polsce. 

5 XII 1980  Moskiewskie spotkanie 

przywódców państw Układu 

Warszawskiego, na którym 

omawiana jest sytuacja  

w Polsce. 

16 II 1981 Wspólna „gra sztabowa” MON i MSW w celu 

przetestowania planów wprowadzenia stanu 

wojennego. 

 

18 III–7 IV 1981 Manewry wojsk Układu Warszawskiego  

„Sojuz ’81” na terenie Polski. 
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Data Polska Świat 

19 III 1981 W Bydgoszczy zaproszeni na sesję  
Wojewódzkiej Rady Narodowej rolnicy oraz 
przedstawiciele NSZZ „Solidarność” zostają siłą 
usunięci przez milicję. 

 

13 V 1981  W Rzymie zamach  
na papieża Jana Pawła II.  

28 V 1981 Śmierć prymasa Polski kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. 

 

2 XII 1981 Pacyfikacja strajku studentów w Wyższej 
Oficerskiej Szkole Pożarnictwa w Warszawie. 

 

3–4 XII 1981 Obrady Prezydium Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” i przewodniczących regionów 
Związku w Radomiu; zapowiedź strajku 
powszechnego w przypadku wprowadzenia  
w życie nadzwyczajnych pełnomocnictw dla rządu. 

 

11–12 XII 1981 Posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku. 

 

12 XII 1981 15.30–17.00 – rozsyłanie do komendantów 
wojewódzkich MO rozkazu rozpoczęcia akcji 
„Synchronizacja”, czyli działań MSW w ramach 
operacji wprowadzenia stanu wojennego (jako 
pierwszy otrzymał go o 15.48 komendant 
wojewódzki MO w Katowicach). 
 
23.30 – początek operacji „Azalia”, polegającej  
na zajęciu obiektów radia i telewizji oraz 
zablokowaniu łączności telefonicznej. 

 

13 XII 1981 0.00 – początek operacji „Jodła”, czyli 
internowania. 
 
1.00–2.30 – posiedzenie Rady Państwa, podczas 
którego podpisano dekret o stanie wojennym 
(datowany na 12 grudnia). 
 
6.00 – Polskie Radio nadaje przemówienie  
gen. Wojciecha Jaruzelskiego, który ogłasza 
wprowadzenie przez Radę Państwa stanu 
wojennego.  

 

14 XII 1981 Utworzenie Prymasowskiego Komitetu Pomocy 
Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom 
(usankcjonowane dekretem prymasa  
z 17 XII 1981). 

 

15 XII 1981 Pacyfikacja strajku w kopalni „Manifest Lipcowy”,  
od kul rannych jest czterech górników. 

 

16 XII 1981 Pacyfikacja strajku w kopalni „Wujek”, śmierć 
dziewięciu górników. 

 

16–17 XII 1981 Gwałtowne starcia w Gdańsku, jedna osoba zabita.  
23 XII 1981 Pacyfikacja strajku w Hucie Katowice. Ogłoszenie przez 

prezydenta USA Ronalda 
Reagana sankcji 
ekonomicznych wobec 
PRL. 

28 XII 1981 Zakończenie ostatniego strajku przeciwko stanowi 
wojennemu – w kopalnia „Piast”. 
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Data Polska Świat 

4 I 1982 Wznowienie zajęć w szkołach podstawowych  
i średnich. 

 

6 I 1982 Rozwiązanie NZS.  
10 I 1982 Przywrócenie łączności telefonicznej, 

wprowadzenie kontroli rozmów. 
 

13 I 1982 Utworzenie podziemnego Ogólnopolskiego 
Komitetu Oporu „Solidarność”. 

 

17 I 1982 Przywrócenie lotów krajowych.  
25 I 1982 Na pierwszym posiedzeniu po wprowadzeniu 

stanu wojennego Sejm uchwala ustawę  
o szczególnej regulacji prawnej w okresie 
obowiązywania stanu wojennego, zatwierdzając 
tym samym dekret o stanie wojennym. 

 

31 I 1982  W ponad 50 krajach na 
Zachodzie wyemitowano 
audycję telewizyjną  
z udziałem czołowych 
polityków zachodnich 
zatytułowaną Żeby Polska 
była Polską. 

1 II 1982 Podwyżki cen żywności (średnio o 241 proc.) 
oraz opału i energii (średnio o 171 proc.). 

 

3 II 1982 Przed Sądem Marynarki Wojennej kończy się 
proces pracowników Wyższej Szkoły Morskiej 
w Gdyni oskarżonych o zorganizowanie  
13 grudnia strajku okupacyjnego; wśród nich 
Ewa Kubasiewicz zostaje skazana na 10 lat 
więzienia, Jerzy Kowalczyk i Władysław 
Trzciński na 9 lat (były to najwyższe wyroki 
podczas stanu wojennego). 

 

5 II 1982 W Świdniku rozpoczynają się manifestacyjne 
spacery w czasie emisji „Dziennika 
Telewizyjnego” (w następnych tygodniach 
odbywają się w wielu innych miastach Polski). 

 

20 III 1982  Rozwiązanie Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich. 
 
Utworzenie Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL. 

 

2 IV–14 VI 1982  Konflikt brytyjsko- 
-argentyński o Falklandy 
(Malwiny). 

22 IV 1982 Powstanie podziemnej Tymczasowej Komisji 
Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. 

 

1 V 1982 Manifestacje i kontrpochody organizowane przez 
„Solidarność” w wielu miastach. 

 

3 V 1982 Masowe manifestacje; do późnej nocy trwają 
walki uliczne m.in. w Gdańsku, Elblągu, 
Warszawie, Toruniu i Krakowie, śmierć trzech 
osób (w Warszawie, Szczecinie i Krakowie). 

 

6 VI 1982  Agresja Izraela na Liban. 
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Data Polska Świat 

16 VI 1982  Delegacja Francji i Norwegii 
złożyli w Międzynarodowej 
Organizacji Pracy skargę na 
rząd PRL, zarzucając mu 
nieprzestrzeganie 
ratyfikowanych konwencji 
MOP. 

20 VII 1982 Utworzenie PRON.  
31 VIII 1982 Największe demonstracje w stanie wojennym  

(w 34 województwach) w drugą rocznicę 
podpisania porozumienia gdańskiego; pięć ofiar 
śmiertelnych (trzy w Lubinie, po jednej  
w Gdańsku i Wrocławiu). 

 

8 X 1982  Uchwalenie przez Sejm nowej ustawy  
o związkach zawodowych – delegalizacja 
„Solidarności”. 

 

9 X 1982  W związku z delegalizacją 
„Solidarności” prezydent 
USA Ronald Reagan 
rozszerza zakres sankcji 
ekonomicznych wobec PRL 
(cofnięcie klauzuli 
najwyższego uprzywilejowania 

w handlu z USA). 
10 XI 1982 Zwolnienie z internowania Lecha Wałęsy. Zmarł sekretarz generalny 

KPZR Leonid Breżniew. 
17 XII 1982 Pierwsze posiedzenie Tymczasowej Rady 

Krajowej PRON. 
 

19 XII 1982 Rada Państwa podejmuje uchwałę o zawieszeniu 
31 XII 1982 stanu wojennego. 

 

23 XII 1982 Uwolnienie wszystkich internowanych.  
23 III 1983  Prezydent USA Ronald 

Reagan ogłasza program  
tzw. wojen gwiezdnych. 

14 V 1983 Śmierć 19-letniego Grzegorza Przemyka, 
pobitego dwa dni wcześniej na komendzie 
milicji na warszawskim Starym Mieście. 

 

16–23 VI 1983 Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.  
20 VII 1983 Rada Państwa uchwala zniesienie 22 VII 1983 

stanu wojennego.  
 

28 VII 1983 Rozszerzenie przez Sejm zakresu cenzury  
i zaostrzenie kar za działalność opozycyjną. 

 

19 VIII 1983 Rozwiązanie Związku Literatów Polskich.  
1 IX 1983  Zestrzelenie przez lotnictwo 

radzieckie 
południowokoreańskiego 
samolotu pasażerskiego  
z 268 osobami na pokładzie. 

5 X 1983 Przyznanie Lechowi Wałęsie pokojowej 
Nagrody Nobla. 
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KALENDARIUM WYDARZE¡ W KOPALNI W¢GLA KAMIENNEGO
„WUJEK” W KATOWICACH 12–16 GRUDNIA 1981 ROKU

12 grudnia 

• ok. 23.30 – Aresztowanie i brutalne pobicie przez SB i MO Jana Ludwiczaka – przewodniczàcego
Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” Kopalni W´gla Kamiennego „Wujek”. 

13 grudnia
• ok. 3.00 – WiadomoÊç o aresztowaniu przewodniczàcego dociera do górników pracujàcych na

nocnej zmianie.
• Komisja Zak∏adowa NSZZ „SolidarnoÊç” proklamuje strajk i zawiadamia o tym dyrekcj´ kopalni.
• 6.30 – Przez radiow´ze∏ nadano przemówienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu

wojennego. Poinformowano, ˝e zak∏ad jest zmilitaryzowany, a dzia∏alnoÊç zwiàzków zawodowych
zawieszona.

• ok. 8.00 – Na proÊb´ górników do kopalni przybywa ks. Henryk Bolczyk i odprawia msz´ Êwi´tà
• Komisja Zak∏adowa podejmuje decyzj´ o zawieszeniu strajku.

14 grudnia

• ok. 7.00 – Wiec górników z nocnej i rannej zmiany. Zapada decyzja o rozpocz´ciu strajku.
• ok. 10.00 – Do kopalni przyje˝d˝a komisarz wojskowy Katowickiego Zjednoczenia Przemys∏u

W´glowego. W trakcie rozmów przedstawiciele górników ˝àdajà zniesienia stanu wojennego,
uwolnienia Jana Ludwiczaka i pe∏nej realizacji porozumieƒ jastrz´bskich z 1980 r.

• Po przyjÊciu drugiej zmiany w strajku uczestniczy oko∏o 3 tys. górników.
• 18.00 – Ks. Henryk Bolczyk odprawia msz´ Êwi´tà dla strajkujàcych.
• 23.00 – Wy∏onienie 20-osobowego Komitetu Strajkowego ze Stanis∏awem P∏atkiem na czele.

15 grudnia

• rano – Do górników docierajà informacje o brutalnym pacyfikowaniu przez ZOMO strajkujàcych
zak∏adów: Huty Baildon, kopalƒ „Jastrz´bie”, „Manifest Lipcowy” i „Staszic”.

• 18.00 – Wobec gromadzenia si´ w pobli˝u kopalni jednostek pancernych i spodziewanego ataku,
górnicy postanawiajà wspólnie odmówiç ró˝aniec i proszà ks. Bolczyka o udzielenie absolucji
generalnej.

16 grudnia

• 8.00–9.00 – Do kopalni przybywa p∏k Piotr Gàbka, aby nak∏oniç górników do poddania si´.
Górnicy oÊwiadczajà, ˝e jeÊli na teren kopalni wejdzie wojsko, nie b´dà si´ broniç, jeÊli zaÊ milicja
– stawià opór.

• 10.00 – Rozpoczyna si´ pacyfikacja: czo∏g taranuje mur i wje˝d˝a na teren kopalni, za nim wkracza
oddzia∏ ZOMO.

• 12.00 – Do akcji w∏àcza si´ helikopter. Zomowcy rzucajà pociski z gazami ∏zawiàcymi.
• 12.30 – Czo∏gi strzelajà pustymi nabojami. Dochodzi do starç wr´cz. Zomowcy si´ wycofujà.
• ok. 13.00 – Gdy wydaje si´, ˝e walka jest skoƒczona, padajà strza∏y. Sà zabici i ranni.
• 14.00 – Do górników przybywajà p∏k Gàbka, komisarz wojskowy i dyrektor kopalni. OÊwiadczajà,

˝e postawione przez za∏og´ warunki zakoƒczenia strajku nie zostanà spe∏nione.
• 17.00 – Po d∏ugiej naradzie górnicy ponownie przedstawiajà warunki zakoƒczenia strajku:

swobodne opuszczenie kopalni przez strajkujàcych, wycofanie oddzia∏ów ZOMO z okolic kopalni,
niewyciàganie konsekwencji karnych i dyscyplinarnych wobec strajkujàcych.

• 19.00 – Koniec strajku, górnicy opuszczajà teren kopalni.
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1952 lipiec 22, Warszawa – Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (fragment)

Art. 31
1. W okresach mi´dzy sesjami Sejmu Rada Paƒstwa wydaje dekrety z mocà ustawy. Rada Paƒstwa

przedstawia dekrety Sejmowi na najbli˝szej sesji do zatwierdzenia. 

2. Dekrety wydane przez Rad´ Paƒstwa podpisujà przewodniczàcy Rady Paƒstwa i jej
sekretarz. Og∏oszenie dekretu w Dzienniku Ustaw zarzàdza przewodniczàcy Rady Paƒstwa. 

[...]

Art. 33
1. Postanowienie o stanie wojny mo˝e byç powzi´te jedynie w razie dokonania zbrojnego napadu na

Polskà Rzeczypospolità Ludowà albo gdy z umów wynika koniecznoÊç wspólnej obrony przeciw-
ko agresji. Postanowienie takie uchwala Sejm, a gdy Sejm nie obraduje – Rada Paƒstwa. 

2. Rada Paƒstwa mo˝e wprowadziç stan wojenny na cz´Êci lub na ca∏ym terytorium Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej, je˝eli wymaga tego wzglàd na obronnoÊç lub bezpieczeƒstwo paƒstwa. Z tych
samych powodów Rada Paƒstwa mo˝e og∏osiç cz´Êciowà lub powszechnà mobilizacj´. 

èród∏o: Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy dnia 22 lipca 1952
roku, Warszawa 1983, s. 22. 
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Nr 2

1975, Helsinki – Akt Koƒcowy Konferencji Bezpieczeƒstwa i Wspó∏pracy w Europie (fragment)

VII. Poszanowanie praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci, w∏àczajàc w to wolnoÊç myÊli, su-
mienia, religii lub przekonaƒ. 

Paƒstwa uczestniczàce b´dà szanowaç prawa cz∏owieka i podstawowe wolnoÊci, w∏àczajàc w to
wolnoÊç myÊli, sumienia, religii lub przekonaƒ ka˝dego bez wzgl´du na ró˝nic´ rasy, p∏ci, j´zyka lub
religii. 

B´dà one popieraç i zach´caç do efektywnego korzystania z obywatelskich, politycznych, ekono-
micznych, spo∏ecznych, kulturalnych i innych praw i wolnoÊci, które wynikajà wszystkie z przyrodzo-
nej godnoÊci ludzkiej osoby i majà podstawowe znaczenie dla jej swobodnego i pe∏nego rozwoju. [...]

Paƒstwa uczestniczàce uznajà powszechne znaczenie praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci,
których poszanowanie jest istotnym czynnikiem pokoju, sprawiedliwoÊci i dobrobytu, niezb´dnych do
zapewnienia rozwoju przyjaznych stosunków i wspó∏pracy mi´dzy nimi, jak równie˝ mi´dzy wszyst-
kimi paƒstwami. [...]

Potwierdzajà one prawo jednostki do zapoznania si´ z jej prawami i obowiàzkami w tej dziedzinie
i post´powania zgodnie z nimi. 

W dziedzinie praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci Paƒstwa uczestniczàce b´dà post´powaç
zgodnie z celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych i z Powszechnà Deklaracjà Praw Cz∏owie-
ka. B´dà one równie˝ wype∏niaç obowiàzki okreÊlone w deklaracjach i porozumieniach mi´dzynaro-
dowych w tej dziedzinie, w∏àczajàc w to mi´dzy innymi Mi´dzynarodowe Pakty Praw Cz∏owieka, je-
Êli sà one z nimi zwiàzane. 

èród∏o: Edmund Jan Osmaƒczyk, Encyklopedia ONZ i stosunków mi´dzynarodowych, Warszawa 1986, s. 20. 



22

w
yb

ó
r 

êr
ó
d

e
∏ Nr 3

1981 [grudzieƒ?], Warszawa – Plan dzia∏ania Sekcji V Wydzia∏u III A-1 Komendy Sto∏ecznej MO
w czasie akcji „Wrzos” (internowanie dzia∏aczy opozycji politycznej) w Instytucie Badaƒ Jàdrowych
w Warszawie

Warszawa, dnia [a] 1981 r. 

Tajne spec[jalnego] znaczenia
Egz[emplarz] poj[edynczy]

Plan dzia∏ania na obiekcie krypt[onim] „Atom”1

w czasie akcji „Wrzos”2

1. Sytuacja operacyjna
Aktualne dzia∏anie NSZZ „SolidarnoÊç” na obiekcie koncentruje si´ wokó∏ ukierunkowania prac

nowo powsta∏ego samorzàdu pracowniczego oraz akcji wyjaÊniajàco-propagandowej, zwiàzanej z wy-
powiedziami cz∏onków kierownictwa zwiàzku w Radomiu3. Przeprowadzane jest tak˝e referendum
w poszczególnych zak∏adach instytutu zwiàzane z odpowiedzià na alternatywny program „Solidarno-
Êci” zawarty w siedmiu punktach. Pierwsze znane wyniki referendum przeprowadzone w Zak∏adzie
VII mieszczàcym si´ przy ul. Ho˝ej wykazujà radykalizacj´ poglàdów cz∏onków zwiàzku i niejedno-
myÊlnà, ale jednak akceptacj´ siedmiopunktowego programu ˝àdaƒ. Animatorami wi´kszoÊci akcji na
obiekcie sà przewidziani do internowania figuranci sprawy operacyjnego rozpracowania krypt[onim]
„Uchwa∏a”.
W przypadku og∏oszenia akcji „Wrzos” internowaniu podlegajà4: 

1. S[tanis∏aw] Ugniewski
2. Z[ygmunt] ¸uczyƒski
3. M[aciej] Seweryƒski
4. M[aciej] Ko∏aczkowski
5. W[ojciech] Malicki
6. L[udwik] Che∏micki
7. A[ndrzej] Wierusz
8. R[yszard] WiÊniowskib. 
W sytuacji takiej kierownictwo zwiàzku na obiekcie praktycznie przestaje funkcjonowaç. Jest to sy-

tuacja korzystna z operacyjnego punktu widzenia, gdy˝ pozwala na przej´cie kierownictwa organiza-
cjà niejako z potrzeby chwili. Do dzia∏ania takiego wytypowany zosta∏ T[ajny] W[spó∏pracownik]
„Olaf”. Dzia∏anie takie oparte zosta∏o na nast´pujàcych przes∏ankach: 

a Daty dzienna i miesi´czna wpisane odr´cznie – w tym miejscu dokument nieczytelny. 
b W oryginale b∏´dnie WiÊniewski. 
1 Chodzi o Instytut Badaƒ Jàdrowych w Warszawie. 
2 Kryptonim „Wrzos” nadano operacji internowania przywódców opozycji politycznej. W zwiàzku z ucieczkà Ryszarda Ku-
kliƒskiego z Polski (7 XI 1981 r.) kryptonim zosta∏ zmieniony 5 XII 1981 r. na „Jod∏a”. 
3 3 i 4 grudnia 1981 r. odby∏o si´ w Radomiu posiedzenie Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „SolidarnoÊç” i przewodniczà-
cych regionów Zwiàzku, podczas którego zapowiedziano 24-godzinny strajk protestacyjny w razie uchwalenia przez sejm
specjalnych pe∏nomocnictw dla rzàdu oraz strajk powszechny, gdyby zosta∏y one wprowadzone w ˝ycie. 
4 W nocy z 12 na 13 XII 1981 r. zostali internowani Stanis∏aw Ugniewski, Ludwik Che∏micki, Andrzej Wierusz i Wojciech
Malicki. Nie uda∏o si´ wówczas internowaç Zygmunta ¸uczyƒskiego (zosta∏ internowany dwa dni póêniej), Ryszarda 
WiÊniowskiego (uciek∏ podczas forsowania przez funkcjonariuszy SB drzwi do jego mieszkania i ukrywa∏ si´ przez prawie
trzy miesiàce), Macieja Ko∏aczkowskiego (podjà∏ dzia∏alnoÊç podziemnà, aresztowany 18 II 1984 r.) i Macieja Seweryƒ-
skiego (przebywa∏ za granicà). 
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– w przypadku sytuacji nadzwyczajnej kierownictwo organizacji musi zostaç w r´kach doÊwiad-
czonego dzia∏acza wspó∏pracujàcego dotàd blisko ze Êcis∏ym kierownictwem oraz posiadajàcego
orientacj´ co do dzia∏aƒ organizacji w sytuacji strajkowej.

Nie bez znaczenia jest te˝ tu wiek „Olafa” i jego bliskie kontakty z M[aciejem] Seweryƒskim. èró-
d∏o aktualnie przebywa na terenie RFN, lecz w dn. 23 bm. (zgodnie z pierwotnymi planami) wraca do
kraju. W czasie nieobecnoÊci T[ajnego] W[spó∏pracownika] „Olaf[a]” do dzia∏aƒ wytypowane zosta-
∏y kolejne osoby. Sà to Jadwiga Jab∏oƒska oraz Bohdan Krajewski. Jadwiga Jab∏oƒska znajduje si´
w stanie otwartego konfliktu z przewodniczàcym zwiàzku S[tanis∏awem] Ugniewskim. Wielokrotnie
publicznie wyst´powa∏a z krytykà dzia∏alnoÊci przewodniczàcego, co spowodowa∏o odsuni´cie jej od
kierowniczych gremiów zwiàzku na obiekcie. Z posiadanych materia∏ów operacyjnych wynika, ˝e
J[adwiga] Jab∏oƒska posiada ambicje kierowania zwiàzkiem i posiada ku temu naturalne predyspozy-
cje. Jest ona zwolennikiem linii porozumienia ze wszystkimi organizacjami dzia∏ajàcymi w obiekcie.
W dniu 10 XII br. zostanie z nià przeprowadzona rozmowa operacyjna5, w której uwypuklono nast´-
pujàce elementy: 

– brak jasno sprecyzowanego stanowiska przewodniczàcego i jego najbli˝szych wspó∏pracowni-
ków co do kszta∏tu dalszej dzia∏alnoÊci zwiàzku – co jest jednà z przyczyn konfliktu mi´dzy „J”6

a S[tanis∏awem] Ugniewskim; 
– du˝y nacisk po∏o˝ony zostanie na autokratyzm i despotyzm przewodniczàcego, co „J” niejedno-

krotnie mu zarzuca∏a; 
– nawiàzujàc do aktualnej sytuacji w zwiàzku, rozwini´ty zostanie temat eliminacji ekstremy dla

dobra zwiàzku. 
W czasie rozmowy elastycznie nale˝y wykorzystaç informacje uzyskane od „J” oraz nastawienie do

s∏u˝by. Decyzje co do dalszych tematów i ewentualnych spotkaƒ podj´te zostanà w czasie rozmowy. 
Bohdan Krajewski z uwagi na pozycj´, jakà zajmuje w instytucie (jest cz∏onkiem Rady Naukowej

oraz seniorem w Komisji Zak∏adowej), ma naturalne mo˝liwoÊci obj´cia kierownictwa zwiàzku. Roz-
mowa z nim zostanie przeprowadzona pod kàtem potwierdzenia jego naturalnych mo˝liwoÊci. Z po-
siadanych materia∏ów wynika, ˝e cz∏onkowie kierownictwa zwiàzku na obiekcie cz´sto szukajà akcep-
tacji swoich poczynaƒ w∏aÊnie u Krajewskiego. Posiada on silnà pozycj´ w zarzàdzie – ma mo˝liwoÊç
oddzia∏ywania na kierownictwo zwiàzku na obiekcie. Rozmowa z Krajewskim przygotowana zostanie
na dzieƒ 14 XII i sporzàdzony do niej zostanie oddzielny plan. 

We wszystkich rozmowach poruszony b´dzie temat legatu po dotychczasowym przewodniczàcym
pod legend´ np. jego choroby bàdê wyjazdu s∏u˝bowego. 

Sugestie nasze b´dà sz∏y w kierunku powo∏ania kolektywnego kierownictwa organizacji
z uwzgl´dnieniem silnych indywidualnoÊci (Jab∏oƒska, Krajewski). 

Realizacja dzia∏aƒ oparta b´dzie na wykszta∏ceniu przy pomocy rozmów operacyjnych oraz osobo-
wych êróde∏ informacji stopniowo wzmocnionej opozycji w stosunku do kierownictwa zwiàzku na
obiekcie poprzez wykazywanie indolencji, manipulacji i wykorzystywania pe∏nionych funkcji do re-
alizacji wàskich celów, przez co niespe∏nione sà statutowe za∏o˝enia zwiàzku. Wykazaç nale˝y tak˝e
lekcewa˝àcà postaw´ czo∏owych dzia∏aczy w odniesieniu do szeregowych cz∏onków zwiàzku, w tym
udzia∏ w „wielkiej polityce”, a zupe∏ne pomini´cie spraw socjalnych.

Taktyka taka uzgodniona zosta∏a z T[ajnym] W[spó∏pracownikiem] „Olaf[em]”, który przygotowy-
wany by∏ do przej´cia kierownictwa zwiàzku. 

Scenariusz ten wyglàda∏ nast´pujàco: 
Po rozpocz´ciu akcji „Wrzos” – z uwagi na nadzwyczajnà sytuacj´ „Olaf” zwo∏uje posiedzenie

KZ, przez co ju˝ przejmuje inicjatyw´ i proponuje do czasu wyjaÊnienia powo∏anie kolektywnego kie-
rowania organizacjà na obiekcie w myÊl za∏o˝eƒ opracowanej instrukcji. Z naszej inspiracji decydujà-

5 Rozmow´ z Jadwigà Jab∏oƒskà przeprowadzi∏ 13 XII 1981 r. „opiekun” Instytutu Badaƒ Jàdrowych z ramienia SB por. 
Wojciech Dziedzic. 
6 Czyli Jadwigà Jab∏oƒskà. 
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∏ cy g∏os b´dà mieli ludzie spoza ekstremalnego skrzyd∏a. Naczelnym zadaniem tych osób b´dzie uspo-

kojenie rozhuÊtanych nastrojów i bierne, bez podejmowania jakichkolwiek akcji oczekiwanie na „wy-
jaÊnienie sytuacji” bàdê instrukcje z nadrz´dnych instancji zwiàzku. Prowadzona te˝ b´dzie akcja wy-
jaÊniajàca niecelowoÊç podejmowania ˝adnych spektakularnych akcji bez koordynacji z innymi orga-
nizacjami zwiàzkowymi. Przewidujemy, ˝e komunikacja taka b´dzie znacznie utrudniona (zablokowa-
nie teleksów i telefonów), co pozwoli uzyskaç czas potrzebny do uspokojenia nastrojów i opanowania
sytuacji przez osoby b´dàce zwolennikami linii porozumienia. 

W dniu 20 XII br. nale˝y w ramach akcji „Wrzos” dokonaç internowania na lotnisku powracajà-
cego z Triestu M[acieja] Seweryƒskiego, którego przybycie na obiekt spowodowaç by mog∏o natych-
miastowe rozpocz´cie akcji o trudnym do okreÊlenia przebiegu. W zwiàzku z tym planuje si´ z chwi-
là og∏oszenia akcji krypt[onim] „Wrzos” wys∏aç szyfrogram do Zarzàdu Zwiadu WOP na temat za-
trzymania Seweryƒskiego na lotnisku do chwili przybycia pracowników naszego wydzia∏u. Pozwoli to
uniknàç elementu ryzyka zwiàzanego z niespodziewanym, wczeÊniejszym powrotem M[acieja] Sewe-
ryƒskiego. 

Blokada ∏àcznoÊci telefonicznej i teleksowej w obiekcie nie grozi powa˝niejszymi konsekwencja-
mi, gdy˝ instytut posiada w∏asnà s∏u˝b´ zdrowia oraz stra˝ po˝arnà. 

W celu „unieszkodliwienia” osób o poglàdach radykalnych T[ajny] W[spó∏pracownik] „Olaf” za-
sugeruje uczynienie ich odpowiedzialnymi za zabezpieczenie poszczególnych punktów newralgicz-
nych instytutu oraz zorganizowanie s∏u˝by zaopatrzenia, co z jednej strony pozwoli na zaj´cie ich „po-
trzebnymi czynnoÊciami”, a z drugiej wyeliminuje z uwagi na ich nieobecnoÊç (b´dà niezb´dni np.
przy zabezpieczeniu reaktorów) g∏osy mogàce jàtrzyç sytuacj´. 

Powo∏anie Sztabu Kierowniczego w zwiàzku (kolektywne kierowanie dzia∏alnoÊcià) pozwoli jed-
noczeÊnie na zachowanie pe∏nej konspiracji dzia∏aƒ. 

Kier[ownik] Sekcji V Wydz[ia∏u] III A7-1 KS MO
por. M. Patelskic

èród∏o: Stan wojenny w dokumentach w∏adz PRL (1980–1983), oprac. Bogus∏aw Kopka i Grzegorz Majchrzak,
Warszawa 2001, s. 60–64. 

c Powy˝ej nieczytelny podpis odr´czny. 
7 Wydzia∏ III A – na szczeblu komendy wojewódzkiej MO komórka organizacyjna SB zajmujàca si´ rozpoznawaniem i prze-
ciwdzia∏aniem „zagro˝eniom” oraz operacyjnà ochronà uspo∏ecznionych zak∏adów pracy. Podstawowym zadaniem tego pio-
nu by∏o rozpoznawanie i ujawnianie dzia∏alnoÊci grup opozycyjnych w zak∏adach, w tym m.in. rozpracowywanie struktur
i cz∏onków NSZZ „SolidarnoÊç”. Na prze∏omie lat 1981/1982 zmieniono numeracj´ tego pionu z III A na V.
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Nr 4

1981 grudzieƒ 12, Warszawa – Dekret Rady Paƒstwa o stanie wojennym

Kierujàc si´ potrzebà zapewnienia wzmo˝onej ochrony podstawowych interesów paƒstwa i obywa-
teli, w celu stworzenia warunków skutecznej ochrony suwerennoÊci i niepodleg∏oÊci Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej oraz spokoju, ∏adu i porzàdku publicznego, jak równie˝ majàc na wzgl´dzie zabez-
pieczenie sprawnego funkcjonowania w∏adzy i administracji paƒstwowej oraz gospodarki narodowej
[...] Rada Paƒstwa stanowi, co nast´puje: 

Rozdzia∏ I
Przepisy ogólne

[...] 
Art. 4. 1. Wprowadzenie stanu wojennego powoduje czasowe: 
1) zawieszenie lub ograniczenie okreÊlonych w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [...]

podstawowych praw obywateli, a w szczególnoÊci: nietykalnoÊci osobistej [...], nienaruszalnoÊci
mieszkaƒ i tajemnicy korespondencji [...], prawa zrzeszania si´ [...], wolnoÊci s∏owa, druku, zgroma-
dzeƒ, wieców, pochodów i manifestacji. [...]

Rozdzia∏ II
Prawa i obowiàzki obywateli w czasie obowiàzywania stanu wojennego

Art. 8. 1. W∏aÊciwe organy administracji paƒstwowej mogà, je˝eli wymagajà tego interesy bezpie-
czeƒstwa lub obronnoÊci paƒstwa, wprowadzaç ograniczenia swobody poruszania si´ osób, polegajà-
ce na nakazie lub zakazie przebywania albo opuszczania w okreÊlonym czasie oznaczonych miejsc,
obiektów i obszarów („godzina milicyjna”). 

2. W sprawach, o których mowa w ust. l, zarzàdzenia wydajà: 
1) Minister Spraw Wewn´trznych, je˝eli teren obj´ty nakazem lub zakazem obejmuje terytorium 
ca∏ego paƒstwa albo obszar kilku województw, 
2) wojewoda, je˝eli teren obj´ty nakazem lub zakazem obejmuje obszar ca∏ego województwa albo
jednego lub kilku miast lub gmin po∏o˝onych w granicach tego województwa. [...]
Art. 9. Ka˝da osoba przebywajàca w miejscu publicznym jest obowiàzana posiadaç przy sobie do-

kument stwierdzajàcy to˝samoÊç, a uczniowie szkó∏ majàcy ukoƒczone lat 13 – legitymacj´ szkolnà
lub tymczasowy dowód osobisty. 

Art. 10. 1. Minister Spraw Wewn´trznych, w drodze rozporzàdzenia, mo˝e wprowadzaç obo-
wiàzek: 

1) uprzedniego uzyskania zezwolenia na zmian´ miejsca pobytu sta∏ego i pobytu czasowego, pole-
gajàcà na przeniesieniu si´ do innej miejscowoÊci, 
2) zameldowania si´ przed up∏ywem 12 godzin od chwili przybycia do okreÊlonej miej-
scowoÊci. [...]
Art. 12. Uprawianie turystyki oraz sportów ˝eglarskich i wioÊlarskich na morskich wodach we-

wn´trznych i terytorialnych jest zakazane. 
Art. 13. 1. Zwo∏ywanie i odbywanie wszelkiego rodzaju zgromadzeƒ, a tak˝e organizowanie i prze-

prowadzanie publicznych imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych oraz zbiórek publicz-
nych wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia w∏aÊciwego organu administracji paƒstwowej. 

2. Przepis ust. l nie dotyczy nabo˝eƒstw i obrz´dów religijnych koÊcio∏ów i zwiàzków wyznanio-
wych oraz zbiórek na cele religijne, odbywajàcych si´ (prowadzonych) w obr´bie koÊcio∏ów, kaplic
i przeznaczonych wy∏àcznie do tych celów domów modlitw. [...]

Art. 14. 1. Zawiesza si´ prawo do strajków i akcji protestacyjnych. 
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pracowniczych, a organizowanie lub kierowanie strajkiem lub akcjà protestacyjnà mo˝e byç uznane za
spowodowanie powa˝nego zak∏ócenia w funkcjonowaniu gospodarki narodowej. 

Art. 15. 1. Je˝eli dzia∏alnoÊç stowarzyszenia, zwiàzku zawodowego, zrzeszenia albo organizacji
spo∏ecznej lub zawodowej godzi w ustrój polityczny i spo∏eczny lub w porzàdek prawny Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej albo w inny sposób zagra˝a interesom bezpieczeƒstwa lub obronnoÊci paƒstwa,
a tak˝e z innych wa˝nych przyczyn dzia∏alnoÊç taka mo˝e byç zawieszona przez: 

1) Prezesa Rady Ministrów – w odniesieniu do stowarzyszeƒ wy˝szej u˝ytecznoÊci, zwiàzków 
zawodowych, zrzeszeƒ oraz organizacji spo∏ecznych i zawodowych, 
2) wojewodów – w odniesieniu do stowarzyszeƒ zarejestrowanych i zwyk∏ych, zrzeszeƒ
oraz organizacji spo∏ecznych i zawodowych, których zakres dzia∏ania obejmuje obszar
województwa. 
2. Przepisy ust. l nie dotyczà KoÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych. [...]
Art. 17. 1. Rozpowszechnianie publikacji i widowisk za pomocà druku, obrazu lub ˝ywego s∏owa

wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia organów kontroli publikacji i widowisk, z wyjàtkiem pu-
blikacji i widowisk okreÊlonych w art. 4 ust. l pkt. 1–7, 10, 12, 15, 18, 20 i 21 ustawy z dnia 31 lipca
1981 r. o kontroli publikacji i widowisk (Dz.U. nr 20, poz. 99). [...]

Art. 18. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, mo˝e wprowadzaç cenzur´ przesy∏ek pocz-
towych i korespondencji telekomunikacyjnej oraz kontrol´ rozmów telefonicznych, okreÊlajàc równo-
czeÊnie organy cenzury w∏aÊciwe w tych sprawach. 

2. Minister Spraw Wewn´trznych w porozumieniu z Ministrem ¸àcznoÊci powo∏uje organy cenzu-
ry ∏àcznoÊci, a Minister Obrony Narodowej – organy cenzury wojskowej. Zakres i zasady dzia∏ania or-
ganów cenzury okreÊlajà Ministrowie Spraw Wewn´trznych i Obrony Narodowej, ka˝dy w zakresie
swojego dzia∏ania, wspólnie z Ministrem ¸àcznoÊci. 

3. Organy cenzury uprawnione sà do zatrzymywania w ca∏oÊci lub w cz´Êci przesy∏ek pocztowych
i korespondencji telekomunikacyjnej oraz do przerywania rozmów telefonicznych, je˝eli ich treÊç mo-
˝e zagra˝aç interesom bezpieczeƒstwa lub obronnoÊci paƒstwa. Decyzje organów cenzury w tych spra-
wach sà ostateczne i nie podlegajà zaskar˝eniu. [...]

Art. 26. 1. W wypadkach nadzwyczajnych mogà byç u˝yte Êrodki przymusu bezpoÊredniego,
w tym chemiczne Êrodki obezw∏adniajàce i urzàdzenia do miotania wody, a w przypadkach wyjàtko-
wych [...] równie˝ broƒ palna. [...]

Rozdzia∏ IV
Funkcjonowanie administracji paƒstwowej i gospodarki narodowej w czasie 

obowiàzywania stanu wojennego

[...]
Art. 31. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, mo˝e wprowadziç ca∏kowità lub cz´Êciowà

reglamentacj´ zaopatrzenia ludnoÊci w podstawowe artyku∏y ˝ywnoÊciowe oraz niektóre artyku∏y nie-
˝ywnoÊciowe. [...]

Rozdzia∏ V
Ârodki prewencyjne

Art. 42. 1. Obywatele polscy majàcy ukoƒczone lat 17, w stosunku do których ze wzgl´du na do-
tychczasowe zachowanie si´ zachodzi uzasadnione podejrzenie, ˝e pozostajàc na wolnoÊci nie b´dà
przestrzegaç porzàdku prawnego albo prowadziç b´dà dzia∏alnoÊç zagra˝ajàcà interesom bezpieczeƒ-
stwa lub obronnoÊci paƒstwa, mogà byç internowani na czas obowiàzywania stanu wojennego
w oÊrodkach odosobnienia. Postanowienia te nie naruszajà immunitetów wynikajàcych z przepisów
szczególnych. [...]
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Art. 43. 1. Post´powanie w sprawach o internowanie prowadzi z urz´du oraz decyzje o internowa-
niu wydaje komendant wojewódzki Milicji Obywatelskiej, na którego obszarze dzia∏ania przebywa al-
bo przed ukryciem si´ przebywa∏a osoba, której dotyczy to post´powanie. 

2. Post´powanie w sprawie o internowanie mo˝e byç prowadzone bez udzia∏u osoby, której 
dotyczy. 

3. Decyzj´ o internowaniu dor´cza si´ internowanemu osobiÊcie w momencie zatrzymania przez
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Decyzja o internowaniu podlega natychmiastowemu wykonaniu.

4. Na decyzj´ o internowaniu s∏u˝y internowanemu prawo sk∏adania skarg do Ministra Spraw 
Wewn´trznych, a cudzoziemcom – do Komisji Odwo∏awczej do Spraw Internowania Cudzoziemców
powo∏anej przez Rad´ Ministrów. Z∏o˝enie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji o internowaniu. 

5. Internowanie uchyla si´ w czasie obowiàzywania stanu wojennego, je˝eli w tym czasie ustanà
przyczyny uzasadniajàce internowanie. 

6. Szczegó∏owe zasady post´powania w sprawach o internowanie oraz organizacj´, sk∏ad i tryb
dzia∏ania Komisji Odwo∏awczej do Spraw Internowania Cudzoziemców okreÊla Rada Ministrów
w drodze rozporzàdzenia. [...]

Rozdzia∏ VI
Przepisy karne

Art. 46. 1. Kto b´dàc cz∏onkiem stowarzyszenia, zwiàzku zawodowego, zrzeszenia lub organiza-
cji, której dzia∏alnoÊç zosta∏a zawieszona, nie odstàpi∏ od udzia∏u w takiej dzia∏alnoÊci, podlega karze
pozbawienia wolnoÊci do lat 3. 

2. Kto organizuje albo kieruje strajkiem lub akcjà protestacyjnà, podlega karze pozbawienia wol-
noÊci do lat 3. [...]

Art. 48. 2. Kto rozpowszechnia fa∏szywe wiadomoÊci, je˝eli mo˝e to wywo∏aç niepokój publiczny
lub rozruchy, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 6 miesi´cy do lat 5. 

3. Kto w celu rozpowszechniania sporzàdza, gromadzi, przechowuje, przewozi, przenosi lub prze-
sy∏a pismo, druk, nagranie lub film zawierajàce wiadomoÊci okreÊlone w ust. l i 2, podlega karze po-
zbawienia wolnoÊci do lat 5. 

4. Kto dopuszcza si´ czynu okreÊlonego w ust. l lub 2, u˝ywajàc druku lub innego Êrodka masowej
informacji, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od roku do lat 10. [...]

6. W razie skazania za przest´pstwa okreÊlone w ust. 1–4 sàd mo˝e orzec przepadek narz´dzi i in-
nych przedmiotów, które s∏u˝y∏y lub by∏y przeznaczone do pope∏nienia przest´pstwa, chocia˝by nie
stanowi∏y w∏asnoÊci sprawcy. 

èród∏o: Stan wojenny w Polsce. Dokumenty i materia∏y archiwalne 1981–1983, red. Tadeusz Walichnowski, War-
szawa 2001, s. 24–41. 



28

w
yb

ó
r 

êr
ó
d

e
∏

Nr 5

1981 grudzieƒ 12, Warszawa – Dekret o post´powaniach szczególnych w sprawach o przest´pstwa
i wykroczenia w czasie obowiàzywania stanu wojennego

W celu zapewnienia wzmo˝onej ochrony podstawowych interesów paƒstwa i obywateli oraz
usprawnienia post´powania w sprawach o przest´pstwa i wykroczenia w czasie obowiàzywania stanu
wojennego – Rada Paƒstwa stanowi, co nast´puje: 

Rozdzia∏ I
Post´powanie doraêne

Art. 1. 1. Na czas obowiàzywania stanu wojennego wprowadza si´ post´powanie doraêne przed sà-
dami powszechnymi i wojskowymi w sprawach o przest´pstwa okreÊlone w przepisach: [...] art. 46
ust. 1–6, art. 47 ust. l oraz art. 48 ust. l–4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz.
U. nr 29, poz. 154), je˝eli ze wzgl´du na rodzaj i zakres naruszenia lub nara˝enia interesów bezpie-
czeƒstwa lub obronnoÊci paƒstwa w czasie obowiàzywania stanu wojennego albo inne wyjàtkowe oko-
licznoÊci pope∏nienia przest´pstwa stopieƒ spo∏ecznego niebezpieczeƒstwa czynu jest szczególnie wy-
soki. [...]

2. Post´powanie doraêne stosuje si´ wy∏àcznie do przest´pstw pope∏nionych w czasie obowiàzy-
wania stanu wojennego, w miejscu po∏o˝onym na obszarze, na którym wprowadzony zosta∏ stan wo-
jenny, stosownie do postanowieƒ uchwa∏y Rady Paƒstwa w sprawie wprowadzenia tego stanu. [...]

Art. 2. Prokurator lub sàd odst´puje od prowadzenia sprawy w trybie post´powania doraênego, je-
˝eli ze wzgl´du na rodzaj i zakres naruszenia lub nara˝enia interesów bezpieczeƒstwa paƒstwa w cza-
sie obowiàzywania stanu wojennego albo inne wyjàtkowe okolicznoÊci pope∏nienia przest´pstwa sto-
pieƒ spo∏ecznego niebezpieczeƒstwa czynu nie jest szczególnie wysoki. [...]

Art. 4. 1. Za przest´pstwa podlegajàce post´powaniu doraênemu sàd mo˝e wymierzyç bez wzgl´-
du na rodzaj i granice ustawowego zagro˝enia danego przest´pstwa nast´pujàce kary zasadnicze: ka-
r´ Êmierci lub kar´ 25 lat pozbawienia wolnoÊci albo kar´ pozbawienia wolnoÊci na czas nie krótszy
od lat 3, chyba ˝e przepis szczególny przewiduje wy˝szà dolnà granic´ ustawowego zagro˝enia. 

2. Kar´ Êmierci i kar´ 25 lat pozbawienia wolnoÊci sàd mo˝e wymierzyç tylko wówczas, gdy gór-
na granica ustawowego zagro˝enia danego przest´pstwa nie jest ni˝sza od kary 8 lat pozbawienia 
wolnoÊci. [...]

4. Za przest´pstwa podlegajàce post´powaniu doraênemu sàd orzeka kar´ dodatkowà pozbawienia
praw publicznych, a tak˝e mo˝e orzec podanie wyroku do publicznej wiadomoÊci [...], jak równie˝
mo˝e orzec konfiskat´ ca∏oÊci albo cz´Êci mienia. [...]

Art. 6. 1. Postanowienie o prowadzeniu sprawy w trybie post´powania doraênego wydaje proku-
rator równoczeÊnie z postanowieniem o wszcz´ciu post´powania przygotowawczego. [...]

Art. 10. W sprawach o przest´pstwa podlegajàce post´powaniu doraênemu orzeka sàd wojewódz-
ki (wojskowy sàd okr´gowy lub sàd rodzaju wojsk) na rozprawie w sk∏adzie trzech s´dziów. [...]

Art. 12. 1. Sàd wymierza kar´ Êmierci za przest´pstwo podlegajàce post´powaniu doraênemu tyl-
ko w razie jednomyÊlnoÊci zarówno co do winy, jak i co do orzeczenia kary Êmierci. 

2. Sàd w wyroku mo˝e odstàpiç od stosowania post´powania doraênego. 
3. W razie odstàpienia od stosowania post´powania doraênego spraw´ prowadzi si´ w dalszym cià-

gu w trybie przepisów o post´powaniu zwyczajnym. 
Art. 13. 1. Niezw∏ocznie po podpisaniu wyroku przewodniczàcy sàdu og∏asza go publicznie. 
2. Uzasadnienie wyroku sporzàdza si´ na piÊmie w ka˝dym wypadku w ciàgu 7 dni od daty jego

og∏oszenia. 
3. Od orzeczeƒ wydanych przez sàd nie przys∏uguje Êrodek odwo∏awczy. 
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Art. 14. W wypadku wydania wyroku skazujàcego na kar´ Êmierci sàd przedstawia akta sprawy
Pierwszemu Prezesowi Sàdu Najwy˝szego w ciàgu 3 dni od daty sporzàdzenia uzasadnienia. Przepis
art. 500 Kodeksu post´powania karnego stosuje si´ odpowiednio. Akta sprawy powinny byç przedsta-
wione Radzie Paƒstwa w ciàgu 14 dni od daty przedstawienia akt Pierwszemu Prezesowi Sàdu Naj-
wy˝szego. 

èród∏o: Stan wojenny w Polsce. Dokumenty i materia∏y archiwalne 1981–1983, red. Tadeusz Walichnowski, War-
szawa 2001, s. 42–49. 
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1981 grudzieƒ 13, Warszawa – Przemówienie premiera rzàdu, ministra obrony narodowej i I sekreta-
rza Komitetu Centralnego PZPR gen. Wojciecha Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu wojennego 

Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej! 
Zwracam si´ dziÊ do Was jako ˝o∏nierz i jako szef rzàdu polskiego. Zwracam si´ do was w spra-

wach wagi najwy˝szej. 
Ojczyzna nasza znalaz∏a si´ nad przepaÊcià. 
Dorobek wielu pokoleƒ, wzniesiony z popio∏ów polski dom ulega ruinie. Struktury paƒstwowe

przestajà dzia∏aç. Gasnàcej gospodarce zadawane sà codziennie nowe ciosy. Warunki ˝ycia przyt∏acza-
jà ludzi coraz wi´kszym ci´˝arem. 

Przez ka˝dy zak∏ad pracy, przez wiele polskich domów przebiegajà linie bolesnych podzia∏ów. At-
mosfera niekoƒczàcych si´ konfliktów, nieporozumieƒ, nienawiÊci – sieje spustoszenie psychiczne, ka-
leczy tradycje tolerancji. Strajki, gotowoÊç strajkowa, akcje protestacyjne sta∏y si´ normà. Wciàga si´
do nich nawet szkolnà m∏odzie˝. Wczoraj wieczorem wiele budynków publicznych by∏o okupowa-
nych. Pada∏y wezwania do fizycznej rozprawy z „czerwonymi”, z ludêmi o odmiennych poglàdach.
Mno˝à si´ wypadki terroru, pogró˝ek i samosàdów moralnych, a tak˝e bezpoÊredniej przemocy. 

Szeroko po kraju rozlewa si´ fala zuchwa∏ych przest´pstw, napadów i w∏amaƒ. Rosnà milionowe
fortuny rekinów podziemia gospodarczego. Chaos i demoralizacja przybra∏y rozmiary kl´ski. Naród
osiàgnà∏ granice wytrzyma∏oÊci psychicznej. Wielu ludzi ogarnia rozpacz. 

Ju˝ nie dni, lecz godziny przybli˝ajà ogólnonarodowà katastrof´. 
UczciwoÊç wymaga, aby postawiç pytanie: Czy musia∏o do tego dojÊç? Obejmujàc urzàd prezesa

Rady Ministrów, wierzy∏em, ˝e potrafimy si´ podêwignàç. Czy zrobiliÊmy wi´c wszystko, aby zatrzy-
maç spiral´ kryzysu? 

Historia oceni nasze dzia∏ania. [...] Niestety gospodark´ narodowà uczyniono arenà walki politycz-
nej. RozmyÊlne torpedowanie rzàdowych poczynaƒ sprawi∏o, ˝e efekty sà niewspó∏mierne do w∏o˝o-
nego wysi∏ku, do naszych zamierzeƒ. Nie mo˝na odmówiç nam dobrej woli, umiaru, cierpliwoÊci. Cza-
sem by∏o jej mo˝e a˝ nazbyt wiele. [...] SzliÊmy nawet dalej. Inicjatywa wielkiego porozumienia naro-
dowego zyska∏a poparcie milionów Polaków. Stworzy∏a szans´ pog∏´bienia systemu ludow∏adztwa,
rozszerzenia zakresu reform. 

Te nadzieje obecnie zawiod∏y. 
Przy wspólnym stole zabrak∏o kierownictwa „SolidarnoÊci”. S∏owa wypowiedziane w Radomiu,

obrady w Gdaƒsku ods∏oni∏y bez reszty prawdziwe zamiary jej przywódczych kr´gów. Zamiary te po-
twierdza w masowej skali codzienna praktyka, narastajàca agresywnoÊç ekstremistów, jawne dà˝enie
do ca∏kowitego rozbioru socjalistycznej polskiej paƒstwowoÊci. [...]

Dalsze trwanie obecnego stanu prowadzi∏oby nieuchronnie do katastrofy, do zupe∏nego chaosu, do
n´dzy i g∏odu. Surowa zima mog∏aby pomno˝yç straty, poch∏onàç liczne ofiary. Szczególnie wÊród naj-
s∏abszych – tych, których chcemy chroniç najbardziej. 

Trzeba zapobiec, zagrodziç drog´ konfrontacji, którà zapowiedzieli otwarcie przywódcy „Soli-
darnoÊci”. Musimy to oznajmiç w∏aÊnie dziÊ, kiedy jest blisko data masowych politycznych demonstra-
cji, w tym równie˝ w centrum Warszawy, zwo∏anych w zwiàzku z rocznicà wydarzeƒ grudniowych
[1970 r.]. Tamta tragedia powtórzyç si´ nie mo˝e. Nie wolno, nie mamy prawa dopuÊciç, aby zapowie-
dziane demonstracje sta∏y si´ iskrà, od której zap∏onàç mo˝e ca∏y kraj. Instynkt samozachowawczy na-
rodu musi dojÊç do g∏osu. Awanturnikom trzeba skr´powaç r´ce, zanim wtràcà ojczyzn´ w otch∏aƒ bra-
tobójczej walki. 

Obywatelki i obywatele! 
Wielki jest ci´˝ar odpowiedzialnoÊci, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej

historii. Obowiàzkiem moim jest wziàç t´ odpowiedzialnoÊç – chodzi o przysz∏oÊç Polski, o którà mo-
je pokolenie walczy∏o na wszystkich frontach wojny i której odda∏o najlepsze lata swego ˝ycia. 
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Og∏aszam, ˝e w dniu dzisiejszym ukonstytuowa∏a si´ Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. 
Rada Paƒstwa, w zgodzie z postanowieniami konstytucji, wprowadzi∏a dziÊ o pó∏nocy stan wojen-

ny na obszarze ca∏ego kraju. [...]

èród∏o: Artur Patek, Zdzis∏aw Zblewski, Polska i Êwiat w latach 1918–1993. Teksty êród∏owe, komentarze i zagad-
nienia do historii w szkole Êredniej, Kraków 1998, s. 279–282. 
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[1981 grudzieƒ 14, Warszawa] – Informacja MSW o dzia∏aniach podj´tych na poczàtku stanu 
wojennego

Za∏àcznik do „Informacji Dziennej” z dnia 14 XII 1981 r. 

Wyniki dzia∏aƒ podj´tych przez resort spraw wewn´trznych
w zwiàzku ze stanem wojennym

I. Internowanie osób
Na ogólny stan przewidzianych do internowania 4318 osób, na terenie kraju zatrzymano ∏àcznie

3392 osoby, w tym: 
– 88 cz∏onków b[y∏ego] KOR-u
– 78 cz∏onków KPN
– 135 z kierownictwa KK NSZZ „SolidarnoÊç”
– 403 cz∏onków ZR NSZZ „SolidarnoÊç”
– 1051 cz∏onków kierownictw KZ NSZZ „SolidarnoÊç”.
Akcj´ internowania kontynuuje 45 województw.

II. Rozmowy profilaktyczne
Do tej pory przeprowadzono 394 rozmowy profilaktyczne, w tym m.in. z: 
– 6 cz∏onkami w∏adz regionalnych
– 12 cz∏onkami komisji zak∏adowych „SolidarnoÊç”. 
Z ogólnej liczby osób, z którymi przeprowadzono rozmowy, deklaracj´ lojalnoÊci z∏o˝y∏o 349 osób,

odmówi∏o zaÊ 45. Osoby te internowano. 
Wczoraj do godz. 4.00 zakoƒczono realizacj´ przedsi´wzi´ç zwiàzanych z zabezpieczeniem obiek-

tów RTV, telekomunikacji i blokadà ∏àcznoÊci (operacja kryptonim „Azalia”). Podczas tej akcji w ˝ad-
nym z obiektów zlokalizowanych na terenie 34 województw nie zanotowano incydentów. Sprawny
przebieg mia∏a tak˝e akcja zabezpieczenia obiektów RTV w Warszawie, gdzie spotka∏o si´ to z abso-
lutnym zaskoczeniem. Jedynie dwóch pracowników odmówi∏o podpisania deklaracji lojalnoÊci – obu
zatrzymano. Operacjà „Azalia” obj´to 320 obiektów, w tym 60 w Warszawie. 

Trwajà nadal poszukiwania 28 osób, w tym m.in.: Bujaka, Frasyniuka, Jastrz´bskiegoa, Kosmow-
skiego, Lisa, Merkela1 i Rozwalaka. 

Podczas przeprowadzania operacji krypt[onim] „Jod∏a” odnotowano m.in. nast´pujàce wydarzenia: 
– w Jastrz´biu górnicy nie dopuÊcili do internowania wytypowanej osoby, w zwiàzku z tym czaso-

wo odstàpiono od tego zamierzenia; 
– w Krakowie t∏um zablokowa∏ klatk´ schodowà, a jednoczeÊnie dwie osoby usi∏owa∏y wyskoczyç

z balkonu budynku, w zwiàzku z czym wprowadzono do akcji pluton specjalny, doprowadzajàc w ten
sposób do internowania tych osób; 

– w Siedlcach zgromadzony t∏um uniemo˝liwi∏ internowanie S[tanis∏awa]b Karpika, wobec czego
odstàpiono od wykonania zadania; 

– w Warszawie w obronie przed atakujàcym funkcjonariuszy MO psem postrzelono nieumyÊlnie
kobiet´ (rykoszet); 

– w Koninie w wyniku realizacji zaplanowanych dzia∏aƒ doprowadzono do zaprzestania strajku
okupacyjnego w miejscowym Szpitalu Wojewódzkim; 

a Prawdopodobnie chodzi o Jerzego Jastrz´bowskiego.
b W dokumencie podano b∏´dnie inicja∏ imienia P.
1Jacek Merkel zosta∏ internowany 13 XII 1981 r.
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– w Wa∏brzychu nieustalone osoby wywioz∏y w nieznanym kierunku samochodem osobowym prze-
wodniczàcego miejscowego ogniwa NSZZ „SolidarnoÊç”; 

– we Wroc∏awiu w toku wykonywania dzia∏aƒ zatrzymano ponadplanowo 20 osób spoÊród etato-
wych pracowników miejscowego Zarzàdu Regionalnego NSZZ „SolidarnoÊç”, które usi∏owa∏y wejÊç do
siedziby Zarzàdu Regionalnego, uniemo˝liwiajàc wykonywanie czynnoÊci przez funkcjonariuszy MO; 

– o godz. 4.00 z Regionu DolnoÊlàskiego NSZZ „SolidarnoÊç” we Wroc∏awiu przekazano drogà te-
leksowà informacj´ o podj´tych dzia∏aniach przez funkcjonariuszy MO do ogniwa „SolidarnoÊci”
w Âwidnicy, uniemo˝liwiajàc tym samym wykonanie zaplanowanych dzia∏aƒ w Âwidnicy; 

– w Bia∏ymstoku podczas wykonywania zadaƒ przez funkcjonariuszy MO dokonano dwóch prób
czynnej napaÊci przy u˝yciu no˝y na tych˝e funkcjonariuszy, przy czym na skutek interwencji zgroma-
dzonego t∏umu nie uda∏o si´ ujàç sprawców; 

– na terenie niektórych zarzàdów regionów NSZZ „SolidarnoÊç” (Poznaƒ, Szczecin) zabezpieczo-
no znacznà iloÊç nielegalnych wydawnictw o wrogiej treÊci (w Poznaniu 40 worków). 

Otrzymujà: 
Tow. Wojciech Jaruzelski
Tow. Kazimierz Barcikowski
Tow. Miros∏aw Milewski
Tow. Stefan Olszowski
Tow. Florian Siwicki
Tow. Micha∏ At∏as

èród∏o: Stan wojenny w dokumentach w∏adz PRL (1980–1983), oprac. Bogus∏aw Kopka i Grzegorz Majchrzak,
Warszawa 2001, s. 67–69. 
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∏ Nr 8

1981 grudzieƒ 14, Gdaƒsk – Protokó∏ posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Gdaƒsku

Protokó∏
z posiedzenia Egzekutywy KW 

z dnia 14 XII 1981 r., godz. 12.00

Informacja o sytuacji: na Wybrze˝u Gdaƒskim sytuacja jest najtrudniejsza. Stojà stocznie gdaƒskie,
Z[ak∏ady] P[rzetwórcze] Gdaƒsk, Fosfory, Rafineria, Nauta, Polmo-Tczew. 

Na posiedzeniu W[ojewódzkiego] K[omitetu] O[brony] omówiono sytuacj´ rynku ˝ywnoÊciowego,
sytuacj´ strajkowà. Sztab postanowi∏ odwo∏aç dyrektora Rafinerii, rektora W[y˝szej] S[zko∏y] M[or-
skiej], za organizacj´ strajku studentów. Podj´to decyzj´ o militaryzacji W[ojewódzkiego] P[rzedsi´-
biorstwa] K[omunikacyjnego], Wodociàgów, Gazowni. 

˚adna argumentacja s∏owna nie trafia. Przewiduje si´ dotarcie oficerów WP do wydzia∏ów dla wy-
jaÊnienia konsekwencji stanu wojennego oraz równoleg∏e przeprowadzenie militaryzacji zak∏adów. 

Na to, aby blokada Stoczni Gd[aƒskiej] im. Lenina by∏a skuteczna, odciàç trzeba wszystkie 
stocznie. 

– Informacja o postanowieniach W[ojewódzkiego] K[omitetu] O[brony]. 
– Informacja o sytuacji w kraju. Fala strajków rozprzestrzenia si´ po kraju. 
Upowszechniaç stanowisko Zachodu wobec spraw polskich. 
Informacja z telekonferencji: sytuacja na rynku ˝ywnoÊciowym, w skupie p∏odów rolnych, ponow-

ne wprowadzenie sprzeda˝y wiàzanej, jeÊli te dzia∏ania nie pomogà, wprowadzi si´ obowiàzkowe 
dostawy. 

Sytuacja w przemyÊle: stoi 11 kopalƒ (20 proc.), z tym ˝e [stojà] najwi´ksze, Huta Lenina. 
Centralna reglamentacja bez zmian, zakaz sprzeda˝y alkoholu i ograniczenie sprzeda˝y papierosów. 
Etatowy aparat „SolidarnoÊci” zatrudniç wed∏ug kwalifikacji; stan wojenny zosta∏ wprowadzony po

to, aby uporzàdkowaç gospodark´, aby móc wprowadziç reform´. 
ProÊba o wyjaÊnienie sprawy ewentualnego wypuszczenia internowanych, jeÊli podpiszà deklaracj´

lojalnoÊci. 
KoniecznoÊç szybkiego wkroczenia wojska (komisarzy wojskowych) do tych zak∏adów, gdzie tlà

si´ zarzewia niepokojów. Grupy samoobrony nie majà sensu, jeÊli nie b´dà uzbrojone. Zarzut pod ad-
resem MO, ˝e brak milicji i patroli wojskowych na ulicach. 

Notowa∏ F[ranciszek] Potulski

èród∏o: Archiwum Paƒstwowe w Gdaƒsku, KW PZPR, sygn. 951, [bez paginacji].
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Nr 9

1981 grudzieƒ 15, Gdaƒsk – Protokó∏ posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Gdaƒsku

Protokó∏ nra

z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Gdaƒsku 
odbytego w dniu 15 grudnia 1981 r. 

Udzia∏ wzi´li sekretarze instancji I stopnia. 
Tow. T[adeusz] Fiszbach – przywita∏ zebranych i zaczà∏ omawiaç aktualnà sytuacj´ spo∏eczno-

-politycznà w województwie gdaƒskim i w kraju. 
Stwierdzi∏, ˝e ekstremalna cz´Êç cz∏onków NSZZ „SolidarnoÊç” nie poddaje si´ i podejmuje wysi∏-

ki w celu siania zam´tu i organizacji strajków w poszczególnych zak∏adach pracy. 
Dzisiejszej nocy przywrócono ∏ad i porzàdek w Stoczni im. Komuny Paryskiej i Stoczni im. Leni-

na. Cz´Êç ludzi wysz∏a równie˝ ze Stoczni Pó∏nocnej oraz G[dyƒskiej] S[toczni] R[emontowej]. Nie
by∏o takiej iloÊci si∏, aby opanowaç pozosta∏e zak∏ady pracy. Wymienione zak∏ady majà kluczowe zna-
czenie i z chwilà ich odblokowania inne same zakoƒczà strajki. Na teren zak∏adów wchodzà organa po-
rzàdkowe, a nie wojsko. LWP jest tylko jak gdyby parawanem. Po otwarciu bram (w [Stoczni im.] Le-
nina [brama] nr 2) ludzie zacz´li spokojnie wychodziç. Nie by∏o ˝adnych ekscesów i incydentów. Ewa-
kuacja odbywa∏a si´ stopniowo, niektórzy wyszli dopiero nad ranem. Rano w S[toczni] K[omuny]
P[aryskiej] w Gdyni i w Stoczni im. Lenina panowa∏ spokój. W godzinach rannych skoƒczy∏ si´ rów-
nie˝ strajk w G[dyƒskiej] S[toczni] R[emontowej] „Nauta”. W chwili obecnej ka˝de zgromadzenie mo-
˝e byç wykorzystane dla ró˝nych celów. Nie mo˝na do nich dopuszczaç, musi zapanowaç spokój, roz-
sàdek. Nie uda∏o si´ na razie schwytaç Krupiƒskiego. Musimy informowaç ludzi, co ze sobà niesie
og∏oszenie stanu wojennego. Trzeba przestrzegaç ludzi przed konsekwencjami. Notujemy niepokoje
w wy˝szych uczelniach, mianowicie: W[y˝szej] S[zkole] M[orskiej] w Gdyni, Politechnice, Uniwer-
sytecie Gdaƒskim. 

Prosz´, czy sà pytania? 
Tow. Synoracki – Wczoraj poinformowano nas, ˝e odwo∏ano rektora W[y˝szej] S[zko∏y] M[or-

skiej] w Gdyni. 
Tow. Fiszbach – Jak wyglàda sytuacja w Wy˝szej Szkole Morskiej, powie tow. Surowiec. Cz´sto

spotykamy si´ z celowà dezinformacjà. Mamy ze sobà czasami za ma∏y kontakt. Nale˝y w chwili obec-
nej jednoznacznie si´ okreÊlaç. 

Tow. Michalski – Nie widz´ sensu, aby ludzie przychodzili do pracy do teatrów, jak nie ma przed-
stawieƒ. 

Tow. Fiszbach – Jest zawsze wiele do zrobienia, ka˝dy powinien znaleêç zatrudnienie. Do pracy
nale˝y chodziç, trzeba zachowaç samodyscyplin´. 

Tow. Idaszak – Nie we wszystkich zak∏adach pozg∏aszali si´ komisarze wojskowi. 
Tow. Fiszbach – W godzinach rannych zg∏osiliÊmy ju˝ to. 
Tow. Licznerski – przystàpi∏ do szczegó∏owego omawiania rannej telekonferencji, którà prowadzi∏

wicepremier M[ieczys∏aw] Rakowski i ministrowie z wojewodami. M[ieczys∏aw] Rakowski stwierdzi∏
– nie róbmy b∏´dów w naszym dzia∏aniu. Jest nowa sytuacja polityczna w paƒstwie; trzeba te˝ dzia∏aç
po nowemu, inaczej. Wojewodowie pertraktujà, a potrzeba innych dzia∏aƒ. Komisarze wojskowi nie sà
do dekoracji. Si∏a ma nas uchroniç przed najgorszym. W powietrzu czuç by∏o zapach krwi. Odnowa
pójdzie swoim kursem. Trzeba stwarzaç jak najwi´kszà liczb´ faktów. Najwa˝niejsze zadanie przed

a W oryginale brak numeru protoko∏u. 
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zawodowych i innych organizacji nie powinno prowadziç do odwetu. Musimy myÊleç o politycznej ba-
zie na przysz∏oÊç. W najbli˝szych dniach nie mo˝na dopuÊciç do strajków. Stan wojenny nie jest sta-
nem normalnym, trzeba myÊleç o jutrze. 

II telekonferencja – tow. Mokszyszczak stwierdzi∏, ˝e nie wszyscy pracujà tak jak w stanie wojny.
Niektórzy jeszcze siedzà okrakiem na barykadzie, nie wiedzà, po której majà byç stronie. Organizowaç
nale˝y ju˝ grupy aktywu, oczekujà na dyspozycje ˝o∏nierze. Nie wsz´dzie przystàpiono do likwidacji
wrogiej propagandy. W obecnej chwili nie zwo∏ywaç sesji rad narodowych i innych spotkaƒ. 

Tow. Woêniak stwierdzi∏, ˝e sytuacja w gospodarce jest Êrednio dobra, najgorzej przedstawia si´
sytuacja z w´glem. Zaopatrzenie jest w miar´ dobre, jeÊli chodzi o pieczywo i mleko. W niektórych
województwach jest lepiej, w niektórych gorzej. Ca∏a uwaga powinna byç skupiona na chlebie, mleku,
reglamentowanych t∏uszczach. 

Tow. Czyrek – odby∏ narad´ z ambasadami paƒstw socjalistycznych. Nasze proÊby o dodatkowe do-
stawy spotka∏y si´ z pozytywnym oddêwi´kiem. Jest zapewnienie, ˝e proÊby o dodatkowe dostawy b´-
dà pomyÊlnie za∏atwione. Zaakceptowa∏ wymian´ kadry, która si´ nie sprawdza, jest zm´czona. Wy-
powiedzia∏ si´ o nastrojach. Poinformowa∏ o niedzielnej rozmowie mi´dzy tow. W[ojciechem] Jaruzel-
skim i Bre˝niewem. Tow. Bre˝niew z ca∏à powagà podszed∏ do naszej sytuacji. JeÊli chodzi o opinie
paƒstw zachodnich, ostre stanowisko zapowiedzia∏ sekretarz stanu USA – Haig. Jego stanowisko z dnia
wczorajszego jest ju˝ jednak bardziej umiarkowane. Nale˝y spodziewaç si´ reakcji Komisji do spraw
Cz∏owieka i Obywatela. 

Odby∏a si´ manifestacja w Pary˝u i Rzymie. Nasze zamierzenia polityczne tak teraz, jak i w przy-
sz∏oÊci zmierzajà do zachowania si∏ równowagi w Europie. 

Tow. Cypryniak stwierdzi∏, ˝e nale˝y wprowadziç do dzia∏ania oddzia∏y samoobrony. Poinformo-
wa∏, ˝e odwo∏ano posiedzenie Sejmu PRL, o czym nale˝y powiadomiç pos∏ów. 

Tow. Chabowski – Nale˝y podjàç aktywnà prac´ partyjnà, nale˝y przejÊç do zdecydowanej ofen-
sywy. Musi byç wi´ksza dyspozycyjnoÊç, mobilnoÊç. Gdzie istnieje tego potrzeba, musimy odwo∏aç
ludzi, tam gdzie istniejà postawy asekuranckie, niezdecydowanie, musi nastàpiç wymiana. Nale˝y
w sposób rzeczowy wykazaç zdecydowanie. Nie mo˝e byç pob∏a˝ania dla tych, którzy powrócili do
dzia∏alnoÊci wrogiej – nale˝y ich oddaç pod sàd wojenny. 

Musimy zaczàç skupiaç ko∏o siebie aktyw, lektorów. Istnieje wÊród spo∏eczeƒstwa ma∏a znajomoÊç
skutków wynikajàcych z dekretu o stanie wojennym. Musi istnieç du˝a mobilnoÊç organizacji partyj-
nych i cz∏onków partii oraz aktywnoÊç na rzecz mobilnoÊci. 

JeÊli chodzi o dzia∏alnoÊç operatywnà – mo˝emy udost´pniç telefony w naszym gmachu, a miano-
wicie: w[ywiadow]cze, telefon milicyjny, kolejowy. Dyrektorzy firm mogà si´ konsultowaç mi´dzy
sobà, z jednostkami nadrz´dnymi, z ministerstwami. 

Najwa˝niejsza rzecz w tej chwili to uruchomiç i rozszerzaç aktyw partyjny. Najs∏abszy punkt w na-
szej dzia∏alnoÊci na dzisiaj to organizacja samoobrony. Trzeba jak najszybciej organizowaç ludzi, usta-
laç punkty zbiórek. Wykorzystaç trzeba cztery dni wolne od pracy w stoczniach na intensywnà prac´
politycznà. 

Nast´pne spotkanie z sekretarzami instancji I stopnia odb´dzie si´ o godz. 20.30. Chcia∏bym zwró-
ciç uwag´ na jeszcze jedno – nie mo˝emy zapomnieç o dzia∏alnoÊci gospodarczej. 

Tow. Fiszbach – Cztery dni wolne w stoczniach to nie znaczy wypoczàç i strajkowaç od nowa, ale
prowadziç prac´ politycznà. Przepustki – czy dla wszystkich, o tym decyduje administracja zak∏adów.
Przepustki mogà otrzymaç nawet wszyscy, ale [trzeba] mieç gwarancj´, ˝e praca ruszy. Za to odpowia-
da administracja, musimy mieç pewnoÊç, ˝e poniedzia∏ek b´dzie dniem pracy. 

Tow. Wilk – Mam kilka uwag. W niektórych przypadkach aktyw administracyjno-gospodarczy
wykazuje chwiejnà, niezdecydowanà postaw´. Nie nawo∏uj´ do awanturnictwa, ale musimy byç bez-
wzgl´dni i konsekwentni. Spo∏eczeƒstwo nie przejawia odczucia niebezpieczeƒstwa. Nale˝y to wszyst-
kim jak najpr´dzej uzmys∏owiç. W naszej pracy widz´ kilka s∏abych punktów. Podstawowa sprawa to
dzia∏alnoÊç aktywu. Aktyw musi byç czynny, hartowaç si´ w walce. Z poczàtku niech b´dà to ma∏e
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sprawy, ale nie mo˝e byç bezczynnoÊci. JeÊli chodzi o dyrektorów, musi nastàpiç weryfikacja obsady.
Oceniaç musimy nasze kadry. Polepszyç nale˝y te˝ zdecydowanie system informacji. 

Tow. Chabowski – Sekretariat KW spotyka si´ codziennie, o godz. 20.30 spotykamy si´ z sekreta-
rzami instancji I stopnia, a o godz. 12.00 spotyka si´ Egzekutywa KW. 

Na tym spotkanie zakoƒczono. 

Protoko∏owa∏ 
W. Górski

èród∏o: Archiwum Paƒstwowe w Gdaƒsku, KW PZPR, sygn. 951, [bez paginacji]. 
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∏ Nr 10

1981 grudzieƒ 16, Gdaƒsk – Protokó∏ posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
w Gdaƒsku

Protokó∏ nra

z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Gdaƒsku
odbytego w dniu 16 grudnia 1981 r.

Tow. Chabowski – poinformowa∏ o podziale obowiàzków wÊród cz∏onków Sekretariatu KW PZPR
w Gdaƒsku, i tak:

– A[ndrzej] Karnabal – sprawy gospod[arki] morskiej, przemys∏,
– E[dward] Licznerski – funkcjonowanie miasta,
– M[ieczys∏aw] Stefaƒski – sprawy rolnictwa, funkcjonowanie wsi,
– A[ndrzej] Surowiec – propaganda, informacja,
– M[ieczys∏aw] Chabowski – prace organizacyjne, dzia∏alnoÊç partyjna i polityczna.
Poinformowa∏ zebranych, ˝e w godzinach rannych rozerwany zosta∏ milicyjny kordon otaczajàcy

pomnik Poleg∏ych Stoczniowców. O godz. 11.45 uformowa∏ si´ ponownie na wysokoÊci [Centrum
Techniki Okr´towej] CETO i Proj-morsu. Zebra∏ si´ t∏um w wielkoÊci ok. 5000 osób, ale nie obserwuje
si´ ataków na milicj´. W Gdyni panuje spokój, a strajkuje tylko za∏oga Transbudu. Gdy b´dzie 
w mieÊcie spokój, na jutro zostanie opracowany harmonogram dzia∏aƒ KW PZPR w Gdaƒsku.
Zaproponowa∏, aby w chwili obecnej nie zwo∏ywaç plenum KW, gdy˝ sytuacja w dalszym ciàgu jest
niepewna. Prosi∏ przekazaç tow. Bryllowi, aby ten powiadomi∏ K[omitet] M[iejski] PZPR w Pruszczu,
aby bra∏ równie˝ udzia∏ w odprawach sekretarzy instancji I stopnia. Prosi∏ cz∏onków Egzekutywy KW,
aby inspirowali swoich sekretarzy do pracy, nie zostawiali ich samych. KW przygotowuje dla
cz∏onków Egzekutywy KW pe∏nomocnictwa do pracy w terenie. Chodzi tutaj o zmian´ sekretarzy,
zmiany w egzekutywach itp.

Tow. Markowski – poinformowa∏, ˝e w kolejkach S[zybkiej] K[olei] M[iejskiej], autobusach sà
rozkolportowane ulotki wzywajàce do wiecu w Gdaƒsku. 

Tow. Chabowski – poleci∏ tow. Górskiemu, aby niezw∏ocznie rozmawiaç z D[yrekcjà]
R[egionalnà] K[olei] P[aƒstwowych] i W[ojewódzkim] P[rzedsi´biorstwem] K[omunikacyjnym], aby
zrywaç i zamalowywaç te ulotki.

Tow. Licznerski – wysunà∏ propozycj´, aby w zwiàzku z zaostrzeniem si´ sytuacji dyrektorzy
przedsi´biorstw zwrócili si´ do za∏óg, w tym szczególnie do osób niesubordynowanych, aby
przypomnieç wszystkim o zakazie organizowania zgromadzeƒ.

Tow. Sowiƒski – stwierdzi∏, ˝e na klatkach schodowych ginà listy lokatorów. 
Tow. Licznerski – zobowiàza∏ si´ do wyjaÊnienia tej sprawy z prezydentami miast.
Tow. Trzciƒski – zaproponowa∏, aby w prasie publikowaç nazwiska osób ukaranych na naszym

terenie za nieprzestrzeganie dekretu o stanie wojennym, aby w ten sposób podzia∏aç na opini´
publicznà. 

Tow. Wilk – stwierdzi∏, ˝e najwa˝niejszym w chwili obecnej zadaniem jest opanowanie sytuacji
strajkowej. Nale˝y w sposób ciàg∏y, systematyczny oddzia∏ywaç na kadr´ przedsi´biorstw. Musimy
sobie wszyscy uzmys∏owiç, ˝e nie ma odwrotu od sytuacji stanu wojennego. Nale˝y uzmys∏owiç to
sobie i dotrzeç z tym do ÊwiadomoÊci ludzi. Walczymy o to, aby nie dopuÊciç do krwawych zajÊç. Oczy
kraju skierowane [sà] na Gdaƒsk, musimy jak najlepiej wywiàzaç si´ z zadaƒ na nas na∏o˝onych.

Tow. Krakowiak – poinformowa∏, ˝e s∏ysza∏ o z∏apaniu na terenie Czechos∏owacji Andrzeja
Ko∏odzieja, przywódcy strajku w sierpniu 1980 r. na terenie S[toczni im.] K[omuny] P[aryskiej] 
w Gdyni, wiceprzewodniczàcego MKS.

a W oryginale brak numeru protoko∏u.
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Tow. Rapacz – stwierdzi∏, ˝e trzeba wydaç chyba kilka wysokich wyroków, aby odstraszyç
prowokatorów i organizatorów strajków. Wyroki te nale˝y póêniej opublikowaç. Prosi∏, aby
interweniowaç w sprawie benzyny dla prywatnych piekarzy. 

Tow. Licznerski – Sprawa paliwa dla piekarzy jest oczywista. Bior´ to na siebie.
Tow. Chabowski – poinformowa∏ cz∏onków Egzekutywy KW, ˝e komisarzem nad ca∏oÊcià

Gdaƒska jest tow. Janczyszyn, natomiast dowódcà wojsk tow. Myzia∏.
Musi byç rozwiàzana jak najszybciej sprawa Rafinerii Gdaƒsk, spodziewany jest bowiem statek 

z ropà. Uwzgl´dni to w swojej pracy Sztab Operacyjny. Na zakoƒczenie tow. Chabowski prosi∏ 
o upowa˝nienie go do opracowania pe∏nomocnictw.

Na tym posiedzenie zakoƒczono.

Protoko∏owa∏ 
W. Górski

èród∏o: Archiwum Paƒstwowe w Gdaƒsku, KW PZPR, sygn. 951, [bez paginacji].
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1981 grudzieƒ 17, Gdaƒsk – Protokó∏ posiedzenia Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Gdaƒsku

Protokó∏ nra

z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Gdaƒsku
odbytego w dniu 17 grudnia 1981 r. 

Informacja o przebiegu wydarzeƒ w dniu wczorajszym i w godzinach rannych 17 XII. 
Ataki t∏umu na si∏y porzàdkowe mia∏y charakter zorganizowany (komendy, wymiana czo∏ówki

itp.). Olbrzymia wytrzyma∏oÊç psychiczna milicji, dobra wspó∏praca z wojskiem. Niez∏omna wola nie-
u˝ywania broni, o czym wie t∏um. T∏um gapiów traktuje spraw´ jako piknik. 

Drobne sprawy organizacyjne: 
Wojsko u˝ywa dotychczas tylko sprz´tu, stanowiàc zabezpieczenie ZOMO. 
Du˝a cz´Êç ludnoÊci zosta∏a przestraszona, ale te˝ cz´Êci radykalne wyraênie zosta∏y wzmocnione.

Cz´Êç cz∏onków partii zmobilizowa∏a si´, cz´Êç si´ za∏ama∏a. 
Wnioski propagandowe: wytknàç, ˝e ci, co szli na msz´, byli uzbrojeni, pe∏no dzieci poÊród gapiów. 
Tezy z telekonferencji:
Stan wojenny w ostatniej chwili, sà dokumenty na organizowanie sobie s∏odkiego ˝ycia, „Solidar-

noÊç” zejdzie do podziemia, bronimy Ojczyzny, dzisiaj wszyscy muszà byç w pierwszej linii, nie ma
mo˝liwoÊci ucieczki na boki. 

Dzisiaj wprowadzona zosta∏a godzina milicyjna od 20.00. 
Problem ochrony rodzin. W przedsi´biorstwie krà˝à listy o uwolnienie internowanych. 
Z myÊlà o przysz∏oÊci nale˝y mieç materia∏y propagandowe, z tym ˝e w obecnej chwili jest to nie-

zwykle trudne. 
Wniosek: technicznie mo˝na uruchomiç trzy zmiany pogotowia. 

Notowa∏
F[ranciszek] Potulski

èród∏o: Archiwum Paƒstwowe w Gdaƒsku, KW PZPR, sygn. 951, [bez paginacji].

a W oryginale brak numeru protoko∏u.
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Nr 12

[1981 grudzieƒ 16, Katowice] – Rozmowy radiowe prowadzone przez dowódców jednostek
wojskowych szturmujàcych Kopalni´ W´gla Kamiennego „Wujek” w Katowicach

– Bosman. Wojtek! Tu Bosman.
– Tu Wojtek. Odbiór.
– Wojtek, robotnicy rzucajà na wozy z dachu z prawej strony butelki, z prawej strony butelki. Nie

wiadomo, z czym.
– Os∏aniaç! Os∏aniaç te czo∏gi! Co z tym jednym? Co z tym jednym? Odbiór.
– Podchodzà, podchodzà do niego.
– Czy ZOMO ruszy∏o? Bosman! Czy ZOMO ruszy∏o?
– Chwileczk´, chwileczk´, czekaj.
– Bosman! Czy ZOMO ruszy∏o? Odbiór.
– ZOMO uciek∏o. Otoczone sà czo∏gi i kompania, otoczone sà czo∏gi i kompania. ZOMO uciek∏o.

ZOMO si´ wycofa∏o i sà otoczone czo∏gi. [...]
– Przyleci Êmig∏owiec. B´dzie rzuca∏ Êrodki chemiczne, b´dzie rzuca∏ Êrodki chemiczne. Odbiór.

Bosman! Odbiór. Bosman! Tu Wojtek. Czy jest ju˝ Êmig∏owiec nad tobà? Odbiór. Tu Wojtek. Odbiór.
– Tu Bosman. Odbiór.
– Czy jest nad wami Êmig∏owiec? Odbiór.
[...]
– Tu Wojtek. Odbiór. Co si´ dzieje? Melduj! Odbiór.
– Wojtek! Tu Wojtek 10. Wi´c sytuacja wyglàda tak, jak przedstawia∏em. Odbiór.
– Rozumiem. A Êmig∏owce – co wam pomagajà? Odbiór.
– Nie rozumiem. Powtórz.
– Ten Êmig∏owiec ma rzucaç Êrodki chemiczne na nich, Êrodki chemiczne. Czy rzuca? Odbiór.
– Nie rzuca. I ju˝ nie ma nic, ˝adnych Êrodków. Wszystko wyczerpane. Zosta∏y nam pa∏ki i tarcze. 
[...]

èród∏o: Stan wojenny w dokumentach w∏adz PRL (1980–1983), oprac. Bogus∏aw Kopka i Grzegorz Majchrzak, 
Warszawa 2001, s. 80–87.
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1981 grudzieƒ 17, [Katowice] – Szyfrogram nr 7590 komendanta wojewódzkiego MO w Katowicach
p∏k. Jerzego Gruby dotyczàcy wydarzeƒ z 16 grudnia 1981 roku w Kopalni W´gla Kamiennego 
„Wujek” w Katowicach 

O godzinie 11.00 p∏k K[azimierz] Wilczyƒski u˝y∏ armatek wodnych w stosunku do zgromadzone-
go t∏umu przed bramà g∏ównà w celu oczyszczenia przedpola, a szczególnie w miejscu wyznaczonym
na sforsowanie muru przez czo∏gi. 

W zwiàzku z trudnoÊciami w rozbiciu muru przez taranujàcy czo∏g polecono przyspieszenie tej re-
alizacji, zwracajàc uwag´, aby czynnoÊç t´ wykona∏y dwa czo∏gi jednoczeÊnie w najbli˝szym sàsiedz-
twie. 

W godzinach 11.25–11.50 wspó∏dzia∏ajàce z si∏ami MO czo∏gi forsowa∏y mury, robiàc dwa wy∏o-
my na kierunku g∏ównym dzia∏ania oraz jeden na kierunku bocznym. 

W tym czasie z punktu obserwacyjnego zlokalizowanego w rejonie kopalni poinformowano, ˝e na
dachach budynków znajdujàcych si´ na terenie kopalni sà m´˝czyêni i obserwujà ruchy si∏ porzàdko-
wych. Poinformowano zarazem, ˝e na terenie kopalni znajduje si´ karetka, do której wynoszà na no-
szach cz∏owieka. 

Stwierdzono, ˝e zbyt wolne forsowanie terenu przez dzia∏ajàce pododdzia∏y wynika z pobudowa-
nych barykad za murami. 

O godz. 12.07 do wsparcia si∏ porzàdkowych skierowano pi´ç wozów stra˝ackich z armatkami wod-
nymi. 

O godzinie 12.14, w czasie forsowania przeszkody, wewnàtrz zak∏adu zosta∏ unieruchomiony jeden,
a nast´pnie drugi czo∏g. 

Strajkujàcy obrzucili je Êrodkami zapalajàcymi. Jeden z czo∏gów zaczà∏ p∏onàç. Ugasili go funkcjo-
nariusze z os∏ony. 

W toku dzia∏aƒ pododdzia∏y MO napotyka∏y na agresywny i zdeterminowany opór strajkujàcych
uzbrojonych w takie przedmioty, jak: siekiery, rury, pr´ty, ∏aƒcuchy, piki, haki, kamienie, gazy, mate-
ria∏ wybuchowy itp., którymi ranili funkcjonariuszy. 

O godzinie 12.27 jeden z pododdzia∏ów dotar∏ do szatni. Rozgorza∏a walka. Dowodzàcy operacjà
zameldowa∏, ˝e jest wielu rannych i zwróci∏ si´ z proÊbà o zgod´ na u˝ycie broni palnej. Kierujàcy ak-
cjà p∏k Okrutny odmówi∏. 

O 12.37 dowodzàcy pododdzia∏ami zacz´li zg∏aszaç o pot´gujàcej si´ agresji t∏umu, w zwiàzku
z czym zmuszeni sà do nasycenia zagro˝onego terenu Êrodkami chemicznymi. Proszà o uzupe∏nienie
tych Êrodków. 

O tej samej godzinie p∏k K[azimierz] Wilczyƒski zameldowa∏, cytuj´: „Sytuacja trudna, albo u˝yje-
my broni, albo si´ musimy wycofaç”. Komendant woj[ewódzki] MO w Katowicach poleci∏ do czasu
podj´cia decyzji wycofaç si´ na pozycje wyjÊciowe. 

Godzina 12.55 – p∏k dr J[erzy] Gruba zakaza∏ p∏k. K[azimierzowi] Wilczyƒskiemu u˝ycia broni, za-
razem poinformowa∏ go, ˝e wystartowa∏ helikopter ze Êrodkami chemicznymi. 

O godzinie 13.01 kom[endant] woj[ewódzki] MO w Katowicach poleci∏ Êciàgnàç dodatkowo pi´ç
armatek ze stra˝y po˝arnej. 

O godzinie 13.15 kapitan R[oman] Budzyƒski zameldowa∏, ˝e cz´Êç si∏ MO wycofa∏a si´, a karet-
kami wywieziono rannych o godzinie 13.13. 

Kpt. R[oman] Budzyƒski zameldowa∏, ˝e zagin´∏o mu trzech funkcjonariuszy. O godzinie 13.18 p∏k
K[azimierz] Wilczyƒski zameldowa∏, ˝e pod budynkiem dyrekcji kopalni trzymajà w t∏umie oficera
MO. 

O godz. 13.22 dowódca pododdzia∏u kpt. R[oman] Budzyƒski zameldowa∏, ˝e brakuje mu dziewi´-
ciu funkcjonariuszy z ORMO Cz´stochowa. 
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Od godziny 13.27 si∏y skierowane do dzia∏aƒ blokowa∏y rejon kopalni w miejscach dokonanych
wy∏omów w murze. 

O godz. 13.50 p∏k K[azimierz] Wilczyƒski zameldowa∏, ˝e zg∏osi∏ si´ do niego dyrektor ds. pracow-
niczych kopalni i powiadomi∏, ˝e jest szeÊciu zabitych pracowników zak∏adu. 

O godzinie 15.40 p∏k dr J[erzy] Gruba powiadomi∏ o powy˝szym wiceministra spraw wewn´trz-
nych gen. bryg. W[∏adys∏awa] Ciastonia. 

O godzinie 15.50 powiadomi∏ ministra spraw wewn´trznych gen. dyw. Cz[es∏awa] Kiszczaka rów-
nie˝ o ustaleniu na ten czas przewiezienia do szpitali dwudziestu rannych, w tym tak˝e z ranami po-
strza∏owymi. 

O godzinie 17.00 grupa wojskowa podj´∏a mediacj´ z delegacjà strajkujàcych. W wyniku uzgod-
nieƒ strajkujàcy zacz´li opuszczaç teren kopalni. 

Opuszczajàcy kopalni´ górnicy skar˝yli si´, i˝ na kopalni by∏a grupa z zewnàtrz, z innych kopalni,
blokujàc im wyjÊcie i nie zezwalajàc na opuszczenie zak∏adu. 

W trakcie dzia∏aƒ si∏ MO i LWP w rejonie KWK „Wujek” Êmierç ponios∏o 7 osób, z których 6 zgi-
n´∏o na miejscu, a jedna zmar∏a w szpitalu. Rannych zosta∏o 49 osób spoÊród strajkujàcych, z których
44 zosta∏y hospitalizowane, wÊród nich znajduje si´ 25 osób z ranami postrza∏owymi. Stan 4 z nich
okreÊlany jest jako ci´˝ki. W akcji rannych zosta∏o tak˝e 41 funkcjonariuszy MO, z których 10 zosta-
∏o hospitalizowanych. 

Âmierç ponieÊli nast´pujàcy pracownicy kopalni: 
1. Ryszard Gzik, ur. 19 III 1946, Radomsko, ˝onaty, 1 dziecko – 11 lat, zatrudniony jako górnik od

6 III 1978; 
2. Bogus∏aw Kopczak, ur. 7 X 1953, Katowice, ˝onaty, 1 dziecko – 2 lata, górnik, zatrudniony od

23 II 1981; 
3. Zenon Zajàc, ur. 12 XI 1959, Wolsztyn, kawaler, zatrudniony od 3 I 1978; 
4. Krzysztof a Giza, ur. 13 III 1957, Tarnogród, kawaler, cieÊla, zatrudniony od 10 IV 1978; 
5. Zbigniew Wilk, ur. 22 II 1953, Dzieƒdziówka, woj. tarnobrzeskie, ˝onaty, 2 dzieci w wieku

3 i 5 lat, górnik; 
6. Józef Czekalski, ur. 28 XI 1933 w Orszewie, woj. ∏ódzkie, ˝onaty, 1 dziecko – lat 19, górnik za-

trudniony od 3 IX 1953; 
7. N.N., zmar∏ w szpitalu górniczym w Ochojcu1.
OkolicznoÊci u˝ycia broni przez funkcjonariuszy sà w toku wyjaÊnieƒ. Z wst´pnych rozmów wyni-

ka, i˝ u˝yli jej funkcjonariusze w trakcie odwrotu w celu obrony w∏asnego ˝ycia, atakowani przez straj-
kujàcych siekierami, ∏omami, pikami, ∏aƒcuchami, materia∏ami wybuchowymi (prawdopodobnie me-
tanit) oraz z okien budynków administracyjnych p∏ytami betonowymi, wlewkami ˝elaznymi i innymi
narz´dziami. Zdeterminowanie i zawzi´toÊç strajkujàcych by∏a na niespotykanym dotàd poziomie. 

Dalsze ustalenia w toku. Âledztwo prowadzi prok[uratura] wojskowa. 

Komendant wojewódzki MO w Katowicach
p∏k dr J[erzy] Gruba

Zaszyfrowa∏ Wójcik dnia 17 XII 1981, godz. 9.50. 
Rozszyfrowa∏ Bàk 17 XII 1981 r. o godz. 9.50. 

èród∏o: Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów IPN, MSW II, 2572, k. 57–59. 

a W dokumencie b∏´dnie Józef.
1 Chodzi zapewne o Andrzeja Pe∏k´ (19 lat). Poza wymienionymi tu górnikami w wyniku odniesionych ran zmarli w szpitalu
Joachim Gnida (28 lat, zmar∏ 2 I 1982 r.) i Jan Stawisiƒski (21 lat, zmar∏ 24 I 1982 r.).
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[1981 grudzieƒ 31], Kielce – Pismo przewodniczàcego Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej
w Kielcach Stanis∏awa Ga∏àzki do przewodniczàcego Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej KC PZPR
Jerzego Urbaƒskiego w sprawie kar dla cz∏onków PZPR uczestniczàcych w strajku w Hucie im. Mar-
celego Nowotki w Ostrowcu Âwi´tokrzyskim

Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej Komitet Centralny PZPR
w Kielcach Centralna Komisja Kontroli Partyjnej

Warszawa
Tow. Jerzy Urbaƒskia

W Êlad za informacjà przekazanà teleksem w dniu 21 XII 1981 r. podajemy dalsze decyzje partyj-
ne wobec cz∏onków PZPR uczestniczàcych w strajku w Hucie im. M[arcelego] Nowotki w Ostrowcu
[Âwi´tokrzyskim] w dniach 13 i 14 XII 1981 r. 

I. W okresie od 21 do 30 grudnia br. ustosunkowano si´ partyjnie do dalszych 142 osób, w tym do: 
– 130 robotników; 
– 9 mistrzów; 
– 3 pracowników umys∏owych. 
Z powodów ww. postanowiono: 
– wydaliç z partii – 36 osób: 
w tym: – 33 robotników; 
– 3 mistrzów; 
– skreÊliç z listy cz∏onków PZPR – 37 osób: 
w tym: – 33 robotników; 
– 2 mistrzów; 
– 2 prac[owników] umys∏owych; 
– ukaraç naganà z ostrze˝eniem – 18 robotników; 
– ukaraç naganà – 14 osób; 
w tym: – 11 robotników; 
– 3 mistrzów; 
– ukaraç upomnieniem – 37 osób: 
w tym: – 35 robotników; 
– 1 mistrza; 
– 1 prac[ownika] umys∏owego; 
– pozbawiono funkcji sekretarzy O[ddzia∏owych] O[rganizacji] P[artyjnych] – 2 towarzyszy. 
II. Zak∏adowa Komisja Kontroli Partyjnej Huty im. M[arcelego] Nowotki w Ostrowcu rozpatrzy∏a

39 spraw, postanawiajàc: 
– wydaliç z partii – 6 osób; 
– skreÊliç z listy cz∏onków PZPR – 33 osoby. 
III. Prezydium WKKP rozpatrzy∏o spraw´ 7 towarzyszy – cz∏onków WKKP nale˝àcych do „Soli-

darnoÊci”: 
– 5 towarzyszy z∏o˝y∏o pisemne deklaracje o wystàpieniu z „SolidarnoÊci”; 
– 1 towarzysza odwo∏ano ze sk∏adu WKKP; 
– 1 towarzysza, który mimo dwukrotnego zawiadomienia nie zg∏osi∏ si´ na rozmow´ – odwo∏ano ze

sk∏adu Prezydium i cz∏onka WKKP. 

a Powy˝ej w prawym górnym rogu odr´czna adnotacja: Sektor Informacji [Partyjnej] do wykorzystania, 31 XII [19]81 
z nieczytelnym podpisem odr´cznym.
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IV. Miejska Komisja Kontroli Partyjnej w Kielcach, w sk∏adzie której jest 12 cz∏onków „Soli-
darnoÊci”, przeprowadzi∏a dotychczas rozmowy z 8 towarzyszami – wszyscy na piÊmie zadeklarowali
wystàpienie z „SolidarnoÊci”, 1 osob´ odwo∏ano ze sk∏adu WKKP (robotnik F[abryki] ¸[o˝ysk]
T[ocznych] „Iskra” z∏o˝y∏ legitymacj´ partyjnà i zosta∏ skreÊlony z listy cz∏onków PZPR). 

Uwaga: Z braku ∏àcznoÊci telefonicznej nie jesteÊmy w stanie uzyskaç aktualnie bie˝àcej informacji
o wynikach dzia∏aƒ terenowych komisji kontroli partyjnej po 13 grudnia br. 

Przewodniczàcy WKKP
(Stanis∏aw Ga∏àzka)b

èród∏o: Stan wojenny w dokumentach w∏adz PRL (1980–1983), oprac. Bogus∏aw Kopka i Grzegorz Majchrzak,
Warszawa 2001, s. 110–111. 

b Powy˝ej nieczytelny podpis odr´czny.
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1982 styczeƒ 6, Suwa∏ki – Informacja Wojewódzkiego Sztabu Informacji w Suwa∏kach o zasadach 
reglamentacji w styczniu 1982 r. 

Zasady reglamentacji

Wydzia∏ Handlu i Us∏ug Urz´du Wojewódzkiego w Suwa∏kach informuje: 
– karty zaopatrzenia mogà byç wydawane nie póêniej ni˝ do ostatniego dnia miesiàca, na który 

obowiàzujà – bez przed∏u˝enia terminu wa˝noÊci; 
– karty zaopatrzenia mogà byç realizowane w rejonie miejsca zamieszkania lub pracy na obszarze

miasta lub gminy, a sieç wiejska nie zapewnia warunków zakupu w najbli˝szej miejscowoÊci; 
– poszczególne odcinki karty zaopatrzenia sà wa˝ne jedynie z ca∏à kartà; 
– przed∏u˝a si´ wa˝noÊç grudniowych kart zaopatrzenia na mi´so i jego przetwory oraz inne 

artyku∏y reglamentowane do 10 stycznia 1982 r. Decyzja ta nie dotyczy alkoholu i papierosów; 
– przed∏u˝ona zosta∏a do 31 stycznia 1982 r. wa˝noÊç grudniowych bonów na myd∏o oraz oliwk´

dla dzieci; 
– od 1 stycznia 1982 r. karty zaopatrzenia na mi´so i jego przetwory podlegajà rejestracji w skle-

pach prowadzàcych sprzeda˝ tych artyku∏ów w miejscu pracy lub miejscu zamieszkania; 
– posiadacze kart zaopatrzenia „M-I” otrzymajà w styczniu 1982 r. dodatkowo 200 gramów mi´sa

i jego przetworów na odcinek rezerwowy karty oznaczony „R-MI nr 1”. ¸àczna wielkoÊç odcinków 
zaopatrzenia na mi´so i jego przetwory na tej karcie wynosiç b´dzie 2,5 kg; 

– posiadacze kart zaopatrzenia „M-II” otrzymajà w styczniu 1982 r. dodatkowo 300 gramów 
mi´sa i jego przetworów na odcinek rezerwowy karty oznaczony „R-MII nr 5”. ¸àczna wielkoÊç 
odcinków zaopatrzenia na mi´so i jego przetwory na tej karcie wynosiç b´dzie 4 kg; 

– od dnia 1 lutego 1982 r. w oÊrodkach miejskich rejestrowane b´dà równie˝ karty zaopatrzenia
„Mleko” pe∏not∏uste dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat, 11 m[iesi´c]y, 29 dni; 

– z dniem 1 stycznia 1982 r. sprzeda˝ alkoholu i papierosów obj´ta b´dzie reglamentacjà centralnà
i odbywaç si´ b´dzie za pomocà nomina∏ów umieszczonych na kartach zaopatrzenia „P-II”, „P-III”.
JednoczeÊnie tracà wa˝noÊç karty zaopatrzenia „AP” wydrukowane dla potrzeb województwa suwal-
skiego. Przewiduje si´ mo˝liwoÊç wprowadzenia zamienników za papierosy i alkohol w[ed∏u]g 
dotychczasowych norm, tj. za butelk´ alkoholu – 100 gramów kawy naturalnej lub 0,5 kg cukierków,
za trzy paczki papierosów – 100 gramów cukierków. Uchyla si´ mo˝liwoÊç zakupu alkoholu za dostar-
czenie 30 opakowaƒ szklanych; 

– sprzeda˝ proszku do prania w miesiàcu styczniu 1982 r. odbywaç si´ b´dzie na odcinek rezerwo-
wy 31 znajdujàcy si´ na kartach zaopatrzenia „P-I”, „P-II”, „P-III” w[ed∏u]g norm miesi´cznych obo-
wiàzujàcych w grudniu 1981 r. 

èród∏o: Tygodnik „WiadomoÊci”, 6 I 1982.
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Nr 16

1982 styczeƒ 12, Gdaƒsk – Notatka s∏u˝bowa oficera S∏u˝by Bezpieczeƒstwa ze spotkania z tajnym
wspó∏pracownikiem o pseudonimie „Aram” na temat mo˝liwoÊci aresztowania ukrywajàcego si´ po 
13 grudnia 1981 r. Bogdana Borusewicza, jednego z przywódców „SolidarnoÊci” 

Gdaƒsk, dnia 12 stycznia 1982 r. 

Tajne
Egz. nr 2a

Notatka s∏u˝bowa

dot[yczy] – spotkania z t[ajnym] w[spó∏pracownikiem] ps[eudonim] „Aram” odbytego w dniu 12
stycznia br. na poczcie w Oliwie1. 

W dniu 12 stycznia br. odby∏em spotkanie z t[ajnym] w[spó∏pracownikiem] „Aram”, w czasie któ-
rego t[ajny] w[spó∏pracownik] poinformowa∏ o miejscu pobytu B[ogdana] Borusewicza. Od swoich
znajomych pp. A2 dowiedzia∏ si´, ˝e przebywa u nich na Zaspie3 B[ogdan] Borusewicz wraz z bliskim
wspó∏pracownikiem B [...]. B[ogdan] B[orusewicz] zamieszkuje u pp. A przez ca∏y czas, po ucieczce
z domu w nocy z 12/13 grudnia ub. roku. 

„Aram” prosi∏, aby nie robiç ˝adnej krzywdy zaprzyjaênionym z nim pp. A. Boi si´ te˝ ewentual-
nych podejrzeƒ, ˝e on ujawni∏ kryjówk´ Borusewicza. 

Przyrzek∏em mu, ˝e nie b´dziemy zatrzymywaç gospodarzy, bo nie ma potrzeby. Natomiast
B[ogdan] B[orusewicz] i B, lub ewentualnie inne osoby poszukiwane, które b´dà z nim w mieszkaniu,
zostanà zatrzymane. 

Nast´pnie „Aram” poinformowa∏, ˝e zgodnie z naszymi ustaleniami do jego mieszkania wprowa-
dzi∏y si´ ju˝ trzy osoby. Sà to: C, D i jego ˝ona. Wieczorem przy pomocy samochodu dostarczyli do
mieszkania powielacz prod[ukcji] angielskiej, zupe∏nie nowy. Jednak powielacz ten jest niesprawny,
bo brak do niego siatki. D, C i ich koledzy czynià obecnie du˝e wysi∏ki, aby zdobyç brakujàcà cz´Êç. 

Nie majà jeszcze przygotowanych do powielania ˝adnych tekstów. 
Ze D4 kontaktuje si´ E i F [...]. Przyje˝d˝ali te˝ koledzy ma∏ym fiatem 126p [...]5 (zarejestrowany

na ob[ywatela] G, zam[ieszka∏ego] Gdaƒsk [...]6). 
Z rozmów „Arama” z wym[ienionymi] wynika, ˝e obawiajà si´ konfidentów bezpieki. Przede

wszystkim za takiego uwa˝ajà by∏ego szefa bezpieczeƒstwa I Krajowego Zjazdu – H. Zdekonspirowa∏
si´ w czasie internowania w Pruszczu. 

Ponadto za wspó∏pracownika SB uwa˝ajà I – powiàzanego z dzia∏aczami „SolidarnoÊci” ze Stocz-
ni Gdaƒskiej. 

JeÊli chodzi o pozosta∏ych ukrywajàcych si´ dzia∏aczy „Aram” s∏ysza∏ tylko, ˝e B[ogdan] Lis prze-
biera si´ za kobiet´. Nie wie jednak dotychczas, gdzie on si´ ukrywa. 

Wr´czy∏em t[ajnemu] w[spó∏pracownikowi] „Aram[owi]” dwa talony na zakup benzyny – ∏àcznie
na 40 l benzyny. 

a Numer wpisany odr´cznie.
1 Oliwa – dzielnica Gdaƒska. 
2 Imiona i nazwiska osób wymienionych w dokumencie zastàpiono kolejnymi literami alfabetu: A, B, C, D... 
3 Zaspa – dzielnica Gdaƒska. 
4 Nazwisko w liczbie mnogiej. 
5 Usuni´to numer rejestracyjny. 
6 Usuni´to ulic´ i numer domu.
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∏ Zapytany „Aram”, czy ma jakieÊ potrzeby do nas – odpowiedzia∏, ˝e chcia∏by kupiç sobie nowy samo-

chód, nys´. Ma obecnie taki samochód, ale ju˝ jest w bardzo z∏ym stanie. Chcia∏by móc kupiç sobie
nowà nys´. 

Odpowiedzia∏em mu, ˝e zorientuj´ si´, czy istnieje taka mo˝liwoÊç w obecnych warunkach, ale za-
pewni∏em go, ˝e uczynimy wszystko, aby mu pomóc. 

UstaliliÊmy nast´pne spotkanie na 18 stycznia – wtorek, godz. 11.45. 

Uwagi
W zwiàzku z informacjà dot[yczàcà] miejsca pobytu B[ogdana] B[orusewicza] – poinformowaç na-

tychmiast kier[ownika] Wydz[ia∏u] III. 
Poinformowaç równie˝ W[ydzia∏y] III i V w m[iejscu] o wspó∏pracownikach D w celu ustalenia

i dokumentowania ich wrogiej dzia∏alnoÊci. Ka˝dy z nich mo˝e mieç powiàzania z ukrywajàcymi si´
cz∏onkami kierownictwa „SolidarnoÊci” i KPN. 

Kopi´ notatki przekazaç do Wydzia∏u III i V w m[iejscu]. 

St[arszy] inspektor [dalej nieczytelne] 
zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB

pp∏k mgr W∏adys∏aw Swarab

Wykonano w 3 egz. 
Egz. nr 1 Wydz[ia∏] III
Egz. nr 2 Wydz[ia∏] V
Egz. nr 3 aa [ad acta]

èród∏o: Oddzia∏owe Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Gdaƒsku, IPN Gd 003/166, t. 9, 
k. 147–148. 

b Na piecz´ci odr´czna parafa. 
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Nr 17

1982 styczeƒ 19, Gdaƒsk – Wniosek zast´pcy naczelnika Wydzia∏u III A Komendy Wojewódzkiej MO
w Gdaƒsku mjr. Franciszka Chmielewskiego o rozpocz´cie dzia∏aƒ w celu os∏abienia NSZZ „Soli-
darnoÊç”

„Zatwierdzam” Gdaƒsk, dnia 19 I 1982 r. 

Tajne

Zast´pca Komendanta Wojewódzkiego MO
ds. S∏u˝by Bezpieczeƒstwa w Gdaƒsku
p∏k mgr Sylwester Paszkiewicza

Wniosek
o wszcz´cie sprawy obiektowej kryptonim „Renesans”b

Na: Za∏o˝enia taktyki dzia∏aƒ w stosunku do Zwiàzku Zawodowego „SolidarnoÊç” na terenie woj.
gdaƒskiego w zakresie tworzenia nowych struktur zwiàzkowych. 

Cel za∏o˝enia: W oparciu o decyzj´ I zast´pcy ministra spraw wewn´trznych nr 0026 z dnia 
23 XII 1981 r., koordynacja realizacji zadaƒ i dzia∏aƒ operacyjnych w stosunku do Z[wiàzku] Z[awo-
dowego] „SolidarnoÊç” w zakresie: 

– iloÊciowego i jakoÊciowego os∏abienia Z[wiàzku] Z[awodowego] „SolidarnoÊç”, m.in. poprzez
tworzenie w okresie stanu wojennego nieoficjalnych grup inicjatywnych w kluczowych obiektach, in-
stytucjach i Êrodowiskach, które na bazie zyskanego autorytetu stanowiç b´dà gwarancj´ przej´cia
funkcji kierowniczych czystego ruchu zwiàzkowego z chwilà ustania stanu wojennego, 

– tworzenia grup wspierajàcych dzia∏alnoÊç nieoficjalnych grup inicjacyjnych, rekrutujàcych si´
z szeroko rozumianego aktywu zwiàzkowego, 

– aktywnego rozpoznania i bie˝àcej weryfikacji koncepcji nowych struktur organizacyjnych zwiàz-
ku z uwzgl´dnieniem specyfiki woj. gdaƒskiego, 

– rozpoznania operacyjnego przeciwdzia∏ania wszelkim próbom tworzenia struktur organizacyj-
nych Z[wiàzku] Z[awodowego] „SolidarnoÊç”, opartych na za∏o˝eniach programowych okresu poprze-
dzajàcego wprowadzenie stanu wojennego, 

– zabezpieczenia operacyjnego dzia∏alnoÊci grup inicjatywnych (w przysz∏oÊci ruchu zwiàzkowe-
go) przed oddzia∏ywaniem i nieuzasadnionà penetracjà zagranicznych oÊrodków dywersji ideologicz-
nej oraz ró˝nych instytucji paƒstw kapitalistycznych, 

– realizacji dzia∏aƒ zapobiegajàcych ujawnianiu lub przekazywaniu wiadomoÊci stanowiàcych ta-
jemnic´ paƒstwowà i s∏u˝bowà. 

Zast´pca naczelnika Wydzia∏u III A K[omendy] W[ojewódzkiej] MO w Gdaƒsku
mjr Franciszek Chmielewskic

èród∏o: Oddzia∏owe Biuro Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Gdaƒsku, IPN Gd 003/176, k. 3. 

a Na piecz´ci odr´czna parafa. 
b Wniosek sporzàdzono na formularzu. 
c Na piecz´ci odr´czna parafa. 
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∏ Nr 18

[1982 styczeƒ] – Ulotka do cz∏onków „SolidarnoÊci” i wszystkich Polaków

Minà∏ miesiàc od czarnej polskiej niedzieli 13 XII 1981 roku. Ponad miesiàc wojny i okupacji wy-
danej narodowi polskiemu przez grup´ partyjno-ubowskich i wojskowych gangsterów – zaprzedanych
sowieckiemu okupantowi. Zbrodniarze ci zape∏nili wi´zienia tysiàcami robotników, ch∏opów i m∏o-
dzie˝à. Nie zawahali si´ przed aresztowaniem przywódców „SolidarnoÊci” oraz najbardziej post´po-
wych intelektualistów i naukowców. Dobór ten Êwiadczy o tym, ˝e nauki brali oni u najbardziej okrut-
nych wrogów narodu polskiego – u Hitlera i Stalina. Tak jak faszyÊci i stalinowcy – uderzyli w naj˝y-
wotniejsze si∏y narodu, haƒbiàc przy tym mundur ˚o∏nierza Polskiego. Nie zawahali si´ nawet przed
rozlewem krwi robotniczej. Zbrodni´ t´ podj´li nie po raz pierwszy w imi´ zachowania dla sowietów
Polski jako posiad∏oÊci kolonialnej oraz zachowania swej okrutnej w∏adzy. Po spacyfikowaniu narodu
i fabryk przystàpili do masowych zwolnieƒ z pracy cz∏onków „SolidarnoÊci”. 

Masowy charakter przybra∏o wymuszanie podpisów lojalnoÊci pod groêbà utraty Êrodków do ˝ycia.
Nie cofni´to si´ tak˝e przed szanta˝em najwy˝szych przedstawicieli polskiego KoÊcio∏a, gro˝àc Kar-
dyna∏owi Macharskiemu – morderstwem. Rozwiàzano niezale˝ne instytucje spo∏eczne i niezale˝ne
zwiàzki m∏odzie˝y. Masowe Êrodki przekazu – gadzinówki wtórujàce swym mocodawcom z Moskwy
– wulgarnie szkalujàc najlepszych synów narodu, che∏pià si´ „normalizacjà”. „Normalizacja” w j´zy-
ku tych ludzi oznacza zabicie SolidarnoÊci i WolnoÊci. Oprawcy zapomnieli jednak lekcji historii. Za-
pomnieli o tym, ˝e „SolidarnoÊç” to 10.000.000 ludzi pracy i wszystkich ich aresztowaç nie dadzà ra-
dy. Re˝im winien sobie uÊwiadomiç t´ prawd´, ˝e im g∏´biej b´dzie brnàç w terror, tym napotka wi´k-
szy opór klasy robotniczej, ˝e nie znajdzie liczàcego si´ w narodzie partnera do wyre˝yserowanej przez
Moskw´ „normalizacji”. [...]

èród∏o: Stan wojenny w Polsce. Dokumenty i materia∏y archiwalne 1981–1983, red. Tadeusz Walichnowski, War-

szawa 2001, s. 162–163. 
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Nr 19

1982 marzec 17, ¸ódê – Uchwa∏a Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR przy XXX Liceum Ogól-
nokszta∏càcym w ¸odzi w∏àczona do akt sprawy Krystyny Kowalczyk toczàcej si´ przed Sàdem Pracy
w ¸odzi 

¸ódê, 17 marca 1982 r. 

Uchwa∏a POP PZPR przy XXX LO

Organizacja partyjna przy XXX LO po dokonaniu analizy sytuacji ideowo-politycznej w szkole na
zebraniu w dniu 17 marca br. postanowi∏a: 

1) Negatywnie oceniç postaw´ ideowà kolegów: Krystyny Kowalczyk, Barbary Parniewskiej, Ewy
Tomczak, Ryszarda Miezianko, Ma∏gorzaty D´biƒskiej. Poglàdy i postawy ww. kolegów stojà w ja-
skrawej sprzecznoÊci z pryncypiami ideowymi i za∏o˝eniami polityki oÊwiatowej paƒstwa. Po dniu 
13 grudnia 1981 r. ww. koledzy nie zaniechali prowadzenia wÊród m∏odzie˝y dzia∏aƒ zmierzajàcych
do podwa˝enia zarzàdzeƒ w∏adz. 

2) Zobowiàzaç dyrektora szko∏y do przedstawienia motywów negatywnej oceny wymienionych
n[auczycie]li w∏adzom partyjnym i oÊwiatowym oraz do postawienia wniosku o podj´cie dzia∏aƒ zmie-
rzajàcych do odsuni´cia ww. kolegów od wp∏ywu na m∏odzie˝. POP wyra˝a opini´, ˝e dla dobra XXX
LO nale˝y przenieÊç kolegów do innej pracy. Wszyscy cz∏onkowie POP wyra˝ajà votum nieufnoÊci
wobec postawy ww. n[auczycie]li i podobne odczucia wobec nich prezentujà nawet niektórzy cz∏on-
kowie „S[olidarnoÊci]”. 

3) Stwierdziç, ˝e w Êwietle uchwa∏y VII Plenum KC PZPR nale˝y jednoznacznie okreÊliç kryteria
ideowe dla n[auczycie]li i konsekwentnie egzekwowaç zgodnoÊç g∏oszonych treÊci z politykà oÊwia-
towà paƒstwa oraz lojalnoÊcià wobec zarzàdzeƒ w∏adz. 

POP przy XXX LO stwierdza, ˝e konsekwentna i rzetelna weryfikacja postaw nauczycieli jest wa-
runkiem pomyÊlnej dzia∏alnoÊci wychowawczej szko∏y. 

Powy˝szà uchwa∏´ przyj´to przez aklamacj´. 

[11 podpisów, w tym trzy nieczytelne]

èród∏o: Kserokopia dokumentu w zbiorach Krystyny Kowalczyk.
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∏ Nr 20

1982 lipiec 28 – Wst´pne za∏o˝enia deklaracji programowej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej
NSZZ „SolidarnoÊç” Spo∏eczeƒstwo Podziemne

TKK poddaje pod szerokà spo∏ecznà dyskusj´ wst´pne za∏o˝enia deklaracji Spo∏eczeƒstwo Pod-
ziemne: 

1. DoÊwiadczenia oÊmiu miesi´cy uczà, ˝e walka o nasze cele wymaga powszechnego udzia∏u spo-
∏eczeƒstwa Êwiadomego swych niezbywalnych praw i zorganizowanego do d∏ugofalowego dzia∏ania.
Wojna w∏adzy ze spo∏eczeƒstwem trwa [...]

TKK konsekwentnie stoi na stanowisku, ˝e tylko ugoda spo∏eczna umo˝liwi Polsce wyjÊcie z obec-
nego kryzysu. Propozycje ugody zosta∏y ju˝ przez Zwiàzek1, KoÊció∏ i ró˝ne grupy spo∏eczne przed-
stawione. Odpowiedzià by∏ mur milczenia. W∏adza ˝àda jedynie spokoju, czyli pos∏uszeƒstwa i pracy.
Pracy w warunkach marnotrawstwa i wyzysku. 

2. Naszym celem jest budowa spo∏eczeƒstwa samorzàdnego – Samorzàdnej Rzeczypospolitej –
zgodnie z programem przyj´tym na I K[rajowym] Z[jeêdzie] D[elegatów] NSZZ „SolidarnoÊç”.
W obecnej sytuacji dojÊç do tego celu mo˝emy tylko przez ruch spo∏eczeƒstwa podziemnego. 

[...]
3. Spo∏eczeƒstwo podziemne powinno przede wszystkim: a) uniemo˝liwiaç dzia∏ania w∏adz zmie-

rzajàce do rozbicia spo∏eczeƒstwa, b) wykszta∏ciç zdolnoÊç samoorganizowania si´ i samoobrony, c)
podnosiç poziom kultury politycznej i przygotowaç spo∏eczeƒstwo do ˝ycia w demokratycznej Polsce. 

[...]
5. Szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na m∏odzie˝. Na niej, z natury najbardziej ofiarnej i bezkom-

promisowej, spoczywa i nadal spoczywaç b´dzie ci´˝ar organizowania ró˝nych form oporu. [...]
7. Proponujemy nast´pujàce podstawowe kierunki dzia∏ania w ruchu spo∏eczeƒstwa podziemnego:

a) organizowanie sekcji samopomocy dla represjonowanych, dla zwalnianych z pracy ˝yjàcych w nie-
dostatku, chorych i innych potrzebujàcych materialnego i moralnego wsparcia; b) organizowanie nie-
zale˝nego obiegu informacji, dzia∏alnoÊç wydawnicza, poligrafia, kolporta˝, akcje ulotkowe [...]; c) or-
ganizowanie nauczania i samokszta∏cenia [...]; d) organizowanie akcji manifestujàcych istnienie oporu
spo∏ecznego: obchody rocznicowe, plakaty, ulotki, udzia∏ w akcjach protestacyjnych proklamowanych
przez regionalne cia∏a decyzyjne lub TKK; e) organizowanie dzia∏alnoÊci gospodarczej (spó∏dzielnie,
warsztaty pracy) oraz wp∏ywanie na procesy gospodarcze. 

8. Spo∏eczeƒstwo podziemne zwalcza fasadowe organizacje montowane przez w∏adze, organizuje
bojkot Êrodków oficjalnej propagandy, zebraƒ, dyskusji i imprez o charakterze politycznym lub propa-
gandowym [...]. Spo∏eczeƒstwo podziemne dzia∏a na rzecz rozwoju kultury narodowej [...]. 

9. Spo∏eczeƒstwo podziemne powinno – poprzez nacisk na w∏adz´ – tworzyç warunki przybli˝ajà-
ce ugod´ spo∏ecznà, a zarazem stopniowo zdobywaç pozycje rozszerzajàce jego prawa spo∏eczne i po-
lityczne. [...]

28 lipca 1982 r. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „SolidarnoÊç”
Zbigniew Bujak (Region Mazowsze), W∏adys∏aw Frasyniuk 

(Region Dolny Âlàsk), W∏adys∏aw Hardek (Region Ma∏opolska), 
Bogdan Lis (Region Gdaƒsk), Eugeniusz Szumiejko 

(Cz∏onek Prezydium KK) 

èród∏o: „Tygodnik Mazowsze” 1982, nr 22. 

1 Czyli NSZZ „SolidarnoÊç”.
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1. Co by∏o istotà programu spo∏ecznego zaproponowanego przez TKK? 
2. Jakà rol´ w tym programie mia∏ odegraç KoÊció∏ katolicki? 
3. W jaki sposób spo∏eczeƒstwo podziemne mia∏o dzia∏aç? 
4. Dlaczego paƒstwo komunistyczne powinno obawiaç si´ realizacji idei spo∏eczeƒstwa pod-
ziemnego? 
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∏ Nr 21

1982 wrzesieƒ 1, Wroc∏aw – Apel podziemnego Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidar-
noÊç” Dolny Âlàsk o uczczenie minutà ciszy zabitych podczas manifestacji 31 sierpnia 1982 roku

Wroc∏aw, 1 IX 1982 r. 

Dnia 31 VIII 1982 r. WRON-a jeszcze raz pokaza∏a, ˝e gotowa jest u˝yç najbardziej nawet brutal-
nych metod, by zd∏awiç opór spo∏eczny. Bezbronni uczestnicy ogólnopolskiej pokojowej demonstra-
cji ulicznej zostali zaatakowani przez uzbrojone oddzia∏y MO i ZOMO. Szczególny przebieg mia∏a
manifestacja w Lubinie, gdzie otworzono ogieƒ do demonstrantów, zabijajàc trzy osoby (dotychczas
ustalone) i raniàc kilkanaÊcie. Taka jest odpowiedê w∏adz na apel „Porozumienie – tak, wojna – nie”. 

Wzywamy wszystkich ludzi pracy Wroc∏awia i Dolnego Âlàska, by w dniu 9 IX br. o godz. 12.00
minutà ciszy uczcili tych, którzy 31 VIII 1982 r. oddali swe ˝ycie, broniàc idea∏ów „SolidarnoÊci”. 

Za R[egionalny] K[omitet] S[trajkowy] „SolidarnoÊç” Dolny Âlàsk
W∏[adys∏aw] Frasyniuk, B. [w∏aÊc. Piotr] Bednarz, J[ózef] Pinior

èród∏o: Stan wojenny w Polsce. Dokumenty i materia∏y archiwalne 1981–1983, red. Tadeusz Walichnowski, War-
szawa 2001, s. 361. 
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Nr 22

[1983, ¸ódê] – Dwa pochody (tekst anonimowy) 

Dwa pochody i dwa Êwiaty. Tam ustalony w partyjnym komitecie drobiazgowy plan, listy obecno-
Êci i nowomowa z kartki. Nas nikt nie organizowa∏, przyszliÊmy z wewn´trznej potrzeby i ch´ci zama-
nifestowania naszej obecnoÊci. 

Oni maszerowali bojàc si´ k∏opotów w pracy, nagany dyrektora i sekretarza POP, chcàc mieç Êwi´-
ty spokój. [...]

Wed∏ug ostro˝nych szacunków w samej ¸odzi w pochodzie wzi´∏o udzia∏ oko∏o 20 tys. osób. Li-
czebnoÊç pochodu zaskoczy∏a tak˝e w∏adz´. Âwiadczyç o tym mo˝e choçby nieporadna próba zatrzy-
mania nas na ulicy Piotrkowskiej na wysokoÊci Grand Hotelu, gdzie zgromadzono za ma∏o samocho-
dów milicyjnych i pochód, spokojnie omijajàc t´ „barier´”, pomaszerowa∏ dalej. Potwierdzi∏y si´ ubie-
g∏oroczne doÊwiadczenia, ˝e demonstracje tam tylko mia∏y gwa∏towny przebieg, gdzie oddzia∏y 
ZOMO zaatakowa∏y manifestantów. 

Po raz pierwszy chyba w historii w dniu robotniczego Êwi´ta robotnicze manifestacje rozp´dza∏a
„ludowa” w∏adza. [...]

èród∏o: „Biuletyn »SolidarnoÊç« Uniwersytetu ¸ódzkiego” 1983, nr 8.
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Dziennik Zbigniewa Gacha Ku pami´ci – spisane z g∏owy notatki dotyczàce strajku w Stoczni Gdaƒ-
skiej im. Lenina w dniach 15 i 16 (do rana i nie tylko) grudnia 1981 r., tu˝ po wprowadzeniu tzw. sta-
nu wojennego

Stocznia Gdaƒska – strajk w stanie wojny

Poniedzia∏ek, 14 grudnia 1981 r. (notatki w∏asne): 
Oko∏o godz. 9.45 zjawiam si´ przy bramie nr 2 [...]. Przy bramie, po stronie zewn´trznej stoi ju˝

t∏um oko∏o 500 osób. Brama jest nieco udekorowana – troch´ wiàzanek kwiatów, par´ brystolowych
kartek formatu A-3 z wypisanymi na nich patriotycznymi has∏ami. 

Bez wi´kszego trudu przeszed∏em (przepuszczono) przez bram´, za którà sta∏ spory t∏um stoczniow-
ców – oko∏o 400–500 osób. W∏aÊnie do zebranych przemawia∏ Fudakowski – poczàtkowo „go∏ym”
g∏osem, a potem przez pomaraƒczowà tub´ ze wzmacniaczem. Powtórzy∏ z grubsza jeszcze raz przez
tub´ to, co powiedzia∏ wczeÊniej. Mówi∏ o tym, ˝e na teren Stoczni wdar∏a si´ o godz. 2.08 oko∏o 1000-
-osobowa (przesadzi∏) formacja ZOMO, która zaaresztowa∏a kilkanaÊcie osób i wycofa∏a si´. Jedno-
czeÊnie poinformowa∏, ˝e poprzedniej nocy (z soboty na niedziel´) ZOMO wtargn´∏o do siedziby Za-
rzàdu Regionu – tu˝ po aresztowaniu „krajówki”1 – i wymiot∏o wszystkich obecnych tam pracowni-
ków oraz zerwa∏o wszelkie wizytówki z drzwi i zdewastowa∏o urzàdzenia drukarni oraz powielarni
[...]. Potem jeszcze Fudakowski poinformowa∏ zebranych, jak nale˝y si´ zachowywaç w czasie inwa-
zji zmasowanych oddzia∏ów ZOMO czy wojska: „Siedzimy biernie i nikogo nie opluwamy. Nie wy-
chodzimy na ulice!”. KtóryÊ ze stoczniowców krzyknà∏ na to: „To jesteÊmy przegrani!”. I na to w∏a-
Ênie Fudakowski odpowiedzia∏: „Jeszcze »SolidarnoÊç« nie zgin´∏a, póki my ˝yjemy!”. [...] znowu
oklaski – z tym ˝e stoczniowcy bili w go∏e d∏onie, natomiast ludzie za bramà bili z regu∏y d∏oƒmi w r´-
kawicach, co brzmia∏o g∏ucho i nieco z∏owrogo [...]. Poza tym przemawiajàcy poinformowa∏, ˝e ma
wiadomoÊç, ˝e Wa∏´sa w tej chwili siedzi w Warszawie, gdzie toczy rozmowy z Jaruzelskim i Glem-
pem (gdy przyszli poƒ w nocy, nie otworzy∏ im, twierdzàc, ˝e otworzy tylko Fiszbachowi i Ko∏odziej-
skiemu; po jakimÊ czasie ci obaj przyszli i wtedy Wa∏´sa otworzy∏ i da∏ si´ zabraç; powieziono go od
razu – chyba samolotem – do Warszawy). Na koniec swego przemówienia Fudakowski zaintonowa∏
„Jeszcze Polska...” – zafurcza∏y zdejmowane z g∏ów kaski (g∏ównie ˝ó∏te) i czapki. 

Oko∏o godz. 11.40 wchodz´ do Êwietlicy W-5. Obradujà tu nad czymÊ ludzie z ró˝nych zak∏adów: 
G∏os: Wjecha∏o na Stoczni´ 26 wozów milicji – pe∏nych, a wyjecha∏o 20 pe∏nych i 6 pustych. Wi´c

ze 100 zomowców mog∏o zostaç gdzieÊ na terenie Stoczni. 
G∏os inny: W bunkrze, to ich zabarykadowaç! 
G∏os kolejny: Nie, nie wolno barykadowaç ludzi. (Sà pretensje do Henryka Majewskiego, ˝e foto-

grafuje). 
G∏os: Jestem zadowolony z za∏ogi Stoczni. Wiem, ˝e tak te˝ jest w innych zak∏adach. Wytrzymaj-

cie 24 godziny czy 36 – i coÊ si´ musi staç. (KtoÊ proponuje, ˝eby machnàç do bunkra Êwiec´ dymnà;
pozostali protestujà...). 

G∏os inny: Podobno w Zarzàdzie Regionu znaleziono pistolet... Nawet to nam „sprezentowali”. 
Przewodniczàcy (Szablewski): Mamy informacj´, ˝ywnoÊç, biuro przepustek. 
Pytanie: Co z kobietami i ludêmi, którzy chcà wyjÊç? 
Przewodniczàcy: Cz´Êç kobiet ju˝ kierownicy wypuÊcili, a reszta ma iÊç na noc do domu. Poza tym

jeÊli ktoÊ chce wyjÊç, to nale˝y go zapisaç (od przewodniczàcego musi mieç przepustk´). (Mówi si´
o osobach chorych: „to jest nasz czwarty strajk” i o strachliwych, którzy powinni móc wyjÊç: „niech
nas b´dzie mniej, ale twardych”). 

1 Czyli Komisji Krajowej NSZZ „SolidarnoÊç”.
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G∏os (ch∏opski): Niech b´dzie pochwalony Jezus Chrystus. W Sierpniu te˝ by∏em w waszej Stocz-
ni. Jestem przewodniczàcym „SolidarnoÊci” Rolników Indywidualnych gminy Kolbudy. [...] Ruchy
wojsk sà. W Pruszczu jest wojsko na stacji. Pytam si´ ˝o∏nierza na stacji, jak ojciec syna, co wy zrobi-
cie, jak wam ka˝à strzelaç? (mówi dalej o zastraszaniu Polski przez Rosj´). Jak to jest – premier, ge-
nera∏, który obraca si´ przeciwko narodowi? (krzyczy) [...]. W radiu o czym mówià? – propaganda! –
na to sà wielkie sumy pieni´dzy. Niech ja wiem, za co zgin´, ale... nie tak. To jest wszystko rozum (?)
sowiecki na Polsk´. Drodzy, kochani stoczniowcy, nie l´kajmy si´! Bóg jest z nami. JeÊli trzeba nawet
b´dzie umieraç, to z honorem, jak Polak. 

Szablewski: W Sierpniu, kiedy przyje˝d˝a∏y do nas zak∏ady pracy, prze˝ywa∏em najpi´kniejsze
chwile. Teraz prze˝ywam je ponownie. [...] tutaj za chwil´ udziel´ g∏osu cz∏onkowi Krajowej Komisji.
Dobrze, ˝e ci ludzie ocaleli, bo mo˝emy dzia∏aç jako Komitet Krajowy (Strajkowy). 

J[an] Waszkiewicz: [...] Dzi´kuj´ za∏odze Stoczni, dzi´ki której mo˝emy dzia∏aç, dzi´ki jej lu-
dziom. [...] JeÊli chodzi o naszych kolegów, to sà oni zatrzymani mi´dzy innymi pod Wejherowem
i Starogardem [Gdaƒskim]. [...] Wierzymy, ˝e w innych rejonach kraju, mimo aresztowaƒ, sytuacja wy-
glàda podobnie. Jest na sali Anna Walentynowicz. NawiàzaliÊmy kontakty z innymi niearesztowany-
mi cz∏onkami KK, z Bogdanem Lisem i Zbigniewem Bujakiem. Jak widaç, oczka tej sieci okaza∏y si´
nie takie szczelne. JeÊli chodzi o Region, zaraz oddam g∏os koledze z komitetu strajkowego. 

Marian Miàskowski: Nie podajemy sk∏adu komitetu strajkowego, nie podajemy nazwisk, bo... ze
wzgl´du na bezpieczeƒstwo. Wczoraj tutaj naszà stoczni´ zostawiono (na wabia) po to chyba, by ze-
brali si´ tutaj ludzie i ˝eby potem ich stàd wybraç (jak raki z saka). O godz. 2.08 nastàpi∏ doÊç pot´˝-
ny atak na budynki stoczniowe. Akcja oddzia∏ów ZOMO nie by∏a przygotowana, je˝d˝ono po terenie
ca∏ej Stoczni, lecz zabrano bodaj tylko 8 osób. Prawdopodobnie zosta∏o 100 osób (milicji w bunkrze).
Dlatego musimy to zebranie mieç krótkie, ˝eby nas (stàd) nie wybrali. Wiadomo, ˝e stoi Stocznia im.
Komuny i porty. [...] Jak paƒstwo wiecie, wiele resortów zosta∏o zmilitaryzowanych. W tych zak∏adach
strajk jest prawie niemo˝liwy. [...] Natomiast odmienna jest sytuacja w zak∏adach du˝ych. T´ s∏aboÊç
w∏adzy musimy maksymalnie wykorzystaç [...]. 

Szablewski: Zwrócono mi uwag´, ˝e w Stoczni nie wszystko jest zabezpieczone [...]. JeÊli mieliby
nas zmasakrowaç, to niech lepiej wejdà. Absolutnie nikt nie podejmuje walki. 

Miàskowski: Chcia∏bym wyjaÊniç spraw´ tych zak∏adów zmilitaryzowanych. [...] jeÊli nie ma tam
innego wyjÊcia, to praca ma polegaç na pozorowaniu. 

Pytanie: Czy Âlàsk, kopalnie stojà? Podobno przyby∏ kurier. 
Szablewski: Przyby∏ górnik z kopalni „Bobrek”. Jak wczoraj wyje˝d˝a∏, to ju˝ 8 kopalƒ sta∏o. 
Miàskowski: Zak∏ady... Stocznia „Nauta” i „Dalmor” podj´∏y prac´ pozorowanà. [...] Stocznia

„Nauta” od jutra b´dzie strajkowa∏a rotacyjnie, po dwa wydzia∏y [...]. Poza tym zak∏ady niepodejmu-
jàce strajków okupacyjnych powinny byç oflagowane. 

O 12.40 w tej˝e Êwietlicy – odbywa si´ rozmowa ocala∏ej cz´Êci BIPS [Biura Informacji Prasowej
NSZZ „SolidarnoÊç”] z J[anem] Waszkiewiczem. Mówi si´ o tym, ˝eby poprosiç ludzi za bramà, ˝e-
by ponieÊli w Êwiat wiadomoÊç o ewentualnej tragedii. [...] Gramy w pewne symbole. Nawet jeÊli si´
tu rypnie, to nie mo˝e si´ rypnàç w ogóle. [...] Tak samo trzeba informowaç na zewnàtrz, trzeba (biu-
letyn) dla miasta. [...]

Waszkiewicz: [...] Polska ju˝ mo˝e przypuszczaç. Pchn´liÊmy kurierów i wiadomoÊci przez kole-
jarzy. 

M[arian] Terlecki: Z tego, co wiem, jest w (stoczniowym) biurze projektów drugie, nieopanowane
dojÊcie do radiow´z∏a. Poza tym sà tu radiostacje... gdyby trzeba coÊ w ostatniej chwili nadaç. 

Waszkiewicz: Ju˝ si´ o tym myÊli. (Podobno mo˝na ju˝ nadaç w eter wiadomoÊci w 6 j´zykach).
Byç mo˝e trzeba przystàpiç do robienia biuletynu. [...]

Oko∏o 13.30 w kiosku stoczniowym przy bramie nr 2 sprzedawano „Trybun´ Ludu”, gazet´ trójre-
dakcyjnà (zwanà póêniej gadzinówkà albo trójpolówkà) i papierosy. Przed 14.00 spory strumieƒ ludzi
zaczà∏ wyp∏ywaç ze Stoczni. Stoczniowcy w kufajkach i kaskach zacz´li ostro gwizdaç na widok wy-
chodzàcych. Posypa∏y si´ Ênie˝ki i okrzyki w stylu: „Tchórze! Mi´czaki! Albiny! A pozdrówcie wuj-
ka Siwaka!”. [...] Wi´kszoÊç zbi∏a si´ w gromad´ (autentycznie bali si´, ˝e ci w kufajkach mogà ich
pobiç albo co najmniej nie wypuÊciç za bram´) i ruszy∏a do bramy – zostali wypuszczeni przy akom-
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nie na W-5 z panià, która mówi∏a nam, i˝ w Stoczni jest obecnie bardzo êle z ˝ywnoÊcià. – „No, ale
có˝ – powiedzia∏a – najwy˝ej trzeba b´dzie wytrzymaç 24 godziny o ciep∏ej wodzie, to nawet zdrowo.
Mo˝e coÊ ksi´˝a pomogà...”). Sà wieÊci od ludzi, którzy wrócili wczoraj z Warszawy, ˝e tam trwa hi-
steria. Podobno stoi Huta „Warszawa”, „Ursus” i Zak∏ady Âwierczewskiego, a w Elblàgu – „Zamech”. 

O 17.00 rozpoczyna si´ zebranie stoczniowego Komitetu Strajkowego. Na poczàtku idà g∏ównie za-
rzàdzenia porzàdkowe, jak chodzenie wokó∏ wydzia∏ów w grupach co najmniej 10-osobowych, najle-
piej z latarkami. Poniewa˝ jest noc i jest zimno, proponuje si´ patrolowanie nie d∏u˝ej ni˝ godzin´ (je-
Êli ktoÊ potrzebuje baterie R-20, to jakiÊ kolega ma 16 sztuk). Dobrze by∏oby, ˝eby tak˝e zg∏asza∏ si´
co jakiÊ czas na bram´ nr 2 jakiÊ ∏àcznik, zasi´gajàcy informacji o rozwoju sytuacji. Odbywa si´ wy-
czytywanie obecnoÊci delegatów z poszczególnych wydzia∏ów: AA, AB, AM, AR, CR, C-1, C-2, C-3,
C-4, C-5, DB, DE, DP, EL, K-1, K-2, K-3, K-5... i tak dalej. Okazuje si´, ˝e niektórzy przewodniczà-
cy z komisji wydzia∏owych powiedzieli, ˝e kto chce, mo˝e iÊç do domu (na to g∏os kobiecy: „Wyrzu-
ciç takiego przewodniczàcego”). Wydzia∏ stra˝y przemys∏owej jest zmilitaryzowany. [...] Z[ak∏adu]
O[pieki] Z[drowotnej] nie ma. (Âmiech i mowa: „Ale przyjdzie ZOMO”; „Gdzie sà przedstawiciele
ZOMO?”. Odpowiedê – „W bunkrze”; przewodniczàcy: „To niech si´ zg∏oszà, bo ich wyrzucimy ze
strajku”). 

Mówi si´, ˝e wszyscy zgarni´ci i z „krajówki”, i z Zarzàdu Regionu siedzà w Czarnem ko∏o Strze-
bielinka, mi´dzy Wejherowem a L´borkiem (wiadomoÊç na razie niesprawdzona). W Stoczni nato-
miast po zebraniu cz´Êç ludzi na spanie uda∏a si´ na Holm, gdzie mo˝na zrobiç desant tylko drogà mor-
skà. Wiadomo, ˝e w budynku Zarzàdu Regionu z maszyn offsetowych powyjmowane zosta∏y wa∏ki,
a z IBM-ek g∏owice (przy czym nie wzi´li schowanych oddzielnie g∏owic zapasowych); wzi´to (zabra-
∏o ZOMO) farby, naÊwietlono klisze; wszystko to by∏o zrobione niezbyt fachowo – fachowo by∏o tyl-
ko coÊ przeci´te lub przepi∏owane. Najbardziej ponoç ucierpia∏a centralka telefoniczna i dalekopisy.
W pokoju plakaciarzy osta∏ si´ w kàcie pusty pojemnik po gazie parali˝ujàcym (wynika z tego, ˝e pla-
kaciarze si´ bronili). Podobno wszystkich uj´tych nocà w Zarzàdzie Regionu powieziono najpierw na
komisariat w Pruszczu Gdaƒskim (?). 

O godz. 21.00 w sto∏ówce g∏ównej rozpocz´∏a si´ msza Êwi´ta. Celebrowa∏ jà jezuita ksiàdz Broni-
s∏aw Sroka (ksiàdz Jankowski nie chcia∏ odprawiaç mszy, mówiàc, ˝e przecie˝ jest zakaz zgromadzeƒ).
Jezuita rozpoczà∏ s∏owami: „Macie czyste sumienia, bàdêcie spokojni”. Msza ta by∏a dosyç niezwyk∏a,
jakaÊ taka cicha (wobec mo˝liwoÊci w ka˝dej chwili wtargni´cia oddzia∏ów ZOMO). Msza skoƒczy∏a
si´ o 21.25 (w Êrodku by∏o Pod Twà obron´, na koniec Bo˝e, coÊ Polsk´ z koƒcówkà „ojczyzn´, wol-
noÊç, racz nam wróciç, Panie”). Tu˝ po mszy g∏os zabra∏a pani A[nna] Walentynowicz, przypomina-
jàc, ˝e tego kap∏ana (jezuity) nigdy nie zabrak∏o w tragicznych chwilach, i goràco mu za to podzi´ko-
wa∏a. Rozleg∏y si´ na to oklaski – mocne, robotnicze, bez trzasków. Kap∏an – ju˝ na luzie – wspomnia∏,
˝e 16 grudnia 1979 roku w miejscu, gdzie póêniej stanà∏ pomnik, wpierw przemawiali Dariusz Kobz-
dej, Maryla P∏oƒska, a potem dopiero on (Bronis∏aw Sroka) i Lech Wa∏´sa, który powiedzia∏, ˝e za rok
stanie tu pomnik, choçby tylko w formie usypanego z kamieni kopca... 

Pomi´dzy trzema stoczniami (Gdaƒskà, Pó∏nocnà i Remontowà im. Pi∏sudskiego) krà˝y wózek aku-
mulatorowy spe∏niajàcy rol´ ∏àcznoÊci. Stocznia Pó∏nocna – mimo zmilitaryzowania – strajkuje; chcia-
no im daç 4 dni wolnego, odmówili. Wieczorem, przed domniemanym noclegiem w baraczku „Mal-
moru” (ludzie noszà gdzieÊ z boków styropian, w∏asnà, stoczniowà wod´ mineralnà), zasiad∏em wraz
z innymi strajkowiczami do s∏uchania audycji Radia Wolna Europa z radioodbiornika „Kankan”. Us∏y-
szeliÊmy mi´dzy innymi, ˝e zaprotestowa∏o wiele krajów na stan wprowadzony w Polsce, zaprotesto-
wa∏a Konfederacja Wolnych Zwiàzków Zawodowych (u˝ywajàc okreÊlenia „szok”), kanclerz Bruno
Kreisky ju˝ w godzin´ po og∏oszeniu stanu wojennego przywróci∏ w ograniczonym stopniu bezwizo-
wy wjazd Polaków do Austrii. 

(Podobno w chwili og∏oszenia stanu wojennego przebywa∏y na delegacjach zagranicznych dwie
grupy z „SolidarnoÊci”). [...]

èród∏o: Zbiory Oddzia∏owego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdaƒsku. 
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Nr 24

Relacja ks. Henryka Bolczyka o wydarzeniach 13–16 grudnia 1981 roku w Kopalni W´gla Kamien-
nego „Wujek” w Katowicach

Nie dokoƒczyliÊmy ró˝aƒca. Zabrak∏o jednego „ZdrowaÊ”, pi´çdziesiàtego. Podobnie jak wczoraj,
po Mszy Êw., w momencie przemówienia osoby Êwieckiej, tak dzisiaj, po czterdziestym dziewiàtym
„ZdrowaÊ” rozleg∏ si´ g∏oÊny krzyk: – Ch∏opy, jadà! Zrobi∏o si´ zamieszanie. Ka˝dy szuka∏ wyjÊcia,
nie tyle aby uciec, ale – jak mi si´ wydawa∏o – aby dotrzeç do wyznaczonego miejsca obrony. Ju˝ wte-
dy s∏ysza∏em tez´ obronnà górników, którà znali przedstawiciele milicji i wojska: wojsku nie b´dzie-
my stawiaç oporu, ale przed milicjà zak∏adu b´dziemy broniç! Zrobi∏o si´ luêno w ∏aêni ∏aƒcuszkowej,
a moje myÊli dosta∏y przyspieszenia. [...] KtoÊ podszed∏ do mnie z propozycjà, abym si´ schroni∏ przed
ewentualnym atakiem. Pozwoli∏em si´ zaprowadziç do sàsiedniego pomieszczenia. [...] Po jakiejÊ
chwili dotar∏ do mnie g∏os odwo∏ujàcy fa∏szywy alarm. [...]

Tymczasem, po wyjÊciu ze „schronu” do ∏aêni, podesz∏o do mnie kilku górników wracajàcych z pla-
cu, a jeden z nich – pami´tam jego sylwetk´ do dziÊ – kr´py, Êredniego wzrostu, z kosturem w r´ku –
dynamicznym g∏osem zwróci∏ si´ do mnie: – Ksiàdz nam obieca∏ absolucj´ generalnà. Nie zareagowa-
∏em zdziwieniem, bo rozgrzeszenie generalne i absolucja na godzin´ Êmierci by∏a realna w tych warun-
kach. [...]

Teraz proszono mnie o absolucj´ generalnà, „ale nie tu, niech ksiàdz idzie z nami na zewnàtrz”. Wy-
szed∏em z nimi, na plac. Dostrzeg∏em bia∏e wzniesienie, ukszta∏towane ze Êniegu i lodu, wskoczy∏em
na nie, spojrza∏em wokó∏ i mia∏em wra˝enie, ˝e jestem w greckim teatrze. Oni otaczali miejsce, na któ-
rym znalaz∏ si´ ksiàdz, od którego spodziewajà si´ szczególnej ∏aski na trudne chwile ˝ycia. – Zosta-
∏em poproszony o udzielenie wam absolucji generalnej. Wyznajmy wiar´. „Wierz´ w Ciebie, Bo˝e ˝y-
wy”... Wydawa∏o mi si´, ˝e nigdy dotàd nie s∏ysza∏em tak Êwiadomego, gromkiego, zgodnego skando-
wania aktu wiary. – Wyraêmy naszà nadziej´, „Ufam Tobie, boÊ Ty wierny, wszechmocny i mi∏osier-
ny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, ∏ask´ i wieczne zbawienie”. Wyznajmy mi∏oÊç Bogu. „Bo˝e,
choç Ci´ nie pojmuj´, jednak nad wszystko mi∏uj´, nad wszystko co jest stworzone, boÊ Ty dobro nie-
skoƒczone”. Podziwia∏em ich pami´ç. – Akt ˝alu. „Ach ˝a∏uj´ za me z∏oÊci jedynie dla Twej mi∏oÊci,
bàdê mi∏oÊciw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliêniemu. Jezu, kocham Ciebie”. – Jezu, ko-
cham Ciebie – powtórzyli. „Jezu, ufam Tobie”. – Jezu, ufam Tobie – znów powtórzyli. „Jezu, wybacz
mi ka˝dy grzech”. – Jezu, wybacz mi ka˝dy grzech. I nastàpi∏a formu∏a absolucji generalnej w j´zyku
∏aciƒskim, bo ∏atwiej mi by∏o przypomnieç sobie tekst wyuczony po Êwi´ceniach kap∏aƒskich. W ta-
kich chwilach, pe∏nych napi´ç, trwalsza jest pami´ç pierwszych tekstów. Ego facultate mihi ab Apo-
stolica Sede tributa indulgentiam plenariam et remissionem omnium peccatorum vobis concedo et be-
nedico vos. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 

Wszyscy rozchodzili si´ na stanowiska wyznaczone, a ja wolno opuszcza∏em kopalni´, jak zawsze
w asyÊcie górników. 

èród∏o: Henryk Bolczyk, Krzy˝ nigdy nie umiera, Katowice 2001, s. 47–49. 
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Relacja Leonarda Stankiewicza o wydarzeniach 16 grudnia 1981 roku w Kopalni W´gla Kamiennego
„Wujek” w Katowicach

Mieszka∏em wówczas w okolicach KWK „Wujek”. 16 grudnia rano wzià∏em aparat i poszed∏em
w kierunku kopalni. Od kilku dni sytuacja by∏a napi´ta, zanosi∏o si´ na jakàÊ zadym´. W uliczkach
osiedlowych wokó∏ kopalni, jak i wzd∏u˝ ogrodzenia zak∏adu pe∏no by∏o milicji, wojska i ZOMO. Ko-
lumna autobusów i samochodów ci´˝arowych przystosowanych do przewozu ludzi ciàgn´∏a si´ a˝ do
okolic ronda Miko∏owskiego. Musia∏em wi´c przejÊç jakieÊ kilkaset metrów wzd∏u˝ tych pojazdów.
Wojskowi, milicjanci i zomowcy stali grupkami, konferowali, inni rozpraszali zbierajàcych si´ przed
kopalnià ludzi [...]. Szed∏em do przodu niezatrzymywany przez nikogo. W ten sposób dosta∏em si´ pod
g∏ównà bram´ kopalni. By∏o tam ju˝ sporo osób. Tymczasem milicja i wojsko zacz´li porzàdkowaç
swoje szyki i odganiaç tych, którzy kr´cili si´ blisko ich pojazdów. Ludzie zareagowali na to oburze-
niem. Kobiety z t∏umu krzycza∏y coÊ pod adresem wojskowych. Jeden z m∏odych ˝o∏nierzy psychicz-
nie chyba nie wytrzyma∏. Odwróci∏ si´ w naszym kierunku i wygarnà∏ serià z ka∏asznikowa. W pierw-
szej chwili ogarn´∏o mnie potworne przera˝enie, jak wszystkich zresztà. Zda∏em sobie spraw´, ˝e to
nie sà ˝arty. Kilka przestraszonych osób odruchowo pad∏o na ziemi´. Dopiero po chwili uÊwiadomi-
∏em sobie, ˝e ˝o∏nierz strzela∏ Êlepymi nabojami. S∏u˝y∏em w wojsku, wi´c zorientowa∏em si´, ˝e na
luf´ jego broni za∏o˝ona jest nak∏adka, taka, jakiej u˝ywa si´ do strzelania Êlepakami. 

[...] Z ka˝dà minutà reakcja milicji i wojska by∏a coraz bardziej zdecydowana. Próbowali rozpro-
szyç grupy ludzi gromadzàce si´ pod kopalnià, chyba chcieli mieç czyste przedpole. Aby nas przep´-
dziç, u˝yli granatów ∏zawiàcych. Ludzie zacz´li uciekaç przed gryzàcym dymem. Podda∏em si´ zupe∏-
nie t∏umowi. UciekaliÊmy przed gazem w kierunku najbli˝szych budynków mieszkalnych. Zosta∏em
z kilkudziesi´cioosobowà grupà wt∏oczony na klatk´ schodowà. Jeden z granatów ∏zawiàcych wpad∏
w otwarte drzwi wejÊciowe i tam wybuch∏. Efekt by∏ taki, ˝e wszyscy w panice zacz´liÊmy kierowaç
si´ schodami w gór´. Na pierwszym albo drugim pi´trze ktoÊ zapuka∏ do drzwi jednego z mieszkaƒ.
W∏aÊcicielka uchyli∏a je, a my wr´cz wdarliÊmy si´ do Êrodka. Nawet gdybym nie chcia∏ wejÊç do te-
go mieszkania, nie mia∏em na to wp∏ywu. Osoby biegnàce za mnà po prostu mnie tam wepchn´∏y. To
by∏y u∏amki sekund. ByliÊmy wszyscy pogubieni w sytuacji. Nasza gospodyni te˝. W mieszkaniu
oprócz niej i naszej nieproszonej ósemki znajdowa∏a si´ jeszcze jedna osoba. By∏a to najprawdopodob-
niej córka w∏aÊcicielki mieszkania, m∏oda kobieta. Z rozmów wywnioskowa∏em, ˝e jest piel´gniarkà.
Mówi∏a, ˝e coÊ si´ musi dzisiaj zdarzyç, bo szpitale zosta∏y odpowiednio przygotowane, nakazano ich
personelowi opró˝niç oddzia∏y i byç gotowym na przyj´cie wi´kszej liczby osób. Nie wiem, czy mia-
∏a na myÊli szpital w Ochojcu, czy na Ligocie. Wtedy nie zastanawia∏em si´ nad sensem zas∏yszanych
wiadomoÊci. Przypomnia∏em sobie o nich dopiero kilka dni po tragedii i skojarzy∏em je z tym, co si´
wydarzy∏o. 

[...] Poniewa˝ mia∏em przy sobie aparat, postanowi∏em zrobiç troch´ zdj´ç z okna goÊcinnego
mieszkania. By∏o to o tyle kuszàce, ˝e okno wychodzi∏o dok∏adnie na kopalni´. Poczàtkowo fotogra-
fowa∏em przez firank´, poniewa˝ gospodynie by∏y przera˝one i prosi∏y, abym jej nie ods∏ania∏. O ile
dobrze pami´tam, mà˝ którejÊ z nich znajdowa∏ si´ na terenie „Wujka” i uczestniczy∏ w strajku. Zaczà-
∏em fotografowaç. Poczàtkowo faktycznie nie ods∏ania∏em firanki, jednak z czasem zaczà∏em fotogra-
fowaç przez samà szyb´. W pewnej chwili naprzeciwko naszego domu podjecha∏ czo∏g. Wymanewro-
wa∏ przodem do muru kopalni, obracajàc jednoczeÊnie wie˝à w ten sposób, ˝e jego lufa celowa∏a do-
k∏adnie w dom, w którym przebywaliÊmy. Przygotowywa∏ si´ do taranowania muru. Jego dzia∏ania
mieli zabezpieczaç ˝o∏nierze. [...]

Czo∏g ruszy∏. Widzia∏em, jak rozwala mur i dewastuje przyklejony do niego barak. Wjecha∏ do
Êrodka budynku, wzniecajàc tumany kurzu. Konstrukcja zawali∏a si´, a na wie˝´ pojazdu opad∏ jej
dach. Czo∏g cofnà∏ si´, unoszàc go ze sobà, a potem kilkakrotnie wje˝d˝a∏ w ruiny baraku i wycofywa∏
si´. Po którymÊ razie czo∏gistom uda∏o si´ zrzuciç z pojazdu kr´pujàcy go balast. W ten sposób wyko-
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nany zosta∏ wy∏om w murze, przez który na teren kopalni zacz´li wchodziç zomowcy. D∏ugie pa∏ki,
wielkie tarcze, wszystko w milicyjnym kolorze, kaski z os∏onami. Byli dobrze wyekwipowani w bojo-
wy rynsztunek. Widaç by∏o, ˝e idà na ostro. Dochodzi∏y do nas krzyki i odg∏osy strza∏ów. Po pewnym
czasie zomowcy zacz´li powracaç przez wy∏om na zewnàtrz kopalni. Najpierw pojawili si´ najbardziej
pokiereszowani, bez kasków, pa∏ i tarcz. Pogubili ca∏y ekwipunek. Widaç by∏o, ˝e mocno musieli obe-
rwaç, ˝e górnicy si´ bronili. Musieli byç wÊciekli. Ewidentnie uciekali. To nawet Êmiesznie wyglàda-
∏o i nam, tam w mieszkaniu, pokrzepi∏o serca. Niestety dopiero potem zda∏em sobie spraw´ z tego, ˝e
kiedy my cieszyliÊmy si´ widokiem zza okna, górnicy ju˝ nie ˝yli, a inni byli ranni. [...]

èród∏o: Zbiory Oddzia∏owego Biura Edukacji Publicznej IPN w Katowicach. 
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Nr 26

Relacja Stanis∏awa P∏atka, przewodniczàcego Komitetu Strajkowego w Kopalni W´gla Kamiennego
„Wujek” w Katowicach, o wydarzeniach 16 grudnia 1981 roku

No i nadszed∏ ten dzieƒ, jak si´ póêniej okaza∏o, tragiczny. Z samego rana przyszli do nas wojsko-
wi oficerowie. Oznajmili, ˝e chcà rozmawiaç z za∏ogà. Komitetu Strajkowego nie uznawali. Umo˝li-
wiliÊmy im wobec tego spotkanie z górnikami. Wojskowi zacz´li bardzo niefortunnie, bo od stwierdze-
nia, ˝e jesteÊmy jedynym zak∏adem, który strajkuje. WiedzieliÊmy, ˝e to nieprawda, bo s∏uchaliÊmy ra-
dia RWE i BBC. Wystàpienie pu∏kownika Gàbki górnicy przerwali odÊpiewaniem hymnu narodowe-
go i Bo˝e, coÊ Polsk´. [...] Wybici z konceptu wojskowi opuÊcili kopalni´. Zakomunikowali nam, ˝e
je˝eli w ciàgu godziny nie zakoƒczymy strajku, to nastàpi atak. MyÊmy im odpowiedzieli, ˝e je˝eli do
akcji przystàpi wojsko, to opuÊcimy kopalni´, je˝eli milicja, to b´dziemy stawiaç opór. 

Zaraz potem powiedzia∏em górnikom, ˝e je˝eli wejdzie wojsko, to stawiamy bierny opór, nie b´-
dziemy agresywni. Je˝eli milicja, to ka˝dy sam zadecyduje, czy da si´ spa∏owaç, czy nie. 

Oko∏o godziny 10.00 ZOMO przystàpi∏o do akcji. Rozpocz´to jà od usuni´cia ludzi spod ogrodze-
nia kopalni. U˝yto do tego gazów ∏zawiàcych i polewaczki. Nast´pnie zabrano si´ za nas. 

W naszym kierunku zacz´to strzelaç granatami z gazem ∏zawiàcym, laç wod´. Pojawi∏y si´ helikop-
tery, z których równie˝ zrzucano pojemniki z gazem. Nastàpi∏ pierwszy w∏om na teren kopalni. Po-
przez dziur´ w murze wjecha∏ wóz pancerny. Za nim wesz∏y dwa oddzia∏y ZOMO w pe∏nym rynsztun-
ku: kaski z przy∏bicami, d∏ugie pa∏y, tarcze. Przed frontem budynku kot∏owni dosz∏o do pierwszego
starcia. Milicjanci zacz´li do nas strzelaç z odleg∏oÊci 20 m granatami z gazem. Jeden z nich ugodzi∏
górnika w g∏ow´. To zdarzenie wywo∏a∏o wi´kszà z∏oÊç w ludziach. 

Oddzia∏ ZOMO, który wszed∏ na teren kopalni, nie móg∏ sforsowaç naszych szeregów, dlatego
przewrócono barykad´ przy g∏ównej bramie. Ci´˝ki czo∏g rozwali∏ kawa∏ muru, przewracajàc przy
okazji rosnàcy tam du˝y kasztanowiec. Na teren kopalni wszed∏ drugi oddzia∏ ZOMO. 

Tam, gdzie przebywa∏em, ka˝dy z nas by∏ uzbrojony w jakiÊ pr´t czy kawa∏ ∏aƒcucha. W walce u˝y-
waliÊmy przede wszystkim nakr´tek, cegie∏, elementów palenisk z kot∏owni. To wszystko fruwa∏o tam
i z powrotem. My rzucaliÊmy w ZOMO, oni w nas tym samym. By∏ tylko jeden bardzo krótki moment
bezpoÊredniego zwarcia, ale na samym poczàtku akcji. 

Ta walka na dystans trwa∏a przez jakiÊ czas. Milicjanci obrzucali nas granatami z gazem, petarda-
mi. S∏ychaç by∏o strza∏y pojedyncze i seryjne. Ca∏y czas odbieraliÊmy je jako dzia∏ania majàce nas za-
straszyç. ByliÊmy przekonani, ˝e strzelajà Êlepymi nabojami. 

W pewnym momencie, kiedy chmura gazu unios∏a si´ nieco do góry, dostrzeg∏em le˝àcego górni-
ka. Podbieg∏em do niego, ˝eby zobaczyç, co mu jest. Kiedy si´ nad nim pochyli∏em, zosta∏em ugodzo-
ny pociskiem. Poczu∏em szarpni´cie w prawe rami´. Odskoczy∏em za naro˝nik kot∏owni. Z r´kawa wy-
cieka∏a krew. Wtedy uÊwiadomi∏em sobie, ˝e u˝ywajà ostrej amunicji. 

Koledzy odprowadzili mnie na punkt sanitarny. Okaza∏o si´, ˝e nie jestem jedynym rannym. Pano-
wa∏ tam du˝y ruch. Z pokoju zabiegowego wyszed∏ lekarz z pokrwawionym fartuchem. Po chwili wy-
niesiono stamtàd zabitego górnika. Nawet nie wiem, kto to by∏. 

Kiedy opatrywano mi ran´, dochodzi∏y do mnie odg∏osy walki: strza∏y karabinowe, detonacje, któ-
re wskazywa∏y na u˝ycie dzia∏ z pojazdów pancernych. Trwa∏o to jakieÊ pó∏ godziny. Potem nasta∏a
b∏oga cisza. W punkcie sanitarnym nadal trwa∏ goràczkowy ruch. Dociera∏y do mnie bezradne g∏osy
lekarzy dopominajàcych si´ o krew, o Êrodki opatrunkowe. 

Wraz z innym rannym wsadzono mnie do sanitarki. Dowieziono nas do skrzy˝owania ul. Pola z ul.
Za∏´skà. Tam zatrzyma∏a nas milicja. Kazano nam wyjÊç z sanitarki. Mojego koleg´ potraktowano bar-
dzo brutalnie, bo le˝àcego na noszach wyciàgni´to za nogi. Milicjanci za˝àdali od nas dowodów oso-
bistych. Nie mieliÊmy ich. Da∏em im znaczek kontrolny. Poda∏em swoje nazwisko. Milicjant wy-
ciàgnà∏ z kieszeni kartk´. By∏o na niej sporo nazwisk. Moje na pierwszym miejscu. Milicjant krzyknà∏
do swojego dowódcy: „Mamy P∏atka!”. 

èród∏o: „Dziennik Zachodni”, 26 XII 1991 r.
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Nr 27

Relacja Zenobii ¸ukasiewicz1 Jak zosta∏am internowana

Póênym wieczorem 12 XII [1981 r.] wróci∏am z Warszawy, z posiedzenia „Patronatu”. W pociàgu
opowiada∏am podró˝nym z przedzia∏u o Êmierci mojego syna, spowodowanej przed kilku laty przez
milicjantów, a tak˝e o innych bestialskich mordach milicyjnych. 

Ledwo zdà˝y∏am si´ rozebraç, gdy rozleg∏ si´ dzwonek [u drzwi]. Uchyli∏am je, zobaczy∏am kobie-
t´, prosi∏a, by jà wpuÊciç. MyÊla∏am, ˝e mo˝e do telefonu, cz´sto tak bywa∏o, bo w ca∏ej klatce tylko
ja mia∏am telefon. Cofn´∏am si´, by wesz∏a, a wtedy wpadli tamci – dwóch cywilnych, jeden mundu-
rowy. 

Córka z zi´ciem i wnuczkà ju˝ spali w pokoju obok – nie chcia∏am, by dziecko si´ zbudzi∏o, wi´c
wpuÊci∏am t´ ca∏à czwórk´ do swojego pokoju. Jeden pozorowa∏ rewizj´, drugi chwyci∏ mnie z ty∏u za
w∏osy, zaczà∏ wykr´caç r´ce, przygià∏ do ziemi. Przestraszona zacz´∏am krzyczeç. Obudzeni tym cór-
ka i zi´ç wpadli do pokoju, wi´c ubek mnie puÊci∏. Po chwili oÊwiadczy∏, ˝e musz´ iÊç z nimi na roz-
mow´ do prokuratora. PomyÊla∏am, ˝e mo˝e ma to zwiàzek z moimi opowieÊciami w pociàgu, bo je-
den z m´˝czyzn wyda∏ mi si´ wówczas podejrzany. Zacz´∏am si´ ubieraç, ze zdenerwowania zepsu∏am
zamek b∏yskawiczny w botkach, za∏o˝y∏am wi´c lakierki, bo akurat by∏y pod r´kà. 

W mieszkaniu po naszym wyjÊciu zosta∏ jeszcze jeden mundurowy, który – jak si´ póêniej dowie-
dzia∏am – nie kryjàc si´, bez ˝enady, wymontowa∏ z mojego telefonu „pluskw´”. 

Przywieêli mnie na Lutomierskà. Najpierw do pomieszczenia przypominajàcego Êwietlic´ – by∏o
tam ju˝ wielu m´˝czyzn, tak˝e znajomych: Witek Su∏kowski, W∏odek Gromiec i inni. Stamtàd zabra-
li mnie na „do∏ek”. Wkrótce w celi znalaz∏y si´ tak˝e Maƒka Dmochowska, Janka Szcz´sna, Inka Du-
nin. Po jakimÊ czasie przewieziono nas do wi´zienia m´skiego w ¸´czycy, skàd – po dwóch dobach –
do wi´zienia kobiecego w Olszynce Grochowskiej. 

Dopiero w Go∏dapi, po miesiàcu pobytu, pozna∏am uzasadnienie swojego internowania: poniewa˝
„zamierza podjàç dzia∏ania bezpoÊrednio godzàce w porzàdek prawny i zasady ustrojowe PRL”. 

èród∏o: Dekret na czarownice, czyli historia prawdziwa prozà i wierszem o ∏ódzkich ekstremistkach, które nie pod-
da∏y si´ WRON-ie, ¸ódê 2001, s. 51–52. 

1 Zenobia ¸ukasiewicz w 1981 r. pracowa∏a jako maszynistka w biurze projektów „Miasto-Projekt”. Od 1978 r. (po Êmierci
22-letniego syna, który zmar∏ w wyniku brutalnych dzia∏aƒ milicji) zwiàzana by∏a z KSS „KOR”, bra∏a udzia∏ w wielu
procesach sàdowych dzia∏aczy opozycyjnych, dwukrotnie zatrzymywana przez SB. Przed stanem wojennym uczestniczy∏a 
w pracach Komitetu Pomocy Uwi´zionym i Ich Rodzinom „Patronat”. Internowana 13 XII 1981 r., przetrzymywana 
w wi´zieniach w ¸´czycy i Olszynce Grochowskiej, potem przewieziona do Go∏dapi, zosta∏a zwolniona 22 VII 1982 r.  
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Nr 28

Relacja Ma∏gorzaty Bartyzel1 Drugi etap

Po wyjÊciu z internowania zasta∏am m´˝a w szpitalu w ¸owiczu. Prócz niego by∏o tam jeszcze kil-
ku innych internowanych, m.in. W∏odzimierz Gromiec, Tomasz Mys∏ek, Józef Âreniowski, a i obsta-
wa wi´zienna niezbyt ucià˝liwa. Mo˝na by∏o wi´c cz´Êciej ni˝ w wi´zieniu sp´dziç wspólnie czas na
powietrzu w szpitalnym ogrodzie. To przecie˝ nie byli ludzie ci´˝ko chorzy, tylko niektóre schorzenia
nasili∏y si´ w wi´zieniu, a i lekarze pomogli, by daç chorym wi´cej oddechu. Po pewnym jednak cza-
sie gruchn´∏a wieÊç, ˝e b´dà ich przewoziç z ¸owicza do innego wi´zienia. Józek zdecydowa∏ si´ na
ucieczk´ ze szpitala. Wiedzia∏, ˝e gdy wróci do wi´zienia, ucieczka b´dzie trudniejsza do realizacji,
a mia∏ bogaty plan dzia∏ania. Pozostali zdawali sobie spraw´, ˝e jego ucieczka zakoƒczy ich leczniczy
wypoczynek. 

Po ucieczce Józka sprawy potoczy∏y si´ b∏yskawicznie. Trudno by∏o si´ dostaç do szpitala. Lekarze
i piel´gniarki dali nam sygna∏, i˝ coÊ si´ szykuje, bowiem kazano nam przygotowaç na rano ca∏à do-
kumentacj´ medycznà internowanych. 

By∏am przed budynkiem szpitalnym na godzin´ przed wskazanym terminem. Poniewa˝ do dziÊ nie
„dochowa∏am si´” samochodu, potrzebowa∏am pomocy. Zg∏osi∏ si´ zaprzyjaêniony z teÊciami, Êwiet-
ny krawiec, dziÊ ju˝ Êp. pan Wlaêlik. CzekaliÊmy przed szpitalem, nie wychodzàc z samochodu. Za-
czà∏ si´ ruch. Przyjecha∏a suka, esbecy. Wbrew protestom lekarzy wyprowadzajà naszych. Ruszajà. Ja-
dà doÊç szybko. My za nimi. Przepuszczamy kilka samochodów, by nie budziç podejrzeƒ, ale nie za
du˝o, by nie straciç ich z oczu. W Zgierzu skr´camy na teren szpitalny. Zatrzymujemy si´ przy wej-
Êciu. Oni podje˝d˝ajà do dalszego pawilonu. Wlaêlik podbiega bli˝ej, by dowiedzieç si´ dok∏adnie,
gdzie ich zamykajà. Mnie znajà, wi´c zostaj´ w samochodzie. Po chwili wiemy ju˝ wszystko. Zamk-
ni´ty oddzia∏ psychiatryczny. Obstawa. Pe∏ne uzbrojenie. Po po∏udniu próbuj´ oficjalnie dowiedzieç
si´, gdzie jest mój mà˝. Bezskutecznie. Wieczorem informacje przekazane przez nas podaje [Radio]
Wolna Europa. WÊciek∏oÊç SB. 

UÊwiadamiam sobie, ˝e nale˝y kontynuowaç konspiracyjnie dzia∏alnoÊç BIPS. Mam przecie˝ swo-
je kana∏y informacyjne, m∏odzie˝ do ∏àcznoÊci. Tylko sztandarowe postaci trzeba odsunàç, by nie bu-
dziç z∏ego. Dzi´ki tym zabezpieczeniom ani jedna osoba z tej ekipy nie wpad∏a do koƒca stanu wojen-
nego. RównoczeÊnie odÊwie˝am dawne kontakty. Brak jakiejkolwiek pracy w ¸odzi do koƒca 1989 r.,
tylko pó∏ etatu w Kaliszu do 1987. Jacka po wyjÊciu z internowania w grudniu 1982 dwukrotnie zwal-
niajà z pracy w U[niwersytecie] ¸[ódzkim]. 

èród∏o: Dekret na czarownice, czyli historia prawdziwa prozà i wierszem o ∏ódzkich ekstremistkach, które nie pod-
da∏y si´ WRON-ie, ¸ódê 2001, s. 76–77. 

1 Ma∏gorzata Bartyzel (ur. w 1955 r.) pracowa∏a w Zarzàdzie Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” w ¸odzi, w redakcji „Solidarno-
Êci Ziemi ¸ódzkiej”, od lata 1981 r. kierowa∏a Oddzia∏em ¸ódzkim Biura Informacji Prasowej NSZZ „SolidarnoÊç” (BIPS)
– najpierw jawnie, a po wyjÊciu z internowania konspiracyjnie. Internowana 13 XII 1981 r., wi´ziona w Sieradzu, Olszynce
Grochowskiej, Go∏dapi, zwolniona 22 VII 1982 r. 
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Nr 29

Dziennik Danuty Wroniszewskiej z okresu stanu wojennego 

Noc spokojna, rano w radiu s∏ysz´ przemówienie gen. Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu wojen-
nego. 13 grudnia [1981 r.] rano wy∏àczono pràd i zabrano wod´. Nawet nie dali pos∏uchaç do koƒca
przemówienia. Dopiero o 14.00 w∏àczono wod´. 13 grudnia na siedzibie „SolidarnoÊci” powiewa fla-
ga, ale drzwi sà opiecz´towane. Na ulicach prawie bezruch. [...]

15 grudnia, wtorek. Autobusy miejskie nie kursujà, nie ma te˝ taksówek, bo nie ma dla nich pali-
wa. JakaÊ zrozpaczona staruszka z dwojgiem chorych dzieci chce si´ dostaç na PKS. Zatrzymuje wóz
milicyjny. [...] Tej nocy sporo ludzi dosta∏o powo∏anie do wojska, nawet 47-letni mà˝ naszej sprzàtacz-
ki. Zostawiam list´ osób potrzebujàcych pomocy spoÊród rodzin internowanych. Opieka spo∏eczna
przygotuje dla nich paczki. [...] 

16 grudnia. [...] Spotka∏am na ulicy znajomà piel´gniark´, której kole˝anka doje˝d˝a do pracy ze
wsi Siemieƒ i mówi∏a, ˝e dziÊ w nocy zabrano do wojska po∏ow´ ch∏opaków i m´˝czyzn ze wsi. Inni
zarzynajà Êwiniaki, ˝eby daç rodzinom, sprzedaç znajomym, zanim za darmo im zabiorà. Uwa˝ajà, ˝e
skoro jest wojna, to wojsko b´dzie zabieraç ˝ywnoÊç na kontyngenty. Rozp´dzono rano ca∏y targ, bo
wojskowi uznali, ˝e sprzedaje si´ tu towar po za drogich cenach, nie tak jak w sklepie. [...]

21 grudnia, poniedzia∏ek. [...] W sklepie warzywnym sprzedajà d˝emy i jab∏ka. Mo˝na kupiç 2 d˝e-
my, 2 kg jab∏ek, 2 kg cebuli, 5 kg ziemniaków, pieczarek 0,5 kg, s∏onych paluszków po 4 opakowania
na g∏ow´. [...]

22 grudnia [...]. Id´ do Janeczki Gawroƒskiej, naszej maszynistki. Mieszka przy rynku. DziÊ uda∏o
jej si´ kupiç jedynie s∏oiczek Êmietany za 60 z∏, ale ˝adnego jaja, choç sta∏a w dwóch kolejkach. Sta-
szek by∏ w Szumowie. Okaza∏o si´, ˝e ch∏opi p∏acili tam po 500 z∏ grzywny za to, ˝e pojechali w nie-
dziel´ 20 grudnia na odwiedziny do szpitala do Zambrowa. Powiedziano im, ˝e nie majà prawa wy-
Êciubiaç nosa poza w∏asnà gmin´ bez stosownej przepustki. [...]

23 grudnia, Êroda. [...] Komenda Wojewódzka MO zgodzi∏a si´ na zebranie paczek dla internowa-
nych i zobowiàza∏a si´ do dostarczenia ich adresatom. Panie z dzia∏u s∏u˝b socjalnych jeêdzi∏y z mili-
cjantami po domach rodzin internowanych i zbiera∏y w paczkach to, co rodziny chcia∏y im przekazaç.
Do paczek do∏àczy∏y otrzymane od KoÊcio∏a produkty ˝ywnoÊciowe. Rodziny jeszcze nie otrzàsn´∏y
si´ z szoku. [...]

30 grudnia przed U[rz´dem] W[ojewódzkim] zatrzyma∏y si´ trzy bu∏garskie tiry wype∏nione pra-
wie 8 tys. noworocznych paczek od zaprzyjaênionego okr´gu Widim. [...]

16 lipca [1982 r.], piàtek. P∏k Zapa∏a zosta∏ odsuni´ty za niedociàgni´cia w przygotowaniach do or-
ganizacji akcji ˝niwnej. Wsz´dzie skar˝yli si´ na to rolnicy. G∏ównym ich zmartwieniem by∏ brak
sznurka do snopowiàza∏ek. Sznurek sprowadzano z Meksyku i Brazylii, ciàgle jest w drodze. Mamy
wprawdzie eksperymentalny polski sznur ze sztucznego tworzywa, ale nasze maszyny nie sà w stanie
go ciàç. [...] Ceny lecà w gór´ w szalonym tempie. [...]

èród∏o: Zbiory Oddzia∏owego Biura Edukacji Publicznej IPN w Bia∏ymstoku. 
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Dziennik Ryszarda G∏owackiego z okresu stanu wojennego

4 II 1982 r. 
WyszliÊmy po obiedzie do miasta z zamiarem kupienia czegokolwiek, gdy˝ od paru miesi´cy jedy-

ne zakupy to ˝ywnoÊç i gazety. Niestety, w sklepach naprawd´ nic nie ma. Jedynie w ksi´garniach,
sklepach gospodarstwa domowego i w prywatnych jakieÊ buble. Najlepszy jest „Jubiler”, gdzie „sprze-
dajà” wy∏àcznie plastykowe bransoletki w jednym kolorze. To chyba najgorzej zaopatrzony sklep ju-
bilerski na Êwiecie. Istny surrealizm. Jedyna wyspa towarowa to dewizowy sklep „Peweksu”. Kupili-
Êmy pó∏ kilograma kawy za 5,20 dolara, b´dzie na jakiÊ czas. Tylko skàd braç dolary na takie zakupy?
[...]

18 III 1982 r. 
Dzisiaj dzieƒ zakoƒczony na „8”, a wi´c data tankowania dla mojej starej skody (4198). Poniewa˝

bak mam pe∏ny, a potrzeba mi wi´cej benzyny, ˝eby móc wyjechaç na Âwi´ta Wielkanocne do Gorlic
(po drodze nie kupi´, bo mi nie sprzedadzà), musz´ przeto zrobiç zapas w kanistrze (20 l). NajproÊciej
by∏oby podjechaç do stacji benzynowej, ale do kanistrów nie sprzedajà, dlatego musia∏em iÊç do gara-
˝u, wejÊç do kana∏u, spuÊciç 20 l benzyny z baku (przy okazji obla∏em si´ benzynà i Êmierdzia∏em jak
stary traktor), pojechaç na stacj´ benzynowà (2 razy po 3 km), kupiç 15 l, bo tyle mi si´ nale˝y na przy-
dzia∏, odnotowaç to wydarzenie na odwrocie kwitu ubezpieczeniowego, pojechaç do gara˝u i wreszcie
wróciç do domu. Ca∏a operacja zabra∏a mi prawie 2 godziny, a przecie˝ gdybyÊmy ˝yli w normalnym
kraju, mo˝na by to za∏atwiç w ciàgu 3 minut w pierwszej lepszej stacji benzynowej. Potem jeszcze mu-
sia∏em si´ szybko wykàpaç, ˝eby sp∏ukaç rafineryjny zapach... i tak zrobi∏ si´ wieczór. I pomyÊleç, ˝e
podobnie post´pujà setki tysi´cy, mo˝e nawet miliony prywatnych w∏aÊcicieli samochodów w naszym
kraju. Codziennie w dziesi´ciodniowym, ob∏àkaƒczym cyklu. [...]

4 XI 1982 r. 
Z wielkà pompà og∏oszono o dodatkowej kartce na grudzieƒ: ka˝dy obywatel b´dzie mia∏ mo˝noÊç

nabycia dodatkowej kostki myd∏a (ju˝ siódmej w roku), 30 dkg proszku do prania i 1 kg cukru. Czy te
w∏adze nas nie rozpieszczajà? [...]

1 XII 1982 r. 
Dosta∏em akumulator! Po zaledwie pó∏rocznym oczekiwaniu, dwóch podaniach, jednej wizycie

w dyrekcji i kilku telefonach naprzykrzajàcych. Kosztuje, bagatelka – 3500 z∏, a wi´c prawie 45 proc.
mojej miesi´cznej pensji (przed trzema laty akumulator kupi∏em za 700 z∏). Te trzy i pó∏ tysiàca to i tak
nic w porównaniu z 12, jakich ˝àdajà na czarnym rynku. Teraz mog´ jeêdziç i jeêdziç, a˝ mi si´ opo-
ny zedrà (wkrótce). O nowych trudno marzyç. [...]

èród∏o: Zbiory Oddzia∏owego Biura Edukacji Publicznej IPN w Rzeszowie. 
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Nr 31

Relacja Dariusza Mrzyg∏oda1 Bibu∏a na Podbeskidziu

W 1980 r. wstàpi∏em do Niezale˝nego Zrzeszenia Studentów, dzia∏ajàcego w Filii Politechniki
¸ódzkiej w Bielsku-Bia∏ej. Poczàtkowo by∏em szeregowym dzia∏aczem, nast´pnie zosta∏em wybrany
na cz∏onka Komisji Uczelnianej. Wraz z kolegà Andrzejem Kabatem prowadziliÊmy bibliotek´ NZS.
Do naszych obowiàzków nale˝a∏o równie˝ gromadzenie nowych zbiorów. DoÊwiadczenia z tej pracy
przyda∏y nam si´ w czasie stanu wojennego, kiedy zaj´liÊmy si´ drukiem. [...]

W poniedzia∏ek 14 grudnia [1981 r.] postanowi∏em pójÊç na uczelni´. Spotka∏em tam kilka, mo˝e
kilkanaÊcie osób. W ciàgu nast´pnych dwóch–trzech tygodni spotykaliÊmy si´ w ró˝nym sk∏adzie, za-
zwyczaj w mieszkaniach prywatnych, ˝eby podyskutowaç. Mimo szoku wywo∏anego wydarzeniami
z 13 grudnia doszliÊmy wspólnie do wniosku, ˝e trzeba coÊ dalej robiç. Pomys∏y by∏y ró˝ne. [...] 

Pierwsze tygodnie, a nawet miesiàce stanu wojennego wspominam jako okres partyzancki, ale
w negatywnym tego s∏owa znaczeniu, bardzo nieprzyjemny. Do poczàtku roku 1982 nie prowadzili-
Êmy w∏aÊciwie ˝adnej dzia∏alnoÊci opozycyjnej. [...]

Poniewa˝ dzia∏alnoÊç uczelni zosta∏a zawieszona, spotykaliÊmy si´, jak wspomnia∏em, w gronie kil-
kunastu osób – podobnie myÊlàcych i czujàcych. Wtedy jeszcze nie obowiàzywa∏y zasady klasycznej
konspiracji. Nie u˝ywaliÊmy pseudonimów, skrzynek kontaktowych czy kwater. Spotkania odbywa∏y
si´ z regu∏y do po∏udnia, w tajemnicy przed naszymi rodzinami. Pomimo szoku i ogólnego przygn´-
bienia wydawa∏o nam si´ czymÊ oczywistym, ˝e trzeba si´ do czegoÊ wziàç. Za najlepsze rozwiàzanie
uznaliÊmy wydawanie jakiegoÊ biuletynu. Wtedy powsta∏o pismo „Bibu∏a”. 

W pierwszym okresie dzia∏alnoÊci bielskiego podziemia nie by∏o koordynacji dzia∏aƒ mi´dzy po-
szczególnymi Êrodowiskami drukujàcymi pras´ czy ulotki. Ka˝dy dzia∏a∏ na w∏asnà r´k´. Grupy by∏y
odizolowane, zakonspirowane. PodejrzewaliÊmy oczywiÊcie, ˝e oprócz nas sà inni. [...]

Nasz biuletyn zacz´liÊmy wydawaç z poczàtkiem 1982 r. Wspólnie z Andrzejem Kabatem druko-
waliÊmy ró˝ne rzeczy jeszcze przed stanem wojennym, tak ˝e rozmaite niuanse techniczne by∏y nam
ju˝ znane. U˝ywaliÊmy prymitywnych technik. Do wielu rzeczy dochodziliÊmy metodà prób i b∏´dów.
DrukowaliÊmy na powielaczu bia∏kowym. To by∏a taka prosta forma: filc, farba drukarska, warstwa
bia∏kowa. K∏ad∏o si´ na to kartk´ i przelatywa∏o po niej wa∏kiem wymontowanym z pralki „Frania”.
W ten sposób powstawa∏y kolejne strony danego numeru. Najwi´ksze problemy mieliÊmy z papierem
i farbà. W koƒcu z jednej z ma∏ych, legalnie dzia∏ajàcych firm podprowadziliÊmy pieczàtki i za ich po-
mocà fabrykowaliÊmy odpowiednie zamówienia. Papier staraliÊmy si´ kupowaç zawsze gdzie indziej,
aby nie wzbudzaç podejrzeƒ. Po odbiór „towaru” najcz´Êciej jeêdzi∏ Andrzej. 

Poczàtkowo druk „Bibu∏y” odbywa∏ si´ w ró˝nych mieszkaniach, u znajomych. MusieliÊmy byç ca-
∏y czas czujni, gotowi do ewakuacji. Powielacz bia∏kowy, chocia˝ prymitywny, mia∏ t´ zalet´, ˝e dzia-
∏a∏ cicho i by∏ stosunkowo niewielki. Nak∏ady poszczególnych numerów pisma wynosi∏y oko∏o tysià-
ca sztuk. Gotowy materia∏ razem z powielaczem mo˝na wi´c by∏o wynieÊç z lokalu w trzech torbach
lub w plecakach. Spakowanie drukarni zajmowa∏o oko∏o 15 minut. [...] 

Pomimo wielu niedogodnoÊci staraliÊmy si´ utrzymywaç cyklicznoÊç wydawania. O ile pami´tam,
kolejne numery ukazywa∏y si´ w odst´pach miesi´cznych. Redakcj´ robi∏em razem z Andrzejem. Na-
sze pismo by∏o w zasadzie sk∏adankà. Nie zamieszczaliÊmy w nim w∏asnych tekstów. Nie pojawia∏y
si´ w nim tak˝e informacje lokalne. Te czytelnik móg∏ znaleêç w „SolidarnoÊci Podbeskidzia” oraz
„Serwisie Informacyjnym RKW”. [...] Nasz biuletyn by∏ swego rodzaju antologià prasy, wydawnictw
periodycznych i tekstów zaczerpni´tych z wi´kszych opracowaƒ. ZamieszczaliÊmy te˝ przeglàd naj-
wa˝niejszych informacji, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wi´kszà cz´Êç ka˝dego numeru 

1 Dariusz Mrzyg∏ód (ur. w 1959 r.) w latach 1978–1985 studiowa∏ na Wydziale Budowy Maszyn Filii Politechniki ¸ódzkiej
w Bielsku-Bia∏ej. 
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∏ wype∏nia∏y jednak fragmenty opracowaƒ historycznych i periodyków, na przyk∏ad paryskiej „Kultury”. 

MieliÊmy nadziej´, ˝e uda nam si´ uzupe∏niç wiedz´ politycznà i historycznà spo∏eczeƒstwa wiadomo-
Êciami, których nie mo˝na by∏o wyczytaç w wydawnictwach legalnego obiegu. 

OczywiÊcie wydawanie pisma nie mia∏o sensu bez zorganizowania sprawnej sieci kolporta˝u. Przy
nak∏adzie rz´du tysiàca egzemplarzy nie by∏o to rzeczà trudnà. Wi´kszoÊç rozprowadzaliÊmy sami, to
znaczy Andrzej Kabat, ja i jeszcze jakieÊ 10–15 osób, które z nami wspó∏pracowa∏y. Pismo trafia∏o ka-
na∏ami towarzyskimi do stosunkowo du˝ej grupy odbiorców. Wi´kszoÊç egzemplarzy rozchodzi∏a si´
na terenie samego Bielska. [...] W Filii Politechniki ¸ódzkiej kolportowa∏ jà mój kuzyn Jerzy Kopiec,
który pracowa∏ tam jako asystent. Jerzy by∏ dzia∏aczem „SolidarnoÊci”. [...]

Wydawanie czegokolwiek w warunkach konspiracji jest przedsi´wzi´ciem specyficznym. Nie mie-
liÊmy pe∏nych informacji, jak naszà prac´ odbierajà czytelnicy. Nak∏ad si´ rozchodzi∏, lecz nie wiedzie-
liÊmy, jak na pismo i zawarte w nim treÊci reagowa∏o spo∏eczeƒstwo. Nie by∏o listów do redakcji, nie
mog∏o byç mowy o sonda˝ach wÊród czytelników. WychodziliÊmy z za∏o˝enia, ˝e skoro pismo znika,
to znaczy, i˝ jest czytane. Wystarcza∏y nam wi´c same informacje, ˝e „Bibu∏a” si´ rozchodzi. Dla nas
by∏ to znak, ˝e jest potrzebna, a nasz wysi∏ek ma sens. [...]

èród∏o: Âwiadectwa stanu wojennego, oprac. Antoni Dudek i Krzysztof Madej, Warszawa 2001, s. 182–188 
[relacja przygotowana przez Jaros∏awa Nej´]. 
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Nr 32

Relacja Mariana Kuleckiego1 Z roku na rok

Tworzy∏em struktury „SolidarnoÊci” w Zak∏adach Chemicznych Organika-Benzyl w Skar˝ysku-
-Kamiennej od samego poczàtku, to jest 1980 r., a póêniej, po zmianie miejsca zatrudnienia, nale˝a∏em
do niej w „Mesko”. Przed grudniem 1981 r. nastroje u nas w mieÊcie by∏y spokojne, niczego nie prze-
widywaliÊmy. [...] 

W soboty i niedziele mieliÊmy zmiany 12-godzinne, gdy˝ pracowaliÊmy w ruchu ciàg∏ym. 12 grud-
nia 1981 r. akurat zast´powa∏em koleg´ i zmiana mi si´ wyd∏u˝y∏a do 24 godzin. Moje miejsce pracy,
tak zwana hartownia, znajdowa∏o si´ przy bramie wjazdowej do „Mesko”. [...] Tamtà noc z 12 na 13
grudnia zapami´ta∏em doskonale. 

Wszystko zacz´∏o si´ oko∏o godziny 18. Us∏yszeliÊmy warkot silników samochodowych i odg∏os
wje˝d˝ajàcych pojazdów. To nas zaskoczy∏o, zw∏aszcza ˝e dzieƒ by∏ wolny i póêna pora. Otworzyli-
Êmy drzwi i zobaczyliÊmy samochody wojskowe. Wysypali si´ z nich ˝o∏nierze – pod bronià, w he∏-
mach. [...] Przez okno patrzyliÊmy, jak wojsko zajmowa∏o zak∏ad. W pierwszej kolejnoÊci podmienili
stra˝ przemys∏owà na wartowniach. 

O godzinie 20–21 ktoÊ zaczà∏ ostro dobijaç si´ do naszych drzwi. Brygadzista Stanis∏aw Maƒtusz
otworzy∏ i wtedy do pomieszczenia wesz∏o kilku ˝o∏nierzy z podporucznikiem, wszyscy w he∏mach,
z bronià wymierzonà w naszym kierunku. Oficer powiedzia∏ nam, ˝e zosta∏ wprowadzony stan wyjàt-
kowy – nie wojenny. [...] Doda∏, ˝e w∏adz´ przej´∏o wojsko i wszelkie nieodpowiedzialne dzia∏ania
mogà spowodowaç nieobliczalne skutki. ˚o∏nierze mieli rozkaz interweniowaç – takich s∏ów u˝y∏ –
w ka˝dej podejrzanej sytuacji, a w skrajnych przypadkach otworzyç ogieƒ. ByliÊmy zaskoczeni, nikt
si´ nie odezwa∏. Kiedy ˝o∏nierze wyszli, zamkn´liÊmy si´ i przesiedzieliÊmy tak do rana. [...] 

W nast´pnych dniach odczuliÊmy, na czym polega tak zwana w∏adza wojskowa w zak∏adach. [...]
Przed Bo˝ym Narodzeniem dowiedzieliÊmy si´, i˝ jesteÊmy teraz zak∏adem zmilitaryzowanym, co po-
ciàga za sobà mi´dzy innymi zmiany w kodeksie pracy. W skali internowaƒ zorientowa∏em si´ dopie-
ro po po∏udniu 13 grudnia i w dniach nast´pnych. W zasadzie ca∏e zak∏adowe w∏adze „SolidarnoÊci”
i najbardziej aktywni dzia∏acze w „Mesko” zostali zatrzymani. 

[...] Z tych najbardziej opornych internowano mi´dzy innymi Edmunda Borowca i Mieczys∏awa
Woêniaka, a reszt´ niewygodnych usuni´to z pracy. Pami´tam, ˝e wykorzystano ten moment, aby
zwolniç cz´Êç pracowników z innych zak∏adów – tych, którzy nie byli na listach internowanych, ale
stanowili „zagro˝enie” dla kraju. [...]

W czasie wielkiego postu, na wiosn´ 1982 r., zacz´∏y si´ pojawiaç nielegalne druki ulotne w „Me-
sko”, zrobione na powielaczu spirytusowym. [...] Pierwszy kontakt z tymi drukami mia∏em przez [...]
Stanis∏awa Maƒtusza, który poprosi∏ mnie o rozprowadzenie oko∏o 50 sztuk ulotek wÊród znajomych.
[...]

GdzieÊ w lutym mój znajomy Krzysztof G∏omb poprosi∏ mnie na spotkanie do koÊcio∏a pod wezwa-
niem NajÊwi´tszego Serca Jezusowego. [...] PostanowiliÊmy wtedy zorganizowaç – pod egidà KoÊcio-
∏a – TrzeêwoÊciowe Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Sta∏o si´ ono przykrywkà dla naszej dzia∏alnoÊci
konspiracyjnej, która wówczas na dobre si´ rozpocz´∏a. [...] Po roku zamieniliÊmy siedzib´ na Sanktu-
arium Matki Bo˝ej Ostrobramskiej [...]. 

Nasza dzia∏alnoÊç przechodzi∏a ró˝ne etapy, w zale˝noÊci od sytuacji w kraju. Na poczàtku ograni-
cza∏a si´ do cyklicznych spotkaƒ, na których omawialiÊmy bie˝àcà sytuacj´ w Skar˝ysku i w kraju. 
[...] Póêniej zastanawialiÊmy si´, co mo˝emy zrobiç w mieÊcie. Z czasem na naszych zebraniach za-

1 Marian Kulecki (ur. w 1940 r.) – robotnik, dzia∏acz NSZZ „SolidarnoÊç” w Zak∏adach Chemicznych Organika-Benzyl i Za-
k∏adach Metalowych im. gen. Karola Âwierczewskiego „Predom-Mesko”. W stanie wojennym pracowa∏ w podziemnych
strukturach „SolidarnoÊci” w Skar˝ysku-Kamiennej. 
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∏ cz´∏y si´ pojawiaç ró˝ne wydawnictwa opozycyjne – regionalne [...] i krajowe. [...] Powoli zaczà∏ si´ 

u nas organizowaç kolporta˝, obejmujàcy druki ulotne, pras´ i ksià˝ki. RozprowadzaliÊmy je w naszej 
spo∏ecznoÊci, ale nie tylko. WsiadaliÊmy z Woêniakiem do pociàgów na trasie Skar˝ysko–Radom lub
Skar˝ysko–Kielce i cz´Êç druków zostawialiÊmy w przedzia∏ach, pozosta∏e roznosiliÊmy po wsiach. 
[...] Nasza praca polega∏a te˝ na udzielaniu pomocy materialnej rodzinom osób internowanych, aresz-
towanych bàdê zwolnionych z pracy. Zbigniew Kijak, dzi´ki temu, ˝e mia∏ rodzin´ i znajomych na wsi,
dostawa∏ od rolników [...] ˝ywnoÊç, na przyk∏ad pó∏ Êwini. Razem roznosiliÊmy paczki potrzebujàcym,
wed∏ug listy, którà mia∏ Kijak. By∏a to jednak pomoc znikoma w stosunku do potrzeb. 

OrganizowaliÊmy systematycznie msze za Ojczyzn´, ze sztandarem „SolidarnoÊci”, który uda∏o si´
wynieÊç w pierwszych dniach stanu wojennego z „Mesko”. [...] Ponadto organizowa∏em dla zaprzyjaê-
nionych dzieci wycieczki do Warszawy, na cmentarz Powàzkowski. Robi∏em im lekcje prawdziwej hi-
storii, opowiada∏em o wszystkich zatajanych wówczas faktach. 

èród∏o: Âwiadectwa stanu wojennego, oprac. Antoni Dudek i Krzysztof Madej, Warszawa 2001, s. 135–139 
[relacja przygotowana przez Ma∏gorzat´ Ptasiƒskà]. 



71

w
yb

ó
r êró

d
e
∏

Nr 33

Relacja ks. Stanis∏awa Bartmiƒskiego1 Wojenne rekolekcje

Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego rozpocz´∏a si´ chyba nowa era w ˝yciu naszego narodu.
Stan ten wszyscy odczuwali jako uderzenie w demokracj´ i „SolidarnoÊç” – taka by∏a opinia przeci´t-
nego Polaka. 13 grudnia og∏osi∏em w koÊciele ˝a∏ob´ narodowà, organy nie gra∏y, ludzie p∏akali i wszy-
scy po wielu latach ÊpiewaliÊmy „Ojczyzn´ wolnà racz nam wróciç, Panie”. [...]

Nast´pnego dnia, w poniedzia∏ek, odwiedzi∏o mnie dwóch komisarzy, upominajàc doÊç surowo
i bezczelnie, abym nie modli∏ si´ za zamordowanych i aresztowanych. Ja nie by∏em im d∏u˝ny i te˝ wy-
garnà∏em, co myÊl´ o ca∏ej tej hecy. Potem przyszli po raz drugi, by zabroniç mi czytaç list Episkopa-
tu, nie zastali mnie jednak [...]. 

Rzeczà pierwszorz´dnà sta∏o si´ organizowanie pomocy dla ofiar stanu wojennego. Inicjatywa by-
∏a spontaniczna i oddolna. [...]

Wzorem innych diecezji w PrzemyÊlu powsta∏ Komitet Pomocy Internowanym i Uwi´zionym. Zna-
laz∏em si´ w nim przypadkowo. Kuria oficjalnie popar∏a powo∏anie Komitetu i szuka∏a ksi´˝y, którzy
chcieliby w∏àczyç si´ w jego prace, sama zaÊ podj´∏a si´ koordynacji dzia∏aƒ. 

Zajmowa∏em si´ g∏ównie przygotowywaniem paczek dla internowanych, ale raczej nie jeêdzi∏em do
obozów. [...] gdy organizowaliÊmy przesy∏k´ kawy, chodzi∏em po przemyskich sklepach, aby zemleç
15 kg. Od razu zrobi∏ si´ ruch w mieÊcie, ˝e to kawa dla internowanych. To denerwowa∏o komunistów.
Oni by si´ zgodzili nawet na 20 kg, byleby nikt nie wiedzia∏. Przy tej okazji szmuglowa∏o si´ papiery,
listy [...]. 

OrganizowaliÊmy wspólne spotkania studentów ze Âlàska z mieszkaƒcami przyjmujàcymi na kwa-
tery robotników. To by∏a taka forma integracji – spotkania studentów, robotników i ksi´˝y. Postanowi-
liÊmy wspólnie organizowaç zbiórk´ ˝ywnoÊci dla Âlàska. Pierwsza zbiórka wypad∏a mizernie: samo-
chód zabra∏ oko∏o 1800 kg jab∏ek, troch´ nabia∏u i jajek. Póêniej wspólnie z ksi´dzem biskupem ordy-
nariuszem postanowi∏em rozkr´ciç t´ akcj´ w diecezji. Do koƒca wrzeÊnia ludzie z∏o˝yli bardzo du˝o
nabia∏u i jajek dla Biskupiego Komitetu Pomocy w Katowicach. Z kilku parafii zawioz∏em do Katowic
oko∏o 3 tys. jajek. Zbiórka ˝ywnoÊci sz∏a bardzo dobrze, zw∏aszcza w rejonie Przeworska, tak ˝e w na-
st´pnym transporcie bp Tokarczuk osobiÊcie zawióz∏ ponad 30 tys. jajek. 

W ca∏ej Polsce by∏o zapotrzebowanie na ró˝nego rodzaju spotkania, ludzie szukali kontaktów. Tu-
taj pierwsze spotkania – rekolekcje dla rolników – zosta∏y zorganizowane spontanicznie [...]. Pierwsze
odby∏y si´ mi´dzy 8 a 12 grudnia 1982 r. Zaprosi∏em imiennie oko∏o 60 osób z dziesi´ciu diecezji.
Przyjecha∏o oko∏o 40 uczestników. Rekolekcje poprowadzi∏ ks. Czes∏aw Sad∏owski ze Zbroszy Du˝ej.
Obstawa milicyjna by∏a bardzo szczelna. SB nagabywa∏a ksi´˝y i biskupa ordynariusza. Zarzucono
mu, ˝e nie wie o konspiracyjnych rekolekcjach w Krasiczynie dla dzia∏aczy „SolidarnoÊci”. Biskup
faktycznie nic o tym nie wiedzia∏, ale SB twierdzi∏a, ˝e rekolekcje zosta∏y zorganizowane na jego po-
lecenie. Par´ osób zatrzymali na kilka godzin. Ksiàdz biskup w tym wypadku stanà∏ ca∏kowicie po mo-
jej stronie. Kiedy póêniej poinformowa∏em dok∏adnie ksi´dza biskupa o tych spotkaniach, z ca∏à sta-
nowczoÊcià popar∏ t´ inicjatyw´. Dzi´ki temu inni ksi´˝a uwierzyli, ˝e ksiàdz biskup równie˝ ich 
poprze. 

[...] Przedostatniego dnia rekolekcji, 11 grudnia, zapowiedzia∏em zebranym, ˝e uroczyste zakoƒcze-
nie odb´dzie si´ nast´pnego dnia o godzinie 10, majàc ÊwiadomoÊç, ˝e jest pods∏uch lub wtyczka. Ra-
no o 5.30 pobudzi∏em wszystkich cichutko i mówi´: „Ch∏opy, za pó∏ godziny w kaplicy na plebanii”.
O godzinie 6 odby∏y si´ roraty; o 7 wszyscy odjechali autobusami, a o 10 milicja obstawi∏a 
plebani´. 

1 Stanis∏aw Bartmiƒski (ur. w 1936 r.) – ksiàdz katolicki, od 1970 r. proboszcz parafii Êw. Marcina w Krasiczynie. W okresie
stanu wojennego organizator pomocy charytatywnej dla internowanych, ich rodzin oraz osób represjonowanych z powodów
politycznych. Organizowa∏ te˝ rekolekcje i wyk∏ady dla rolników i dzia∏aczy „SolidarnoÊci”. 
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To by∏y jedne z pierwszych rekolekcji w Polsce. [...] Póêniej organizowaliÊmy ró˝ne spotkania, na 
których dyskutowano na temat spo∏ecznej nauki KoÊcio∏a. Zaproszenia ze stemplem Kurii Biskupiej
rozsy∏aliÊmy ró˝nymi drogami: pocztà, przez znajomych. Na terenie diecezji przemyskiej rozsy∏a∏em
100–150 zaproszeƒ. Zawsze by∏y problemy z pieni´dzmi na organizacj´ spotkaƒ. Zbierano je g∏ównie
wÊród parafian. Póêniej, kiedy przyje˝d˝ali do nas z Katowic, uda∏o si´ uzyskaç wsparcie w ramach
wspó∏pracy z duszpasterstwem katowickim. Katowice pokrywa∏y wydatki na utrzymanie domu reko-
lekcyjnego. Pomaga∏a te˝ kuria i sami uczestnicy rekolekcji. WÊród wyk∏adowców byli mi´dzy inny-
mi profesorowie z KUL-u, na przyk∏ad ks. Kazimierz Ryczan. [...]

Jest te˝ jeszcze jedna ma∏o znana sprawa. Otó˝ parafia wykona∏a dziewi´ç rzeêb z drewna, takich
czarnych, osmolonych, na groby pomordowanych w „Wujku”. Zosta∏y ufundowane przez wiele parafii
naszej diecezji. Przedstawia∏y upadajàcego pod krzy˝em górnika, mia∏y te˝ napis „SolidarnoÊç” [...].
Odwozi∏em je osobiÊcie. Jedna posz∏a do ¸´cznej pod Lublinem, skàd pochodzi∏ jeden z górników, in-
ne na Âlàsk. Milicja wy∏apa∏a nas w Radymnie, ale rzeêby ocala∏y. Wszystkie zosta∏y przekazane do
Kurii Biskupiej w Katowicach, gdzie zosta∏y zatrzymane, jako ˝e mia∏y za bardzo polityczny wy-
dêwi´k – by∏y symbolem upadajàcej i powstajàcej „SolidarnoÊci”. Nie wiadomo, co si´ z nimi dalej
sta∏o. 

èród∏o: Âwiadectwa stanu wojennego, oprac. Antoni Dudek i Krzysztof Madej, Warszawa 2001, s. 21–26 
[relacja przygotowana przez Dariusza Iwaneczk´].
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Nr 34

Relacja Dariusza Boguskiego1 Pó∏ roku bez brody

Na kilka tygodni przed 13 grudnia czu∏o si´, ˝e coÊ wisi w powietrzu. Pami´tam ten okres jako ja-
kieÊ szaleƒstwo. Co tu ukrywaç: praca w „Biuletynie”2 by∏a ekscytujàca, pracowaliÊmy jak konie, a po
pracy tak samo piliÊmy. Z 12 na 13 grudnia 1981 r. nie nocowa∏em w domu. Kiedy wraca∏em do sie-
bie oko∏o 5 rano, widzia∏em je˝d˝àce po mieÊcie suki. Gdy wróci∏em do domu, zadzwoni∏3 do mnie Ju-
rek Rybnik i powiedzia∏, ˝e chcieli go aresztowaç, ale uciek∏ [...]. Po tym telefonie spakowa∏em si´
i poszed∏em do Zarzàdu Regionu NSZZ „S[olidarnoÊç]” [...]. 

W ciàgu dnia przez ZR przewin´∏o si´ mnóstwo ludzi [...]. Ciàgle ktoÊ dzwoni∏ z pytaniem: co ro-
biç? [...] SiedzieliÊmy i czekaliÊmy, co si´ b´dzie dzia∏o. A ˝e si´ nic nie dzia∏o, postanowiliÊmy coÊ
zrobiç. Janek Radziwon Êciàgnà∏ wi´c jakiÊ samochód i wywieêliÊmy trzy powielacze bia∏kowe. [...]
Dzi´ki tym powielaczom mogliÊmy wkrótce uruchomiç druk. [...]

Przez pierwsze dni stanu wojennego nie mieliÊmy ˝adnego kontaktu z innymi dzia∏aczami. Po pa-
ru dniach dowiedzia∏em si´, ˝e Romek Wilk jednak nie zosta∏ aresztowany. Rozstajàc si´ 13 grudnia
w Zarzàdzie Regionu, ustaliliÊmy, ˝e b´dziemy si´ codziennie spotykaç w starym koÊciele farnym.
I faktycznie spotykaliÊmy si´ tam regularnie ka˝dego dnia o okreÊlonej godzinie – pierwszy raz ju˝
w niedziel´ 13 grudnia wieczorem. [...]

Po paru tygodniach z taksówkarzem KrzyÊkiem Nowakowskim postanowiliÊmy przewieêç jego fia-
tem 125p powielacz, wywieziony 13 grudnia z siedziby ZR. Poniewa˝ nie mieÊci∏ si´ do baga˝nika,
postawiliÊmy go na siedzeniu i przykryliÊmy kocem. ZawieêliÊmy go na takà met´ za Bia∏ystok, gdzie
zaraz zosta∏ uruchomiony. To by∏a pierwsza drukarnia, nigdy zresztà nie zosta∏a wykryta. MieÊci∏a si´
w Hryniewiczach, w domu Czes∏awa Zimnocha, przewodniczàcego komisji zak∏adowej [NSZZ „Soli-
darnoÊç] w Bia∏ostockim Przedsi´biorstwie Budownictwa Rolnego. [...] Papier mieliÊmy z Zarzàdu Re-
gionu, gdzie uchowa∏o si´ kilkaset ryz. [...]

W tym czasie w Bia∏ymstoku drukiem zajmowa∏o si´ nie wi´cej ni˝ 20 osób. [...] Pami´tam, ˝e po-
szed∏em z Wilkiem na spotkanie z ukrywajàcymi si´ dzia∏aczami i, jako ˝e mia∏em gotowà drukarni´,
zakomunikowa∏em im: „Robimy gazet´!”. „Biuletyn Informacyjny” móg∏ tak szybko si´ ukazaç4 dzi´-
ki temu, ˝e wywieêliÊmy z ZR te powielacze i papier. Z Romkiem, Staszkiem Przestrzelskim i KrzyÊ-
kiem Burkiem próbowaliÊmy [...] rozwijaç Bia∏ostockà Oficyn´ Wydawniczà5. Pierwszà pozycjà BOW
w stanie wojennym by∏ zbiorek Gryps – wiersze wojenne6, który drukowa∏em z Januszem Taranienko
w domu jego rodziców, w okolicach ulicy Mickiewicza. 

Pierwszy numer „Biuletynu” przygotowaliÊmy razem z Burkiem, w zasadzie by∏ kompilacjà ró˝-
nych tekstów, ale ukaza∏ si´ wczeÊniej ni˝ „Tygodnik Mazowsze”7. Pami´tam te˝ awantur´ o to, ˝eby
oÊwiadczenia podpisywaç w∏asnym nazwiskiem. Oni wszyscy uwa˝ali, ˝e jak si´ podpiszemy, to pr´-
dzej czy póêniej pojedziemy na Syberi´. Wcale nie wzywa∏em na barykady, ale skoro móg∏ si´ podpi-
saç Frasyniuk, Bujak i Wa∏´sa, to sugerowa∏em, ˝ebyÊmy u nas zrobili to samo. Obawa przed Syberià
by∏a jednak silna. Ka˝dy si´ tego ba∏. [...]

1 Dariusz Boguski (ur. w 1958 r.) – wydawca. Absolwent Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Bia∏ymstoku. Od 1981 r.
redaktor „Biuletynu Informacyjnego” Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Bia∏ystok oraz Bia∏ostockiej Oficyny Wydawniczej. Po
wprowadzeniu stanu wojennego organizator druku i kolporta˝u podziemnej prasy. Aresztowany 11 VIII 1982 r., zwolniony
w lipcu 1983 r. Zatrzymany ponownie w grudniu 1983 r. 
2 Chodzi o „Biuletyn Informacyjny”  Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Bia∏ystok , który ukazywa∏ si´ od 1 XII 1980 r. W stanie
wojennym wydano 66 numerów tego pisma.  
3 W nocy z 12 na 13 XII 1981 r. telefony w Bia∏ymstoku zosta∏y wy∏àczone; 13 XII rano w∏àczono je ponownie i dzia∏a∏y do
po∏udnia.
4 „Biuletyn Informacyjny” zosta∏ wydrukowany z datà 1 I 1982 r., ale faktycznie ukaza∏ si´ kilka dni póêniej.
5 W latach 1982–1983 Bia∏ostocka Oficyna Wydawnicza wyda∏a co najmniej pi´ç ksià˝ek. 
6 Ksià˝ka ukaza∏a si´ w kwietniu 1982 r. w nak∏adzie oko∏o 500 egzemplarzy.
7 „Tygodnik Mazowsze” – pismo podziemne wydawane w Warszawie w latach 1982–1989; zaczà∏ si´ od drugiego numeru
datowanego na 11 II 1982 r. 
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∏ Po paru tygodniach, kiedy ka˝dy da∏ ju˝ wyraz swoim emocjom, wypisujàc coÊ na ramkach8, sta∏o

si´ oczywiste, ˝e zrobienie paru ulotek niewiele da. Dopiero kiedy zaczà∏ ukazywaç si´ „Biuletyn”,
uda∏o si´ wokó∏ niego coÊ zorganizowaç. W szczytowym okresie – w marcu, kwietniu 1982 r. – „Biu-
letyn” ukazywa∏ si´ co tydzieƒ w nak∏adzie oko∏o 3,5 tys. egzemplarzy. By∏y w to zaanga˝owane set-
ki ludzi. Mia∏em na przyk∏ad pi´ç punktów, w które rozwozi∏o si´ z∏o˝ony „Biuletyn”. [...] Przywozi-
∏em „Biuletyny” wydrukowane, ale nie pozszywane. Trzeba by∏o je zebraç i z∏o˝yç. By∏o w to zaanga-
˝owanych kilkanaÊcie osób. Póêniej by∏ kolporta˝, a wi´c ju˝ setki osób. [...]

Z∏oty okres bia∏ostockich wydawnictw podziemnych nastàpi∏ wiosnà 1982 r. [...]. Wtedy ukaza∏a si´
„Rzeczpospolita Samorzàdna”9 i ró˝ne pisma m∏odzie˝owe – bo „Nasz G∏os”10 te˝ myÊmy drukowali.
RzeczywiÊcie zrobi∏o si´ z tego wydawnictwo. Ludzie byli aktywni, sami przynosili teksty. [...]

W Hryniewiczach drukowa∏ ze mnà Andrzej Ciszewski. Po tym, jak go zwin´li, mia∏em dwie inne
drukarnie. Jedna by∏a na ulicy Kolejowej, naprzeciwko dworca PKP, kolejna zacz´∏a funkcjonowaç la-
tem w Zawadach, u Andrzeja Fedorowicza, gdzie drukowa∏ mi´dzy innymi Janek Radziwon. Druko-
waliÊmy na przemian raz w jednej, raz w drugiej. Bibu∏´ nosi∏o si´ w torbach, a potem sk∏ada∏o w ja-
kimÊ innym miejscu. Nak∏ady nie by∏y zbyt du˝e – zwykle dwie solidne torby. Przyje˝d˝a∏ po nie tak-
sówkarz, ale czasami sam szed∏em z nimi do autobusu i jecha∏em do miasta. [...]

[...] to by∏o gdzieÊ na poczàtku sierpnia [1982 r.]. UmówiliÊmy si´, ˝e wyjedziemy na par´ tygodni,
i og∏osiliÊmy w „Biuletynie” przerw´. Potem gotowà ju˝ bibu∏´ zawioz∏em na met´, która by∏a u ro-
dziny Ali Po∏ubok na ulicy Zwyci´stwa. Kiedy podjecha∏em tam taksówkà, zobaczy∏em jakiÊ samo-
chód. By∏em zm´czony, wi´c zlekcewa˝y∏em to. Polaz∏em z tymi papierami. Odda∏em je Alce i wró-
ci∏em. Samochód sta∏ nadal. CoÊ mnie jednak tkn´∏o [...]. Zawróci∏em [...] na podwórko. Po chwili zo-
rientowa∏em si´, ˝e obserwujà mojego taksówkarza Jerzego Radkiewicza. Do dziÊ nie mog´ sobie da-
rowaç, i˝ nie uciek∏em od razu, ale by∏em zm´czony. Dopiero jak esbecy weszli do tego domu, zaczà-
∏em przez ogrody uciekaç. Nie sàdz´, ˝eby to by∏a jakaÊ przypadkowa wpadka, poniewa˝ wraz ze mnà
do aresztu trafi∏o kilkanaÊcie osób11. [...] Po paru godzinach znaleêli w torbie mój dowód osobisty
i wtedy skojarzyli, ˝e by∏em poszukiwany listem goƒczym. [...]

Mój proces to by∏a farsa. Zaczà∏ si´ po oÊmiu miesiàcach od aresztowania. Ciàgn´liÊmy t´ fars´ ra-
zem z adwokatami. Przed rozpocz´ciem procesu stan wojenny zosta∏ zawieszony, a potem – ju˝ w trak-
cie trwania sprawy – zniesiony. Wyszed∏em wi´c w lipcu 1983 r., tu˝ przed amnestià. [...]

W wi´zieniu tylko raz oberwa∏em od bezpieki. [...] Jak mnie zamkn´li, przesta∏em si´ goliç. Naj-
pierw, kiedy siedzia∏em na Komendzie Wojewódzkiej [MO] przy ulicy Sienkiewicza, nikt na to nie
zwraca∏ uwagi. Kiedy po miesiàcu przewieêli mnie na Kopernika, mia∏em ju˝ brod´ [...]. KtóregoÊ dnia
rano na apelu jakiÊ oficer w z∏ym humorze przyczepi∏ si´ do mojej brody. CoÊ mu odpyskowa∏em. Wy-
szed∏, ale po chwili wróci∏ z drugim oficerem, wy˝szym rangà, który te˝ mi si´ kaza∏ ogoliç. Odmówi-
∏em [...]. Obaj usi∏owali mnie nak∏oniç, bym si´ ogoli∏, ja jednak si´ zapar∏em. We czterech sprowadzi-
li mnie na dó∏, do celi, w której by∏a druga cela: drzwi w Êcianie, w Êrodku okno zakryte pleksi, Êcia-
ny zakrwawione. Wepchn´li mnie do Êrodka, w t∏um klawiszy. Jeszcze raz ktoÊ zapyta∏, czy na pewno
si´ nie ogol´. Po raz kolejny odmówi∏em, a poniewa˝ w∏adzy wi´ziennej nie mo˝na si´ przeciwstawiaç,
zawo∏ali fryzjera. Zamachnà∏em si´, wi´c rzucili si´ na mnie. Waln´li mnie par´ razy, skuli mi r´ce
i nogi. Mia∏em zamkni´te oczy, wi´c kazali mi je otworzyç. Kiedy odmówi∏em, przeciàgn´li mnie jesz-
cze par´ razy pa∏à. W koƒcu przyszed∏ fryzjer wi´zienny i mnie ogoli∏. Mia∏em potem par´ siniaków.
W zwiàzku z tym incydentem chcieli mi wytoczyç spraw´ o napaÊç na funkcjonariusza, ale potem zre-
zygnowali. [...]

èród∏o: Âwiadectwa stanu wojennego, oprac. Antoni Dudek i Krzysztof Madej, Warszawa 2001, s. 32–41 
[relacja przygotowana przez Tomasza Danileckiego].

8 Chodzi o proste urzàdzenie do drukowania zwane ramkà – rodzaj powielacza.
9 „Rzeczpospolita Samorzàdna” – pismo planowane jako miesi´cznik Tymczasowej Komisji Regionalnej NSZZ
„SolidarnoÊç” Bia∏ystok; ukaza∏ si´ tylko jeden numer z datà 1 VI 1982 r. Wydawanie przerwa∏o aresztowanie Dariusza
Boguskiego.
10 „Nasz G∏os” – pismo M∏odzie˝owego Komitetu Oporu Spo∏ecznego, ukazywa∏o si´ od marca 1982 r. do po∏owy 1989 r.
11 Dariusz Boguski zosta∏ aresztowany 11 VIII 1982 r. Tego samego dnia SB zatrzyma∏a dwunastu innych dzia∏aczy
bia∏ostockiego podziemia.
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Nr 35

Opracowanie S∏awomira Cenckiewicza Operacja wprowadzenia stanu wojennego w TrójmieÊcie
(strajk w Stoczni Gdaƒskiej)*

12 grudnia 1981 r. oko∏o 22.00 uczestniczàcy w obradach Komisji Krajowej NSZZ „SolidarnoÊç”
w Gdaƒsku (w sali bhp w Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina) Zbigniew Bujak otrzyma∏ wiadomoÊç telefo-
nicznà z Warszawy o koncentracji wojska i milicji oraz zerwaniu po∏àczeƒ teleksowych1. 

Oko∏o godz. 24.00 posiedzenie zosta∏o zamkni´te i jego uczestnicy udali si´ do domów i pobliskich
hoteli (które ju˝ by∏y otoczone przez jednostki ZOMO), cz´Êç skierowa∏a si´ w stron´ dworca PKP
Gdaƒsk G∏ówny z zamiarem powrotu do domu (W∏adys∏aw Frasyniuk, Zbigniew Janas, Zbigniew Bu-
jak, Jan Olszewski, Zbigniew Romaszewski, Bronis∏aw Geremek, Tadeusz Mazowiecki). Wi´kszoÊç
czo∏owych dzia∏aczy Zwiàzku nie spodziewa∏a si´ wprowadzenia stanu wojennego ani zakrojonej na
szerokà skal´ akcji internowania. 

W nocy z 12 na 13 grudnia rozpocz´∏o si´ realizowanie operacji „Jod∏a”, która w Gdaƒsku zak∏a-
da∏a internowanie cz∏onków Prezydium Komisji Krajowej wracajàcych na noc do hotelu. W ten spo-
sób uwi´ziono wi´kszoÊç cz∏onków KK i Rady Programowo-Konsultacyjnej OÊrodka Prac Spo∏eczno-
-Zawodowych przy KK2. 

Po pó∏nocy do swego mieszkania w dzielnicy Gdaƒsk Zaspa wróci∏ Lech Wa∏´sa. Oko∏o godz. 1.00
przybyli do niego dzia∏acze Ruchu M∏odej Polski z informacjami o aresztowaniach. Mimo to Wa∏´sa
po∏o˝y∏ si´ spaç. Oko∏o godz. 2.45 nad ranem obudzi∏ go dzwonek do drzwi. Przyjechali do niego I se-
kretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdaƒsku Tadeusz Fiszbach i wojewoda gdaƒski Jerzy Ko-
∏odziejski, a wraz z nimi oddzia∏ specjalny milicji z ∏omami i ci´˝kim sprz´tem przeznaczonym do wy-
wa˝ania drzwi. Po krótkiej rozmowie wyprowadzono Wa∏´s´ z domu, zawieziono na lotnisko w R´-
biechowie, stamtàd przetransportowano samolotem do Warszawy, póêniej zaÊ do Chylic. Nast´pnie
Wa∏´sa by∏ przetrzymywany w Otwocku i Ar∏amowie w Bieszczadach3. 

Z cz∏onków Prezydium Komisji Krajowej internowania unikn´li mi´dzy innymi Bujak, Frasyniuk,
Andrzej Konarski, Miros∏aw Krupiƒski, Eugeniusz Szumiejko, Jan Waszkiewicz. Bogdanowi Lisowi
i Bogdanowi Borusewiczowi tak˝e uda∏o si´ uniknàç zatrzymania – Lis opuÊci∏ swoje mieszkanie
i ukry∏ si´ u znajomych, Borusewicz przedosta∏ si´ zaÊ do Stoczni Gdaƒskiej, gdzie przygotowywano
strajk4. 

Oko∏o godz. 1.15 w nocy oddzia∏y ZOMO w sile oko∏o 400 funkcjonariuszy dokona∏y szturmu na
siedzib´ Komisji Krajowej i Zarzàdu Regionu Gdaƒskiego NSZZ „SolidarnoÊç” w dzielnicy Wrzeszcz
(przy ul. Grunwaldzkiej). Po odci´ciu pràdu i sforsowaniu krat milicja bez przeszkód zatrzyma∏a
wszystkich przebywajàcych tam dzia∏aczy Zwiàzku. Oko∏o godz. 2.00 przewieziono ich do Pruszcza
Gdaƒskiego, a po przes∏uchaniu – do obozu internowania w Strzebielinku ko∏o Wejherowa5. Poza Ar-

* Opracowanie to jest skróconà wersjà tekstu, jaki ma si´ ukazaç w ksià˝ce poÊwi´conej stanowi wojennemu przygo-
towywanej w wydawnictwie IPN. 
1 M. ¸opiƒski, M. Moskit, M. Wilk, Konspira. Rzecz o podziemnej „SolidarnoÊci”, Gdaƒsk–Warszawa 1989, s. 13.  
2 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 nielegalnych organizacji, „G∏os Wybrze˝a”, „Dziennik Ba∏tycki”,
„Wieczór Wybrze˝a” (wydanie wspólne), 17 XII 1981. 
3 L. Wa∏´sa, Droga nadziei, Kraków 1990, s. 241–245. 
4 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.
5 Zbiory Oddzia∏owego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdaƒsku, S. B∏a˝ek, Stan wojenny –  spojrzenie po XX latach. Praca
konkursowa oparta na wspomnieniach ojca, Zygmunta B∏a˝ka, s. 3–5; ankieta dzia∏alnoÊci opozycyjnej wype∏niona przez
Arkadiusza Rybickiego (w zbiorach Piotra Semkowa); J. Mur [A. Drzycimski, A. Kinaszewski], Dziennik internowanego
(grudzieƒ 1981–grudzieƒ 1982), Gdaƒsk–Warszawa 1989, s. 11.
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∏ kadiuszem Rybickim, Zygmuntem B∏a˝kiem i Andrzejem Sk∏adkowskim z w∏adz krajowych i regio-

nalnych „SolidarnoÊci” w Strzebielinku znaleêli si´ mi´dzy innymi Andrzej Zar´bski, Janusz Onysz-
kiewicz, Grzegorz Palka, Andrzej Gwiazda, Andrzej Sobieraj, Antoni Tokarczuk, Jan Rulewski, Sewe-
ryn Jaworski, Karol Modzelewski, Henryk Wujec, Antoni Pietkiewicz, Lech Dymarski, Witold Król,
Czes∏aw Kijanka, a tak˝e Jacek Kuroƒ (doradca Komisji Krajowej). 

Komisarzem wojskowym w województwie gdaƒskim zosta∏ dowódca Marynarki Wojennej i cz∏o-
nek WRON admira∏ Ludwik Janczyszyn, zaÊ dowództwo nad Pomorskim Okr´giem Wojskowym prze-
jà∏ gen. Myzia∏. 

13 grudnia w TrójmieÊcie strajkowa∏o ∏àcznie oko∏o 47 zak∏adów pracy, w tym Stocznia Gdaƒska
im. Lenina, Gdaƒska Stocznia Remontowa, Port Gdaƒski, Port Gdyƒski, Stocznia Gdyƒska im. Komu-
ny Paryskiej, Zak∏ady Rafineryjne. Strajkowa∏y Politechnika i Uniwersytet Gdaƒski. Jednà z pierw-
szych decyzji w∏adz wojewódzkich i partyjnych by∏o zawieszenie dzia∏alnoÊci niektórych stowarzy-
szeƒ i organizacji – w pierwszej kolejnoÊci Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdaƒsku, Spo∏ecznego
Komitetu Budowy Pomnika Poleg∏ych Stoczniowców w 1970 r. w Gdaƒsku oraz Spo∏ecznego Komi-
tetu Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 r. w Gdyni6. W poniedzia∏ek 14 grudnia niektórzy ksi´˝a
zostali wezwani na rozmowy do siedziby SB przy ul. Okopowej w Gdaƒsku, gdzie nalegano, by pod-
pisali tak zwane lojalki7. 

Najwa˝niejszà dla w∏adz sprawà by∏o spacyfikowanie Stoczni Gdaƒskiej, bowiem d∏ugotrwa∏y opór
„kolebki «SolidarnoÊci»” móg∏ wydatnie wp∏ynàç na nastroje w TrójmieÊcie i w ca∏ym kraju. Akcja
opanowania Stoczni przebiega∏a poczàtkowo zgodnie z planem. Ju˝ w nocy z 12 na 13 grudnia na te-
ren zak∏adu wesz∏o ZOMO i SB, aresztujàc strajkujàcych stoczniowców8. Kiedy w∏adzom wydawa∏o
si´, ˝e sytuacja jest pod kontrolà, robotnicy przygotowywali si´ do og∏oszenia 14 grudnia strajku oku-
pacyjnego. 13 grudnia pod bram´ nr 2 przybywali mieszkaƒcy Gdaƒska, do Stoczni przychodzili te˝
pierwsi robotnicy. Tego dnia mi´dzy godz. 22 a 23.00 na teren Stoczni przedostali si´ (przyp∏yn´li mo-
torówkami) cz∏onkowie Krajowego Komitetu Strajkowego (funkcjonowa∏a tak˝e nazwa Ogólnopolski
Komitet Strajkowy). Komitet ukonstytuowa∏ si´ w Porcie Gdaƒskim, tam proklamowano ogólnopolski
strajk generalny do czasu, a˝ w∏adze nie zwolnià wszystkich internowanych i nie odwo∏ajà stanu wo-
jennego9. Ju˝ w nocy z 13 na 14 grudnia o godz. 0.25 nastàpi∏ szturm 300-osobowego oddzia∏u 
ZOMO i komandosów na Rejon I Portu Gdaƒskiego, jednak cz∏onkowie Prezydium Komisji Krajowej
oraz portowej Komisji Zak∏adowej „SolidarnoÊci”, którzy unikn´li aresztowania podczas szturmu 
ZOMO, kontynuowali strajk w innych cz´Êciach (rejonach) Portu Gdaƒskiego. 

Przez ca∏y poniedzia∏ek 14 grudnia do Stoczni Gdaƒskiej przybywali jej pracownicy, przedstawi-
ciele ró˝nych zak∏adów pracy i wy˝szych uczelni Trójmiasta. Pod Stocznià zgromadzi∏ si´ t∏um miesz-
kaƒców Gdaƒska. Mimo kryzysu nastrojów, który poniedzia∏kowym popo∏udniem zrodzi∏ si´ wÊród
za∏ogi w wyniku o˝ywionych dyskusji na temat form oporu (bierny czy aktywny) w przypadku próby
pacyfikacji zak∏adu, w Stoczni przebywa∏o wcià˝ oko∏o 6 tys. ludzi10. WÊród przywódców strajku zwy-
ci´˝y∏a koncepcja oporu biernego. Uwa˝ali oni, ˝e w∏adze celowo zwleka∏y z decyzjà o militaryzacji
zak∏adu, poniewa˝ chcà, aby Stocznia sta∏a si´ centralnym oÊrodkiem oporu, do którego zjadà czo∏owi
dzia∏acze „SolidarnoÊci” z ca∏ego regionu11. 

6 Archiwum Paƒstwowe w Toruniu, KW PZPR, 431, [bez paginacji], Wykaz stowarzyszeƒ zawieszonych przez wojewodów na
podstawie art. 15 dekretu o stanie wojennym (stan na dzieƒ 16 grudnia 1981 roku, godzina 8.00).
7 S. Bogdanowicz, KoÊció∏ gdaƒski pod rzàdami komunizmu 1945–1984, Gdaƒsk 2000, s. 385. 
8 By∏em bardziej przebieg∏y od nich, relacja Bogdana Borusewicza, spisa∏a E. Zarzycka, „Gazeta Polska”, 29 III 2000. 
9 Komunikat nr 1 Krajowego Komitetu Strajkowego, 13 XII 1981, godz. 13.20, druk ulotny w zbiorach autora. 
10 O opuszczeniu Stoczni Gdaƒskiej przez cz´Êç strajkujàcych wspomina m.in. Marian Terlecki w ksià˝ce W stanie..., s. 30;
relacja Zbigniewa Gacha, 15 XI 2001, notatka w zbiorach autora.
11 Zbiory Oddzia∏owego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdaƒsku, Zbigniew Gach, Ku pami´ci – spisane z g∏owy notatki
dotyczàce strajku w Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina w dniach 15 i 16 (do rana i nie tylko) grudnia 1981 r., tu˝ po wprowadze-
niu tzw. stanu wojennego, 14–16 XII 1981, s. 5; opublikowane w niniejszym pakiecie jako tekst êród∏owy nr 23. 
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Wówczas nastàpi∏oby odblokowanie zak∏adu przy pomocy oddzia∏ów wojska, a kierowanie Stocznià
mieli objàç komisarze wojskowi12. 

Kiedy jezuita ks. Bronis∏aw Sroka oko∏o godz. 21.00 odprawia∏ w Stoczni msz´ Êwi´tà, stoczniow-
cy nie mieli ju˝ wàtpliwoÊci, ˝e kolejny atak ZOMO jest kwestià godzin13. Plan operacji przewidywa∏
opanowanie bramy nr 2 i newralgicznych punktów zak∏adu, wyprowadzenie pracowników z terenu
Stoczni, przej´cie urzàdzeƒ poligraficznych i nag∏aÊniajàcych oraz zatrzymanie wszystkich cz∏onków
Komitetu Strajkowego. Akcj´ rozpocz´to 15 grudnia o godz. 0.15. Wzi´∏o w niej udzia∏ 814 milicjan-
tów – w wi´kszoÊci Êciàgni´tych ze Szczytna – oraz pu∏k czo∏gów. W ciàgu pi´ciu godzin jednostki
ZOMO i WP zrealizowa∏y zamierzone cele – Stoczni´ opuÊci∏o prawie 7 tys. strajkujàcych. Zatrzyma-
no 51 osób, dziewi´ç z nich internowano. Nie zdo∏ano jednak odnaleêç i wyprowadziç wszystkich ro-
botników ani aresztowaç przywódców strajku. 

Cz∏onek Komitetu Wojewódzkiego PZPR Mieczys∏aw Chabowski ubolewa∏ nad opiesza∏oÊcià si∏
porzàdkowych i domaga∏ si´ rych∏ego postawienia dzia∏aczy „SolidarnoÊci” przed sàdem wojennym14.
Mimo wielkiej determinacji aparatu PZPR si∏y bezpieczeƒstwa oko∏o godz. 5.00 rano opuÊci∏y Stocz-
ni´, nie sprawdzajàc wszystkich pomieszczeƒ zak∏adu, szczególnie wydzia∏u W-3, w którym ukryli si´
cz∏onkowie w∏adz regionalnych i krajowych „SolidarnoÊci”15. Milicja i wojsko nie zadba∏y tak˝e
o uszczelnienie blokady bram stoczniowych, dzi´ki czemu do zak∏adu ponownie dostali si´ zwiàzkow-
cy i dzia∏acze Niezale˝nego Zrzeszenia Studentów (g∏ównie z Wy˝szej Szko∏y Morskiej w Gdyni,
gdzie zakoƒczy∏ si´ strajk16) oraz robotnicy – razem 600–700 osób (zaledwie jednà trzecià stanowili
stoczniowcy)17. Pod bram´ nr 2 przybywa∏o coraz wi´cej mieszkaƒców Gdaƒska. Âwiadkowie tamtych
wydarzeƒ, a tak˝e zachowane fotografie potwierdzajà, ˝e stacjonujàcy pod Stocznià pancerniacy 
zbratali si´ z ludnoÊcià. Przera˝one tym w∏adze 15 grudnia po po∏udniu wymieni∏y „niepewnych” ˝o∏-
nierzy na nowe jednostki. 

Niewykluczone, ˝e w∏aÊnie 15 grudnia kierujàcy akcjà strajkowà w Stoczni podj´li decyzj´ o kon-
centracji trójmiejskiego oporu wokó∏ Stoczni. Uczestnicy strajku NZS na Wydziale Filologiczno-His-
torycznym Uniwersytetu Gdaƒskiego oko∏o godz. 21.00 zostali wezwani przez stoczniowy Komitet
Strajkowy do rozwiàzania protestu na uczelni i udania si´ do Stoczni18; ostatecznie posz∏a tam niewiel-
ka liczba studentów Uniwersytetu Gdaƒskiego oraz Politechniki – razem oko∏o 200 osób19. Apel stocz-
niowców o przerwanie akcji strajkowej na Uniwersytecie móg∏ byç zwiàzany z pacyfikacjà 15 grudnia
strajku w Stoczni Gdyƒskiej im. Komuny Paryskiej – operacja „odblokowania” Stoczni Gdyƒskiej, no-
szàca kryptonim „Ba∏tyk”, zosta∏a przeprowadzona przez sprowadzone ze S∏upska jednostki ZOMO
oraz dwie grupy pancerne wojska w sile 566 ludzi i trwa∏a od 4.20 do 7.00 rano. 

Do kolejnej pacyfikacji Stoczni Gdaƒskiej dosz∏o 16 grudnia oko∏o godz. 6.00. Nad Stoczni´ nad-
lecia∏y helikoptery, w∏adze rozwa˝a∏y zaj´cie zak∏adu przez desant20. W operacji wzi´∏o udzia∏ ponad

12 Archiwum Paƒstwowe w Gdaƒsku, KW PZPR, 951, [bez paginacji], Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Gdaƒ-
sku w dniu 14 grudnia 1981 r. 
13 Zbiory Oddzia∏owego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdaƒsku, Zbigniew Gach, Ku pami´ci..., s. 8. 
14 APG, KW PZPR, 951, [bez paginacji], Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy KW PZPR w Gdaƒsku w dniu 15 grudnia 1981 r. 
15 Z. Gach, Szturm na bramy, „Tygodnik Gdaƒski”, 17 XII 1989. 
16 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. Przyby∏y tego samego dnia kontradmira∏ Lechowski nakaza∏ zakoƒcze-
nie strajku, gro˝àc pacyfikacjà i represjami wobec uczestników. Cz´Êç studentów postanowi∏a opuÊciç szko∏´. Ostatecznie
strajk przerwano 15 grudnia. W tym dniu odwo∏ano rektora uczelni Kosteckiego i prorektora Henryka Dzier˝ka. Rektorem
komisarycznym zosta∏ kapitan ˝eglugi wielkiej W∏adys∏aw Rymarz. 
17 Zbiory Oddzia∏owego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdaƒsku, Zbigniew Gach, Ku pami´ci..., s. 10. 
18 Ibidem, ¸. Szarmach, Archiwum znalezione w szufladzie. Praca konkursowa oparta na zapiskach w dzienniku ojca, Andrze-
ja Szarmacha, [bez paginacji]. 
19 Ibidem, Zbigniew Gach, Ku pami´ci..., s. 10. 
20 Wed∏ug Bogdana Borusewicza jeszcze przed pacyfikacjà Stoczni nad zak∏ad nadlecia∏o 21 helikopterów (By∏em bardziej
przebieg∏y...). 
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900 milicjantów, w tym 24-osobowy oddzia∏ specjalny oraz stu zomowców, którzy – jak si´ okaza∏o –
ukryli si´ w stoczniowym bunkrze w czasie ataku z 14 na 15 grudnia. Jeden z czo∏gów (w operacji bra-
∏y udzia∏ trzy) staranowa∏ bram´ nr 2 (ko∏o pomnika Poleg∏ych Stoczniowców), a nast´pnie grupa ko-
mandosów opanowa∏a wa˝niejsze punkty Stoczni, oddzia∏y ZOMO zaÊ, którym towarzyszy∏y samo-
chody ci´˝arowe, przez ca∏y dzieƒ przeczesywa∏y teren zak∏adu. Cz´Êç strajkujàcych zosta∏a pobita, 
innych sp´dzono do sali bhp i urzàdzono im „Êcie˝k´ zdrowia”. Niewielka grupa stoczniowców schro-
ni∏a si´ na wyspie Ostrów na terenie Stoczni Remontowej, gdzie trwa∏a jeszcze akcja strajkowa21. 

Do godz. 10.30 ze Stoczni wyprowadzono kilkuset stoczniowców, pozosta∏ych – najpewniej oko∏o
80 osób – zgromadzono w sali bhp (ustawiono ich twarzà do Êciany), wieczorem 16 grudnia i nad ra-
nem 17 grudnia rozwieziono ich do aresztów milicyjnych, mi´dzy innymi na ul. Okopowà w Gdaƒsku
oraz do Starogardu Gdaƒskiego22. W czasie pacyfikacji aresztowano wi´kszoÊç przywódców strajku:
Krupiƒskiego, Waszkiewicza, Alojzego Szablewskiego, Stanis∏awa Fudakowskiego, Zenona Kwok´
i Antoniego Macierewicza. Borusewicz, Szumiejko i Konarski zdo∏ali uciec23. 

21 „Biuletyn Informacyjny Krajowego Komitetu Strajkowego”, 17 XII 1981, druk ulotny w zbiorach autora; rozmowa ze
Zbigniewem Gachem, 15 XI 2001, notatka w zbiorach autora.
22 Zbiory Oddzia∏owego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdaƒsku, Zbigniew Gach, Ku pami´ci..., s. 24–30.
23 Ibidem, s. 28. Na temat wydarzeƒ w Stoczni Gdaƒskiej w dniach 13–16 XII 1981 r. istniejà powa˝ne rozbie˝noÊci, por. np.
A. Dudek, T. Marsza∏kowski, Walki uliczne w PRL (1956–1989), Kraków 1999, s. 259–260. 
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Nr 36

Stefan Miecznikowski, KoÊció∏ [w:] Raport o ¸odzi, red. Stefan Miecznikowski, ¸ódê 1987, s. 291

WÊród inicjatyw duszpasterskich [lat osiemdziesiàtych] nale˝y wymieniç: OÊrodek Pomocy Uwi´-
zionym przy koÊciele Ks. Ks. Jezuitów, który przez 5 lat rozwija∏ szerokà dzia∏alnoÊç duszpastersko-
-charytatywnà na rzecz represjonowanych i ich rodzin; OÊrodek Pomocy przy koÊciele NajÊwi´tszego
Zbawiciela wspierajàcy szczególnie zwolnionych z pracy z powodów politycznych; Duszpasterstwo
Ârodowisk Twórczych, równie˝ przy koÊciele Ks. Ks. Jezuitów, dzia∏ajàce inspirujàco na odcinku kul-
tury i stanowiàce Êrodowisko opiniotwórcze o du˝ym rezonansie spo∏ecznym. 

Z innych pomys∏ów duszpasterskich wymieƒmy jeszcze: Salezjaƒski OÊrodek Kultury ChrzeÊcijaƒ-
skiej powo∏any w czerwcu 1986 r.; „Telefon zaufania” niosàcy pomoc kobietom z cià˝à problemowà. 

Po wojnie powsta∏o w ¸odzi Duszpasterstwo Akademickie, którym kierowa∏ utalentowany Dusz-
pasterz Ks. Tomasz Roztworowski SJ. [...] 

Obecnie przy parafiach ∏ódzkich dzia∏a 40 oÊrodków duszpasterstwa akademickiego, z czego 
11 poza ¸odzià. Z w∏asnych bogatych tradycji znany jest „W´ze∏” (przy koÊciele Êw. Teresy) oraz
„Piàtka” przy katedrze ∏ódzkiej. 

Najnowszà inicjatywà duszpasterskà w ¸odzi sà duszpasterstwa Êwiata pracy powsta∏e przy kilku
parafiach ∏ódzkich, zw∏aszcza zakonnych. [...]

Niestety wszystkie te inicjatywy obejmujà swoim zasi´giem oddzia∏ywania niewielki procent wier-
nych. 

1. Jakà rol´ odegra∏ KoÊció∏ katolicki w organizowaniu si´ cz´Êci spo∏eczeƒstwa 
w oporze przeciwko dzia∏aniom paƒstwa komunistycznego? 
2. W jaki sposób KoÊció∏ umo˝liwia∏ aktywnoÊç spo∏ecznà i jakich dziedzin ˝ycia ona 
g∏ównie dotyczy∏a? 

1 Tekst jest fragmentem Raportu o ¸odzi przygotowanego dla Jana Paw∏a II w czasie jego trzeciej pielgrzymki do Polski
w 1987 r. Raport zosta∏ opracowany przez Duszpasterstwo Ârodowisk Twórczych przy koÊciele NajÊwi´tszego Imienia Jezu-
sa w ¸odzi, pod kierownictwem o. Stefana Miecznikowskiego. 
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Spo∏eczeƒstwo i w∏adza lat osiemdziesiàtych w badaniach CBOS, oprac. Barbara Badora [i in.], War-
szawa 1994, s. 61 i 102

Opinie obywateli o wprowadzeniu, trwaniu i zniesieniu stanu wojennego w Polsce – paêdziernik
1983. [...] Ankieta CBOS obj´∏a 1000 osób w próbie ogólnopolskiej. 

Decyzj´ o wprowadzeniu stanu wojennego przyj´∏o: 
a) pozytywnie – 43 %
b) negatywnie – 48 %
c) by∏ to fakt bez znaczenia –   9 %

[...]

Stopieƒ akceptacji spo∏ecznej ustroju. Ankieta obj´∏a 700 losowo wybranych robotników z siedmiu
oÊrodków przemys∏owych (Warszawa, ¸ódê, Poznaƒ, Gdaƒsk, Wroc∏aw, Katowice, Kraków). 

Czy chcia∏(a)by Pan(i), aby Êwiat zmierza∏ w kierunku socjalizmu w takiej formie jak w Polsce. 
a) zdecydowanie tak – 3,3 %

tak – 6,3 % }– 20,5 %
raczej tak –10,9 %

b) raczej nie – 19,9 %
nie – 19,7 % }– 56 %
zdecydowanie nie – 16,4 %

c) trudno powiedzieç – 22,2 %

1. W oparciu o posiadanà wiedz´ i teksty êród∏owe odpowiedz na pytanie: Dlaczego spo∏e-
czeƒstwo, pomimo braku akceptacji dla ustroju spo∏ecznego w Polsce, nie pot´pi∏o zdecy-
dowanie decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego? 
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BBC – British Broadcasting Corporation
CBOS – Centrum Badania Opinii Spo∏ecznej 
CIA – Central Intelligence Agency (Centralna Agencja Wydawnicza)
KC – Komitet Centralny
KK – Komisja Krajowa NSZZ „SolidarnoÊç”
KOK – Komitet Obrony Kraju
KOR – Komitet Obrony Robotników
KPN – Konfederacja Polski Niepodleg∏ej
KPZR – Komunistyczna Partia Zwiàzku Radzieckiego
KSS „KOR” – Komitet Samoobrony Spo∏ecznej „KOR”
KW – Komitet Wojewódzki
KWK – Kopalnia W´gla Kamiennego
KZ – Komisja Zak∏adowa 
LO – Liceum Ogólnokszta∏càce 
LWP – Ludowe Wojsko Polskie
MKS – Mi´dzyzak∏adowy Komitet Strajkowy
MO – Milicja Obywatelska
MON – Ministerstwo Obrony Narodowej
MSW – Ministerstwo Spraw Wewn´trznych
NSZZ „SolidarnoÊç” – Niezale˝ny Samorzàdny Zwiàzek Zawodowy „SolidarnoÊç”
NZS – Niezale˝ne Zrzeszenie Studentów
OKON – Obywatelski Komitet Ocalenia (Odrodzenia) Narodowego
ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych
ORMO – Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
PAI – Polska Agencja Informacyjna
PKP – Polskie Koleje Paƒstwowe
PKS – Paƒstwowa Komunikacja Samochodowa
POP – Podstawowa Organizacja Partyjna 
PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa
PRON – Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego
PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
RKW – Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „SolidarnoÊç”
RWE – Radio Wolna Europa
SB – S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa
TKK – Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „SolidarnoÊç”
WKKP – Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej
WOP – Wojska Ochrony Pogranicza
WP – Wojsko Polskie
WRON – Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
ZOMO – Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej
ZR – Zarzàd Regionu
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OMÓWIENIE ZAWARTOÂCI PAKIETU

Pakiet edukacyjny Stan wojenny przedstawia jedno z najbardziej dramatycznych, a zarazem kontro-
wersyjnych wydarzeƒ z najnowszej historii Polski. Spór dotyczàcy koniecznoÊci wprowadzenia stanu
wojennego do dzisiaj nie doczeka∏ si´ rozstrzygni´cia i nie zanosi si´, aby nastàpi∏o ono w najbli˝szej
przysz∏oÊci. 

Wprowadzeniem do pakietu jest esej omawiajàcy genez´ i przebieg stanu wojennego, nast´pnie za-
mieszczono biogramy wa˝niejszych postaci, s∏ownik poj´ç, tablic´ synchronistycznà, kalendarium wy-
darzeƒ w Kopalni W´gla Kamiennego „Wujek” w Katowicach i bibliografi´. Pakiet obejmuje tak˝e bo-
gaty i ró˝norodny materia∏ êród∏owy – zdj´cia, dokumenty, relacje, wspomnienia, fragmenty wydaw-
nictw drugiego obiegu oraz wspó∏czesnych opracowaƒ. Materia∏ zosta∏ tak dobrany, aby ukazaç ró˝ne
aspekty stanu wojennego – mi´dzy innymi prawodawstwo, strajki i ich t∏umienie przez si∏y porzàdko-
we, ˝ycie codzienne, dzia∏alnoÊç NSZZ „SolidarnoÊç” w podziemiu. StaraliÊmy si´ zestawiaç materia-
∏y „z dwóch stron barykady” – pokazujàc protestujàcych robotników i stron´ rzàdowà (na przyk∏adzie
strajków w kopalni „Wujek” i Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina). Cz´Êç êróde∏ publikujemy w formie ko-
pii, by obrazowo przybli˝yç uczniom omawiane zagadnienia. 

Z wyborem êróde∏ korespondujà scenariusze lekcji przeznaczone przede wszystkim dla uczniów
szkó∏ ponadgimnazjalnych; cz´Êç z nich (przy odpowiedniej modyfikacji) mo˝e byç wykorzystana tak-
˝e w gimnazjum. Scenariusze mogà byç realizowane na lekcjach historii, wiedzy o spo∏eczeƒstwie i j´-
zyka polskiego. Bogaty materia∏ êród∏owy daje tak˝e nauczycielom mo˝liwoÊç prowadzenia lekcji we-
d∏ug w∏asnych pomys∏ów. 

Zgodnie z promowanym obecnie modelem kszta∏cenia szko∏a powinna uczyç m∏odego cz∏owieka
aktywnoÊci, samodzielnego myÊlenia, krytycznego podejÊcia do ró˝nych êróde∏ informacji, wartoÊcio-
wania i hierarchizowania wydarzeƒ, indywidualnego oraz grupowego rozwiàzywania problemów. Po-
dobne za∏o˝enia przyj´te zosta∏y przy opracowywaniu niniejszego pakietu. W proponowanych scena-
riuszach po∏o˝ono nacisk na samodzielnà prac´ uczniów z wykorzystaniem materia∏ów êród∏owych.
Uczeƒ b´dzie tak˝e doskonaliç umiej´tnoÊç formu∏owania wniosków i ocen krytycznych oraz publicz-
nej prezentacji wyników swojej pracy. 

Liczymy na to, ˝e zebrane w naszym wydawnictwie materia∏y u∏atwià Paƒstwu przekazanie
uczniom niezb´dnej wiedzy na temat stanu wojennego. Wszystkie uwagi i spostrze˝enia prosimy kie-
rowaç na adres: Biuro Edukacji Publicznej IPN, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.
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MATURALNEJ SZKO Y̧ PONADGIMNAZJALNEJ

Lekcja pierwsza

ANDRZEJ SZNAJDER – OBEP KATOWICE

„ZOMO ruszy∏o!” – 16 grudnia 1981 roku 
w kopalni „Wujek”

Motto
„Âmierç górników z kopalni »Wujek« w grudniu 1981 roku jest czymÊ, co wykracza poza wszystko,

co si´ na Âlàsku zdarzy∏o i poza wszelkie prawa – ustanowione przez ludzi i objawione przez Boga.
Zgin´li ludzie, tak˝e ludzie m∏odzi, tacy, którzy mieli jeszcze ˝ycie przed sobà i nie zdà˝yli wykorzy-
staç mo˝liwoÊci, które otrzymali z chwilà przyjÊcia na Êwiat. Zgin´li w miejscu pracy, na kopalni, na
ich kopalni. Nie zgin´li jednak przy pracy, ale w obronie kopalni, tak jakby w obronie w∏asnego 
domu. Nie zgin´li w walce z ˝ywio∏em. Zgin´li z ràk bratobójczych, od kul funkcjonariuszy komuni-
stycznego paƒstwa”. 

Jerzy Buzek 
(cyt. za: Henryk Bolczyk, Krzy˝ nigdy nie umiera, Katowice 2001)

Cele lekcji

Po zakoƒczeniu lekcji uczeƒ powinien:
• znaç genez´ i okolicznoÊci wprowadzenia stanu wojennego,
• umieç przedstawiç przebieg wydarzeƒ w kopalni „Wujek” w dniach 12–16 grudnia 1981 r.,
• znaç podstawowe poj´cia zwiàzane z tematem: NSZZ „SolidarnoÊç”, stan wojenny, strajk

okupacyjny, militaryzacja zak∏adów pracy, pacyfikacja, internowanie, WRON, ZOMO.

W trakcie lekcji uczeƒ rozwija umiej´tnoÊci:
• analizowania i interpretowania tekstów êród∏owych,
• poszukiwania informacji w ró˝nych êród∏ach,
• pracy w grupie,
• publicznego prezentowania wyników swojej pracy.

Uwagi dotyczàce prowadzenia lekcji

• temat realizowany b´dzie na dwóch lekcjach (90 minut).

Metody

• wyk∏ad,
• analiza tekstów êród∏owych,
• praca w grupach.

Ârodki dydaktyczne 

• teksty êród∏owe i zdj´cia zamieszczone w pakiecie,
• arkusze papieru i pisaki,
• fragment filmu Kazimierza Kutza Âmierç jak kromka chleba, 
• wiersz Tadeusza Kijonki Âmierç jak kromka chleba.
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Przebieg lekcji

1. Zapoznaj uczniów z celem zaj´ç, odczytaj motto umieszczone na poczàtku scenariusza.

2. Omów genez´ stanu wojennego. Przedstaw wydarzenia 16 miesi´cy poprzedzajàcych 13 grudnia
1981 r. Scharakteryzuj narastajàcy konflikt pomi´dzy komunistycznymi w∏adzami PRL a NSZZ
„SolidarnoÊç” i innymi niezale˝nymi organizacjami dà˝àcymi do rozszerzenia wolnoÊci i praw
obywatelskich w Polsce. 

3. Omów przebieg wydarzeƒ w Kopalni W´gla Kamiennego „Wujek” w Katowicach od 13 do 15
grudnia 1981 r. (wykorzystaj kalendarium zamieszczone w pakiecie). Zwróç uwag´ uczniów na ce-
le strajku, jak równie˝ na przyczyn´, dla której górnicy odmówili opuszczenia kopalni, streszczajà-
cà si´ w póêniejszej wypowiedzi Stanis∏awa P∏atka, przewodniczàcego Komitetu Strajkowego
w kopalni „Wujek”: „MyÊmy im [oficerom WP] odpowiedzieli, ˝e je˝eli do akcji przystàpi wojsko,
to opuÊcimy kopalni´, je˝eli milicja, to b´dziemy stawiaç opór”. 

4. Podziel klas´ na trzy grupy, ka˝dej przydziel materia∏y êród∏owe. Zadaniem wszystkich grup 
b´dzie: 

• charakterystyka materia∏ów êród∏owych (czas i miejsce powstania, rodzaj êród∏a, jego autorzy, 
stopieƒ wiarygodnoÊci), 

• rekonstrukcja wydarzeƒ z 16 grudnia 1981 r. w kopalni „Wujek” na podstawie ró˝nych materia∏ów
êród∏owych, 

• opracowanie plakatu zawierajàcego ustalenia zespo∏u.

grupa I
Materia∏ êród∏owy: 

• dokumentacja fotograficzna Andrzeja Konarzewskiego wraz z krótkimi komentarzami autora 
(karty nr 27–29). 
Zadaniem grupy b´dzie rekonstrukcja zajÊç w kopalni „Wujek” 16 grudnia 1981 r. na podstawie
materia∏u ikonograficznego. 

grupa II
Materia∏ êród∏owy: 

• informacja Komendy Wojewódzkiej MO w Katowicach o przebiegu dzia∏aƒ w kopalni „Wujek” 
16 grudnia 1981 r. (karta nr 25), 

• meldunek nr 18 z 16 grudnia 1981 r., godz. 20.00 (karta nr 24), 
• fragmenty rozmów radiowych prowadzonych przez dowódców jednostek wojskowych szturmujà-

cych kopalni´ „Wujek” 16 grudnia 1981 r. (tekst nr 12), 
• szyfrogram nr 7590 z 17 grudnia 1981 r. (tekst nr 13). 

Zadaniem grupy b´dzie sporzàdzenie mo˝liwie pe∏nego obrazu wydarzeƒ z 16 grudnia 1981 r. na 
podstawie meldunków i raportów milicyjnych. 

grupa III
Materia∏ êród∏owy: 

• relacja Leonarda Stankiewicza (tekst nr 25), 
• relacja górnika z kopalni „Wujek” o wydarzeniach z 16 grudnia 1981 r. (karta nr 26), 
• relacja Stanis∏awa P∏atka o wydarzeniach z 16 grudnia 1981 r. w kopalni „Wujek” (tekst nr 26), 

relacja ks. Henryka Bolczyka (tekst nr 24). 
Zadaniem grupy b´dzie sporzàdzenie opisu wydarzeƒ na podstawie relacji uczestników strajku 
w kopalni „Wujek”.
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6. Podsumuj efekty pracy poszczególnych grup oraz sposób ich prezentacji. Zach´ç uczniów do dys-
kusji, stawiajàc pytanie: „Czy nale˝y w dalszym ciàgu dà˝yç do ustalenia prawdy o wydarzeniach
w kopalni »Wujek« i ukaraç winnych Êmierci dziewi´ciu górników?”. 
Zamykajàc dyskusj´, mo˝esz zaprezentowaç fragment filmu fabularnego w re˝yserii Kazimierza 
Kutza Âmierç jak kromka chleba. 

7. Jako prac´ domowà zadaj uczniom przygotowanie pisemnej interpretacji wiersza Tadeusza Kijon-
ki Âmierç jak kromka chleba w Êwietle poznanych na lekcji faktów.
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Lekcja druga

JUSTYNA SKOWRONEK – OBEP GDA¡SK

Stan wojenny w TrójmieÊcie

Motto

„Województwo gdaƒskie w o wiele wy˝szym stopniu ni˝ reszta kraju znalaz∏o si´ w obliczu zdecy-
dowanego ataku si∏ antysocjalistycznych na konstytucyjny porzàdek prawny, rozszerzajàcej si´ kontr-
rewolucji i otwartej walki o w∏adz´. Znacznie uaktywni∏ si´ przeciwnik klasowy w negacji socjali-
stycznego kszta∏tu naszego paƒstwa i zawartych sojuszy”.

(Archiwum Paƒstwowe w Gdaƒsku, zespó∏ KW PZPR w Gdaƒsku, sygn. 1890, k. 22,
Notatka o zagro˝eniu przest´pczoÊcià w województwie gdaƒskim oraz zapobieganiu
i zwalczaniu przest´pstw w okresie od grudnia 1981 do maja 1982 r. z uwzgl´dnieniem
roli i zadaƒ organów Êcigania i wymiaru sprawiedliwoÊci w umacnianiu bezpieczeƒ-
stwa, porzàdku i dyscypliny spo∏ecznej, Gdaƒsk, 31 maja 1982 r.) 

Wst´p

Wydarzenia 1970 r., dzia∏alnoÊç Êrodowisk opozycyjnych, wreszcie strajki sierpniowe w 1980 r.
i powstanie NSZZ „SolidarnoÊç” sprawi∏y, ˝e Trójmiasto sta∏o si´ w ostatniej dekadzie PRL g∏ównym
oÊrodkiem zorganizowanego oporu spo∏ecznego wobec w∏adzy komunistycznej. W okresie „szesnastu
miesi´cy wolnoÊci” – czyli legalnego istnienia „SolidarnoÊci” – w Gdaƒsku mieÊci∏a si´ siedziba w∏adz
statutowych Zwiàzku. W przekonaniu komunistów to w∏aÊnie Gdaƒsk, obok Warszawy, by∏ oÊrod-
kiem, gdzie wp∏ywy „si∏ ekstremistycznych pràcych do obalenia ustroju socjalistycznego” w Polsce
by∏y najwi´ksze. 

Cele lekcji

Po zakoƒczeniu lekcji uczeƒ powinien: 
• wiedzieç, na czym polega∏a operacja „Jod∏a”, 
• rozumieç rol´ Komitetu Obrony Kraju i Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, 
• znaç przebieg wydarzeƒ w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. w TrójmieÊcie (internowania, areszto-

wania, wyprowadzenie milicji, wojska i wozów bojowych na ulice), 
• znaç rygory i represje wprowadzone dekretem o stanie wojennym, 
• wiedzieç, jak przebiega∏y strajki i ich pacyfikacje przez si∏y milicyjne i wojskowe w najwa˝niej-

szych oÊrodkach oporu na Pomorzu Gdaƒskim oraz walki uliczne 16 i 17 grudnia 1981 r., 
• znaç podstawowe poj´cia zwiàzane z tematem. 

W trakcie lekcji uczeƒ rozwija umiej´tnoÊci: 
• analizowania i interpretowania tekstów êród∏owych, 
• pracy w grupie, 
• publicznego prezentowania wyników swojej pracy.

Uwagi dotyczàce prowadzenia lekcji

• temat realizowany b´dzie na jednej godzinie lekcyjnej. 

Metoda

• praca w grupach,
• analiza tekstów êród∏owych, 
• wyk∏ad. 
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• teksty êród∏owe zamieszczone w pakiecie.

Przebieg lekcji

1. Wprowadzenie – nauczyciel przedstawia krótko, jakà rol´ odegra∏o Trójmiasto w ostatniej dekadzie
PRL i dlaczego Gdaƒsk uwa˝any by∏ przez w∏adze komunistyczne za miasto szczególnie niebez-
pieczne. 

2. Nauczyciel omawia (w formie wyk∏adu) sytuacj´ w TrójmieÊcie w okresie stanu wojennego, zwra-
cajàc uwag´ uczniów na nast´pujàce zagadnienia: 

• Pacyfikacje (13–16 grudnia 1981 r.) wszystkich oÊrodków oporu w TrójmieÊcie, zw∏aszcza siedzi-
by w∏adz Zwiàzku i strajkujàcych zak∏adów pracy (przede wszystkim Stoczni Gdaƒskiej im. Leni-
na, Portu Gdaƒskiego, Rafinerii Gdaƒskiej i Stoczni Gdyƒskiej im. Komuny Paryskiej). 

• Internowanie (na podstawie dekretu o stanie wojennym) w TrójmieÊcie prawie trzystu, a aresztowa-
nie oko∏o dwustu osób, z których 44 skazano w trybie doraênym. Ponad 5 tys. osób postawiono
przed kolegiami do spraw wykroczeƒ. W ciàgu nieca∏ego pó∏rocza (13 grudnia 1981–31 maja 1982)
przed Sàdem Marynarki Wojennej w Gdyni prowadzono post´powania karne przeciwko 326 oso-
bom cywilnym (w trybie doraênym przeciwko 228, w trybie zwyk∏ym przeciwko 98). Wobec 240
osób zastosowano „Êrodki zapobiegawcze” – aresztowanie. 

• Fala protestów w TrójmieÊcie wywo∏ana aresztowaniami dzia∏aczy „SolidarnoÊci” i zaj´ciem straj-
kujàcych zak∏adów pracy przez oddzia∏y ZOMO. Ju˝ 16 grudnia 1981 r. dosz∏o w Gdaƒsku do
pierwszych demonstracji ulicznych. Wojsko i milicja zablokowa∏y dojÊcie do Stoczni Gdaƒskiej
i pod pomnik Poleg∏ych Stoczniowców. Kilkutysi´czny t∏um prze∏ama∏ kordon ZOMO i ruszy∏
w stron´ placu SolidarnoÊci, pod legendarnà bram´ nr 2. Tam, pod zniszczonà przez czo∏gi bramà,
dosz∏o do spontanicznej manifestacji. T∏um domaga∏ si´ uwolnienia przetrzymywanych jeszcze na
terenie Stoczni (w sali bhp) dzia∏aczy „SolidarnoÊci”. Na zgromadzonych pod pomnikiem ludzi 
ruszy∏y jednostki ZOMO z Gdaƒska, Szczytna i S∏upska. Przy u˝yciu gazów ∏zawiàcych i armatek
wodnych wyparto demonstrantów spod Stoczni. Walki uliczne trwa∏y do póênych godzin wieczor-
nych. Dramatyczny obrót przybra∏y wydarzenia 17 grudnia, kiedy to centrum Gdaƒska sta∏o si´
miejscem bitwy kilkudziesi´ciu tysi´cy demonstrantów z milicjà i wojskiem. Wieczorem nieopodal
budynku Komitetu Wojewódzkiego PZPR milicja u˝y∏a broni. Rannych zosta∏o kilku m∏odych lu-
dzi, a trafiony w g∏ow´ 23-letni Antoni Browarczyk zmar∏ w szpitalu. 

3. Nauczyciel dzieli klas´ na trzy grupy, które otrzymujà wczeÊniej przygotowane teksty: 
• fragmenty opracowania S∏awomira Cenckiewicza na temat wprowadzania stanu wojennego w Trój-

mieÊcie i rozwoju sytuacji strajkowej na Wybrze˝u (tekst nr 35), 
• fragmenty dziennika strajkowego dziennikarza Zbigniewa Gacha (tekst nr 23), 
• protoko∏y posiedzeƒ Egzekutywy KW PZPR w Gdaƒsku w dniach 14–17 grudnia 1981 r. (teksty

nr 8, 9, 10, 11). 
Uwaga: nale˝y zwróciç uwag´ uczniów: 

• w jaki sposób analizuje wydarzenia historyk piszàcy z perspektywy czasu, 
• jaki charakter majà wspomnienia uczestnika strajku, 
• jaki obraz sytuacji kreujà protoko∏y zebraƒ partyjnych (j´zyk propagandy PRL). 

4. Podsumowanie – reprezentanci grup przedstawiajà wnioski wynikajàce z analizy tekstów êród∏o-
wych, nauczyciel w razie potrzeby uzupe∏nia wypowiedzi. Warto zwróciç uwag´ uczniów na ró˝-
nice w interpretowaniu tych samych wydarzeƒ przez opozycjonist´ i przedstawicieli aparatu w∏adzy
oraz wynikajàce stàd problemy dla obiektywnego badacza. 

5. Praca domowa – praca pisemna na temat: Wypowiedzi prominentów PZPR w Gdaƒsku jako przy-
k∏ad j´zyka propagandy PRL. 
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Lekcja trzecia

KRZYSZTOF SYCHOWICZ – OBEP BIA¸YSTOK

DARIUSZ IWANECZKO, RYSZARD ZIOBRO¡ – OBEP RZESZÓW

Realia stanu wojennego

Wst´p

13 grudnia 1981 r. oraz ca∏y okres obowiàzywania stanu wojennego mia∏y du˝y wp∏yw na
póêniejsze losy Polski i jej obywateli. Przez d∏ugi czas prawda o tych wydarzeniach by∏a fa∏szowana;
mo˝na by∏o mówiç o nich otwarcie dopiero po 1989 r. Teraz, kiedy znane jest ich t∏o polityczne, nasta∏
czas, aby przypomnieç warunki, w jakich przysz∏o ˝yç zwyk∏ym obywatelom PRL.

Cele lekcji

Po zakoƒczeniu lekcji uczeƒ powinien:
• wiedzieç, w jaki sposób wprowadzenie stanu wojennego ogranicza∏o prawa i wolnoÊci

obywatelskie,
• wiedzieç, jakie represje zosta∏y zastosowane przez w∏adze PRL wobec dzia∏aczy podziemnej

„SolidarnoÊci” i innych osób sprzeciwiajàcych si´ rzàdom komunistycznym,
• umieç przedstawiç ˝ycie codzienne Polaków w okresie stanu wojennego.

W trakcie lekcji uczeƒ rozwija umiej´tnoÊci:
• efektywnej pracy w grupie,
• analizy i interpretacji tekstów êród∏owych,
• publicznego prezentowania wyników swojej pracy, 
• rozwiàzywania problemów w sposób twórczy.

Uwagi dotyczàce prowadzenia lekcji

• temat mo˝e byç realizowany na lekcjach historii, j´zyka polskiego, wiedzy o spo∏eczeƒstwie, etyki
i na godzinie wychowawczej,

• temat realizowany b´dzie na jednej lekcji (45 minut).

Uwagi dotyczàce prowadzenia lekcji

• temat realizowany b´dzie na jednej godzinie lekcyjnej.

Metoda

• wyk∏ad, 
• praca w grupie,
• analiza tekstów êród∏owych.

Ârodki dydaktyczne 

• teksty êród∏owe i zdj´cia zamieszczone w pakiecie,
• tekst wprowadzajàcy autorstwa Antoniego Dudka (Materia∏y dla ucznia, s. 5),
• arkusze papieru i pisaki.

Przebieg lekcji

1. Nauczyciel krótko (w formie wyk∏adu) przypomina uczniom, jak wyglàda∏a sytuacja w Polsce 
w latach 1980–1981: zwraca uwag´ na podstawowe problemy polityczne, spo∏eczne i gospodarcze.



12

sc
e
n

a
ri

u
sz

e
 l

e
k

cj
i 2. Nauczyciel dzieli klas´ na cztery grupy, ka˝dej przydziela przygotowane wczeÊniej teksty

êród∏owe, artyku∏ wprowadzajàcy Antoniego Dudka oraz arkusze papieru (ze schematem planszy)
i pisaki. Teksty êród∏owe dla grup:

• grupa I – tekst nr 4,
• grupa II – teksty nr 5, 7, 18, 21,
• grupa III – tekst nr 30 i materia∏ ikonograficzny (karta nr 42),
• grupa IV – teksty nr 15, 29.

Uwaga: grupa IV pracuje z tekstami dotyczàcymi historii regionalnej, w pakiecie przyk∏adowo
zamieszczono teksty dotyczàce Bia∏ostocczyzny.

Ka˝da grupa otrzymuje instrukcj´ do dalszej pracy:

• grupa I
Opierajàc si´ na otrzymanym tekÊcie êród∏owym oraz wprowadzeniu, nale˝y wyszukaç i zapisaç na
osobnych kartkach dziewi´ç przyk∏adów ograniczenia praw obywatelskich w okresie stanu wojen-
nego. Nast´pnie prosz´ uporzàdkowaç je wed∏ug wybranego kryterium – najbardziej charaktery-
styczne, ucià˝liwe, powszechne itd. Po przedyskutowaniu w zespole prosz´ umieÊciç kartki na plan-
szy zgodnie z przyj´tym kryterium, tak aby fakty Êwiadczàce o najwi´kszym nasileniu problemu
znalaz∏y si´ na polach oznaczonych cyfrà 3, a mniej istotne na polach oznaczonych cyframi 2 i 1.
Prosz´ uzasadniç wybór dokonany przez zespó∏. 

• grupa II
Opierajàc si´ na otrzymanych tekstach êród∏owych oraz wprowadzeniu, nale˝y wyszukaç i zapisaç
na osobnych kartkach dziewi´ç przyk∏adów represji stosowanych przez w∏adze w okresie stanu wo-
jennego. Nast´pnie prosz´ uporzàdkowaç je wed∏ug wybranego kryterium – najbardziej charaktery-
styczne, ucià˝liwe, powszechne itd. Po przedyskutowaniu w zespole prosz´ umieÊciç kartki na plan-
szy zgodnie z przyj´tym kryterium, tak aby fakty Êwiadczàce o najwi´kszym nasileniu problemu
znalaz∏y si´ na polach oznaczonych cyfrà 3, a mniej istotne na polach oznaczonych cyframi 2 i 1.
Prosz´ uzasadniç wybór dokonany przez zespó∏. 

• grupa III
Opierajàc si´ na otrzymanym tekÊcie êród∏owym, wprowadzeniu oraz materiale ikonograficznym,
nale˝y wyszukaç i zapisaç na osobnych kartkach dziewi´ç przyk∏adów obrazujàcych sytuacj´ spo-
∏ecznà i gospodarczà w Polsce w okresie stanu wojennego. Nast´pnie prosz´ uporzàdkowaç je we-
d∏ug wybranego kryterium – najbardziej charakterystyczne, ucià˝liwe, powszechne itd. Po przedys-
kutowaniu w zespole prosz´ umieÊciç kartki na planszy zgodnie z przyj´tym kryterium, tak aby fak-
ty Êwiadczàce o najwi´kszym nasileniu problemu znalaz∏y si´ na polach oznaczonych cyfrà 3,
a mniej istotne na polach oznaczonych cyframi 2 i 1. Prosz´ uzasadniç wybór dokonany przez ze-
spó∏. 

• grupa IV
Opierajàc si´ na otrzymanych tekstach êród∏owych oraz wprowadzeniu, nale˝y wyszukaç i zapisaç
na osobnych kartkach dziewi´ç przyk∏adów obrazujàcych sytuacj´ spo∏ecznà i gospodarczà w okre-
sie stanu wojennego w waszym regionie. Nast´pnie prosz´ uporzàdkowaç je wed∏ug wybranego
kryterium – najbardziej charakterystyczne, ucià˝liwe, powszechne itd. Po przedyskutowaniu w ze-
spole prosz´ umieÊciç kartki na planszy zgodnie z przyj´tym kryterium, tak aby fakty Êwiadczàce
o najwi´kszym nasileniu problemu znalaz∏y si´ na polach oznaczonych cyfrà 3, a mniej istotne na
polach oznaczonych cyframi 2 i 1. Prosz´ uzasadniç wybór dokonany przez zespó∏.
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Plansza do pracy:

3. Po zakoƒczeniu pracy w grupach ich przedstawiciele prezentujà wyniki.

4. Nauczyciel dokonuje krótkiego podsumowania i oceny pracy grup.

5. Praca domowa – nauczyciel poleca uczniom przygotowanie si´ do dyskusji na temat: Jak oceniasz
wprowadzenie i przebieg stanu wojennego (dyskusja „za” i „przeciw” na nast´pnej lekcji).

1

2

3

2

3

2

3

2

1
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DLA UCZNIÓW SZKÓ¸ PONADGIMNAZJALNYCH

Lekcja pierwsza

GRZEGORZ NAWROT – OBEP ¸ÓDè

Spo∏eczeƒstwo podziemne czy spo∏eczeƒstwo 
obywatelskie? Cele i formy aktywnoÊci spo∏ecznej

w rzeczywistoÊci stanu wojennego

Cele lekcji

Po zakoƒczeniu lekcji uczeƒ powinien: 
• znaç cechy charakterystyczne spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, 
• umieç rozró˝niç interes spo∏eczeƒstwa i paƒstwa, szczególnie w warunkach braku demokracji, 
• rozró˝niaç i wartoÊciowaç postawy zaanga˝owania w dzia∏alnoÊç na rzecz spo∏eczeƒstwa oraz 

postawy pasywne, 
• znaç podstawowe poj´cia zwiàzane z tematem: stan wojenny, spo∏eczeƒstwo obywatelskie, opór 

spo∏eczny, wolnoÊç s∏owa, drugi obieg.

Uwagi dotyczàce prowadzenia lekcji

• temat realizowany b´dzie na jednej godzinie lekcyjnej.

Metody

• praca z tekstami êród∏owymi,
• praca w grupach, 
• pogadanka nauczajàca,
• prezentacja w formie metaplanu,
• dyskusja.

Ârodki dydaktyczne 

• teksty êród∏owe i zdj´cia zamieszczone w pakiecie,
• s∏ownik poj´ç.

Przebieg lekcji

1. Wprowadzenie – nauczyciel krótko omawia kluczowe problemy polityczne i spo∏eczne zwiàzane
z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce oraz bezpoÊrednie skutki tej decyzji. 

2. Nauczyciel dzieli klas´ na cztery grupy, ka˝dej wyznacza zadanie. 

3. Praca w grupach.
Zadanie dla grup I i II
• Znajdê wymienione poni˝ej cechy spo∏eczeƒstwa obywatelskiego w dzia∏aniach struktur

podziemnych „SolidarnoÊci” i aktywnoÊci spo∏eczeƒstwa poza tymi strukturami. Wykorzystaj teksty 
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nr 20, 22, 36 i materia∏y ikonograficzne (karty nr 33 i 39). Odnalezione cechy zapisz w tabelce
pomocniczej.

• Na podstawie uzyskanych informacji zdefiniuj krótko poj´cie „spo∏eczeƒstwo obywatelskie”.
• Zastanów si´ nad przyczynami rozwoju idei spo∏eczeƒstwa obywatelskiego w Polsce w latach 

1981–1983 i odrzuceniu wzorców paƒstwa podziemnego z okresu drugiej wojny Êwiatowej.
• Wyniki swojej pracy przedstaw w formie metaplanu o nast´pujàcym schemacie:

Cechy spo∏eczeƒstwa obywatelskiego:
A. ZdolnoÊç obywateli do samoorganizowania si´, ich inicjatywa w sprawach spo∏ecznych.
B. Odczuwanie przez obywateli potrzeby wspó∏decydowania, rozumienia i kontrolowania sytuacji 

spo∏ecznych.
C. Ugruntowanie w kulturze spo∏eczeƒstwa etosu demokratycznego i charakterystycznych dla niego 

wartoÊci (na przyk∏ad wolnoÊç s∏owa).
D. WieloÊç autonomicznych instytucji Êrodowiskowych, zawodowych (stowarzyszeƒ, zrzeszeƒ) 

i innych, które nie nale˝à do aparatu paƒstwowego, lecz powstajà w wyniku inicjatywy oddolnej.

Zadanie dla grup III i IV
• Znajàc podanà poni˝ej definicj´ spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, spróbuj wymieniç jego cechy
charakterystyczne. Wykorzystaj teksty nr 19, 20, 22 i 36. Odnalezione cechy zaznacz w tabelce
pomocniczej.
• Jakie by∏y postawy spo∏eczeƒstwa wobec stanu wojennego? Które z tych postaw uwa˝asz za
negatywne z punktu widzenia spo∏eczeƒstwa obywatelskiego? Uzasadnij swojà odpowiedê.
• Jaki by∏ udzia∏ spo∏eczeƒstwa obywatelskiego w walce o demokratycznà Polsk´?
• Wyniki swojej pracy przedstaw w formie metaplanu o nast´pujàcym schemacie:

Cechy spo∏eczeƒstwa obywatelskiego:
A.
B.
C.
D.

Cechy spo∏eczeƒstwa obywatelskiego przeja-
wiajàce si´ w dzia∏aniach spo∏eczeƒstwa
w okresie stanu wojennego:

Definicja spo∏eczeƒstwa obywatelskiego:

Przyczyny rozwoju idei spo∏eczeƒstwa obywatelskiego:

Cechy spo∏eczeƒstwa obywatelskiego:
A.
B.
C.
D.

Cechy spo∏eczeƒstwa obywatelskiego przeja-
wiajàce si´ w dzia∏aniach spo∏eczeƒstwa
w okresie stanu wojennego:
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Spo∏eczeƒstwo obywatelskie to: „Sfera autonomicznych dzia∏aƒ samoorganizujàcych si´ obywateli.
Sfera ta zachowuje niezale˝noÊç wobec w∏adz paƒstwowych, nie znaczy to jednak, ˝e znajduje si´ 
z nimi w konflikcie (choç tak oczywiÊcie mo˝e si´ zdarzyç). W spo∏eczeƒstwie obywatelskim daje si´
zaobserwowaç du˝à aktywnoÊç spo∏ecznà. Jego instytucjami sà spontaniczne i dobrowolnie tworzone
przez obywateli stowarzyszenia i organizacje” (Z demokracjà na ty. Edukacja prawna i obywatelska
dla szkó∏ Êrednich, red. Tomasz Merta, Warszawa 2000, s. 134).

4. Prezentacja wyników pracy poszczególnych grup i ich ocena przez nauczyciela.

5. Krótka dyskusja na temat stanu rozwoju spo∏eczeƒstwa obywatelskiego w Polsce.

6. Praca domowa – zapoznaj si´ z badaniem CBOS z 1983 roku dotyczàcym opinii obywateli o wpro-
wadzeniu, trwaniu i zniesieniu stanu wojennego w Polsce oraz stopnia akceptacji spo∏ecznej ustro-
ju (tekst nr 37). Opierajàc si´ na materiale êród∏owym i na tym, czego dowiedzia∏eÊ si´ na lekcji,
w formie krótkiego artyku∏u do prasy drugiego obiegu skomentuj stan spo∏ecznej ÊwiadomoÊci oraz
rozwoju spo∏eczeƒstwa obywatelskiego w Polsce w latach 1981–1983. 

Postawy i zachowania spo∏eczeƒstwa w okresie stanu wojennego:

Sposoby walki o demokratyzacj´ ˝ycia w Polsce i ocena ich skutecznoÊci:
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Lekcja druga

AGNIESZKA JACZY¡SKA – OBEP LUBLIN

Prawo czy bezprawie – ustawodawstwo 
stanu wojennego

Cele lekcji

Po zakoƒczeniu lekcji uczeƒ powinien: 
• umieç wskazaç przyczyny wprowadzenia stanu wojennego, 
• wiedzieç, jakie akty prawne obowiàzywa∏y w okresie stanu wojennego, 
• rozumieç, na czym polega∏a niezgodnoÊç decyzji o wprowadzeniu stanu wojennego z Konstytucjà

PRL, 
• umieç wskazaç, jakie prawa i wolnoÊci obywatelskie zosta∏y ograniczone przez dekrety stanu wo-

jennego, 
• znaç podstawowe poj´cia zwiàzane z tematem: stan wojenny, internowanie, dekret, post´powanie

doraêne. 

Uwagi dotyczàce prowadzenia lekcji

• temat realizowany b´dzie na jednej godzinie lekcyjnej. 

Metody

• praca w grupach, 
• analiza tekstów êród∏owych, 
• rozmowa nauczajàca, 
• dyskusja. 

Ârodki dydaktyczne 

• teksty êród∏owe zamieszczone w pakiecie. 

Przebieg lekcji

1. Na wst´pie wyjaÊnij uczniom, w jakich okolicznoÊciach i kiedy zosta∏ wprowadzony stan wojenny.
Zwróç uwag´ na to, przeciwko komu operacja ta by∏a skierowana oraz ˝e ówczesne w∏adze przy-
gotowywa∏y si´ do niej przez ponad rok. PodkreÊl, ˝e kluczowym zagadnieniem dzisiejszej lekcji
jest prawo stanu wojennego, które b´dziecie analizowaç pod kàtem jego zgodnoÊci z obowiàzujàcà
wówczas konstytucjà oraz aktami prawnymi okreÊlajàcymi prawa i wolnoÊci obywatelskie ratyfiko-
wanymi przez rzàd PRL. 

2. Wykorzystujàc wiedz´ uczniów oraz wywiady przeprowadzone przez nich z rodzicami (w ramach
wczeÊniej zadanej pracy domowej), omówcie krótko sytuacj´ wewn´trznà w Polsce przed wprowa-
dzeniem stanu wojennego. Nale˝y zwróciç uwag´ na ówczesne relacje pomi´dzy stronà reprezen-
towanà przez NSZZ „SolidarnoÊç” a stronà rzàdzàcà. PodkreÊl takie elementy, jak: 

• kryzys bydgoski, 
• rezultaty IX Nadzwyczajnego Zjazdu PZPR,
• narastajàca fala strajków jesienià 1981 r., 
• I i II tura Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „SolidarnoÊç” we wrzeÊniu–paêdzierniku 1981 r., 
• posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „SolidarnoÊç” w Gdaƒsku 11 i 12 grudnia 1981 r. 

OdnieÊ si´ równie˝ do hipotezy, ˝e Polsce grozi∏a interwencja wojsk Uk∏adu Warszawskiego. 
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go z 13 grudnia 1981 r. (tekst nr 6). Umów si´ z uczniami, ˝e sà teraz korespondentami zachodnich
dzienników i majà sporzàdziç notatk´ prasowà zawierajàcà informacje o motywach wprowadzenia
stanu wojennego, które znalaz∏y si´ w przemówieniu Jaruzelskiego. 

4. WyjaÊnij uczniom procedur´ zastosowanà przy wprowadzaniu stanu wojennego. Nast´pnie przy-
dziel grupom fragmenty Konstytucji PRL (tekst nr 1) oraz dekretu z 12 grudnia 1981 r. o wprowa-
dzeniu stanu wojennego (tekst nr 4) i poproÊ, by przygotowali analiz´ porównawczà obu aktów pod
kàtem procedury wprowadzenia stanu wojennego. Po zakoƒczeniu prac w grupach poproÊ ich re-
prezentantów o przedstawienie wniosków. Podsumowujàc, odczytaj uczniom opinie pracowników
Wydzia∏u Prawa Uniwersytetu Jagielloƒskiego z grudnia 1981 r. na temat wprowadzenia stanu wo-
jennego (ulotka – karta nr 13). 

5. Poleç uczniom przeprowadzenie analizy fragmentów dekretu o wprowadzeniu stanu wojennego, de-
kretu o post´powaniach szczególnych w sprawach o przest´pstwa i wykroczenia w czasie obowià-
zywania stanu wojennego i fragmentów Aktu Koƒcowego Konferencji Bezpieczeƒstwa i Wspó∏pra-
cy w Europie z 1975 r. (teksty nr 2, 4, 5). Do tekstów do∏àcz pytania: 

• Jakie prawa i wolnoÊci obywatelskie zosta∏y zawieszone lub ograniczone na czas obowiàzywania
stanu wojennego? 

• Jakie kary grozi∏y za niestosowanie si´ do wprowadzonych ograniczeƒ? 
• Kiedy i w jakich okolicznoÊciach sàd móg∏ zastosowaç kar´ Êmierci? 
• Czym by∏o post´powanie doraêne i jakie by∏y jego skutki? 
• Wobec kogo stosowano internowanie i co ten termin oznacza∏?

Po przeprowadzeniu analizy tekstów poproÊ reprezentantów grup o przedstawienie wyników pracy.
Nast´pnie zapytaj uczniów, jak traktowaç rozporzàdzenia stanu wojennego w Êwietle Aktu Koƒco-
wego Konferencji Bezpieczeƒstwa i Wspó∏pracy w Europie ratyfikowanego przez Polsk´ w 1976 r. 

6. Jako prac´ domowà zadaj uczniom sporzàdzenie pisemnej skargi do Rzecznika Praw Obywatel-
skich w sprawie naruszenia podstawowych praw i wolnoÊci obywatelskich przez dekrety stanu wo-
jennego. JednoczeÊnie wyjaÊnij uczniom, ˝e w czasie obowiàzywania stanu wojennego instytucja
rzecznika w Polsce nie istnia∏a, zosta∏a utworzona dopiero w 1987 r. 
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SCENARIUSZ LEKCJI J¢ZYKA POLSKIEGO 
DLA UCZNIÓW KLASY MATURALNEJ 

SZKO Y̧ PONADGIMNAZJALNEJ

WIES¸AWA M¸YNARCZYK – OBEP WARSZAWA

Migawki ze stanu wojennego na podstawie 
opowiadaƒ Marka Nowakowskiego z tomu 

Raport o stanie wojennym

Cele lekcji

Po zakoƒczeniu lekcji uczeƒ powinien: 
• umieç przedstawiç rzeczywistoÊç stanu wojennego, 
• umieç konfrontowaç tekst literacki z faktami historycznymi, 
• umieç przek∏adaç j´zyk literatury na j´zyk cia∏a, 
• znaç zasady pracy w grupie, 
• znaç podstawowe poj´cia zwiàzane z tematem: stan wojenny, ZOMO, godzina milicyjna, interno-

wanie, kartki. 

Uwagi dotyczàce prowadzenia lekcji

• lekcj´ nale˝y przeprowadziç w korelacji z lekcjà historii dotyczàcà tej samej tematyki, 
• temat realizowany b´dzie na dwóch lekcjach (90 minut). 

Metody

• analiza tekstów êród∏owych, 
• elementy dramy (uczeƒ w roli, scenka improwizowana, „pi´ç poziomów ÊwiadomoÊci”, „dyskusja

s∏oneczna”), 
• burza mózgów, 
• dyskusja, 
• rozmowa nauczajàca. 

Ârodki dydaktyczne 

• fragmenty opowiadaƒ Marka Nowakowskiego z tomu Raport o stanie wojennym, 
• okràg∏a kartka papieru formatu A4, 
• ma∏e karteczki samoprzylepne, 
• du˝y arkusz szarego papieru, 
• flamastry. 

Przebieg lekcji

1. Zapisz temat na tablicy i przedstaw uczniom cele lekcji. 

2. Podziel klas´ na szeÊç grup. Ka˝dej przydziel fragment opowiadaƒ Marka Nowakowskiego. Za-
proponuj, aby ka˝da grupa przeczyta∏a g∏oÊno tekst oraz nada∏a mu tytu∏. Nale˝y go wpisaç w odpo-
wiednià rubryk´ tabeli przygotowanej wczeÊniej na du˝ym arkuszu papieru. 
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Przyk∏adowe tytu∏y: puste pó∏ki, godzina milicyjna, rewizja, rozmowa kontrolowana. 

Fragmenty opowiadaƒ Marka Nowakowskiego z tomu Raport o stanie wojennym (Bia∏ystok 1990)
dla poszczególnych grup: 

• grupa I
„Zapad∏a ciemnoÊç. Mróz t´˝a∏. To przedmieÊcie opustosza∏o przedwczeÊnie. Tylko stamtàd, gdzie

fortecznym masywem czernia∏a huta, dochodzi∏ nieustajàcy chrz´st. To czo∏gi i transportery na gàsie-
nicach, zbli˝a∏y si´ do zabarykadowanych bram kombinatu. Wojsko otacza∏o hut´. Równie˝ w tamtym
kierunku podà˝a∏a kolumna ˝o∏nierzy z karabinami opatrzonymi w bagnety. W Êwiat∏ach nielicznych
latarƒ pob∏yskiwa∏a nieoczekiwanie. Bi∏ od niej zimny blask. Drog´ do huty zagradza∏y betonowe za-
pory. Przy nich stali dwaj wartownicy w uszatych czapkach. Przytupywali nogami i zabijali d∏onie.
Przez piersi mieli przewieszone pistolety maszynowe. Po przeciwnej stronie przegrodzonej drogi ˝a-
rzy∏ si´ koks w piecyku. Trzeci z trzymajàcych stra˝ ˝o∏nierzy grza∏ si´ przy nim. Rozgarnia∏ pr´tem
czerwone w´gle. 

[...] Ludzie szybkim krokiem przechodzili ulic´. Nie patrzyli w jego stron´. Okna kamienic by∏y
ciemne, wygaszone. Mija∏ trzeci dzieƒ stanu wojny i zbli˝a∏a si´ ju˝ godzina milicyjna. 

Z bocznej uliczki wyjecha∏a taksówka. Zbli˝y∏a si´ do zablokowanej drogi. Zatrzyma∏a si´ przed
betonowymi koz∏ami na jezdni. Wartownicy podeszli do samochodu. Broƒ trzymali w pogotowiu.
Kontrola dokumentów. Otworzyli baga˝nik. D∏ugo w nim przetrzàsali. Taksówka zawróci∏a”. 

(Stan wojny)

• grupa II
„Zacz´li ich t∏uc. A te pa∏y takie mieli! Wielkie, grube maczugi. Specjalne. Bo te, które zazwyczaj

widzimy, to sà pa∏eczki-laleczki w porównaniu z tymi dràgami. Otoczyli gromadk´ wyrostków i za-
cz´li ich obrabiaç. 

– Dokumenty, dokumenty! – powtarzali i wcale nie czekajàc, jak ci ch∏opcy poka˝à swoje dowody,
ok∏adali ich po plecach, nerach tymi pa∏ami. Ch∏opcy ∏amali si´ jak ∏odygi. Niejeden pada∏. Taki ∏omot
by∏o s∏ychaç i st´kanie. 

To dzia∏o si´ 17 grudnia wieczorem. Czwartego dnia stanu wojny. Ca∏y Plac Zwyci´stwa zosta∏ za-
blokowany. Mimo to wygarn´li sporo m∏odzie˝y. 

[...] Akurat dwaj milicjanci, byki takie, zacz´li obrabiaç wàt∏ego ch∏opaczka w okularach. Istny stu-
denciak z wyglàdu. 

– Dokumenty! – ryczeli. A w ˝aden sposób nie dawali mu mo˝liwoÊci okazania dowodu. Co r´k´
chcia∏ do kieszeni, to oni go pa∏à prask! Os∏ania∏ si´ i p∏aka∏. Uciec nie móg∏. Przyparli do muru bie-
daka. Uwijali si´ przy nim jak wÊciek∏e psy”. 

(Bo˝e, zmi∏uj si´ nad Wilnem)

• grupa III
„Nic nie odpowiedzia∏. Tylko wsta∏ od sto∏u i po kàtach zaczà∏ szperaç. Odstawi∏ donic´ z palmà.

Odwinà∏ dywan. Kucnà∏ i z dziury jakiejÊ, czy innego schowka wyciàgnà∏ plik papierów. Wyg∏adzi∏
i zaczà∏ czytaç pó∏g∏osem. To by∏y biuletyny informacyjne tej nielegalnej »SolidarnoÊci«. Opisywali
przebieg strajków tu i tam. Akcje represyjne. Jak dzia∏aczy wygarniali do saka. Apel te˝ og∏osili. Je-
den z przywódców nie da∏ si´ z∏apaç i dzia∏a∏ dalej z ukrycia”. 

(2072 dni)

grupa I grupa II grupa III

grupa IV grupa V grupa VI
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• grupa IV
„ZapomnieliÊmy o tym po prostu. OdwiedzaliÊmy babci´ z rzadka przywo˝àc jej niezb´dne wiktu-

a∏y oraz wymieniajàc nerwowe i chaotyczne poglàdy o smutnych wydarzeniach w kraju. Babcia by∏a
jeszcze bardziej ni˝ my wytràcona z równowagi. Wy∏àczono przecie˝ telefony i straci∏a jedynà mo˝li-
woÊç kontaktu z ludêmi. Ze wzgl´du na reumatyzm bowiem nie wychodzi∏a prawie wcale z domu.
Z bezsilnym wyrzutem spoglàda∏a na dwa przedmioty w pokoju. Na czarne pud∏o telefonu i klatk´,
w której siedzia∏ niemy kanarek. W zwiàzku z powy˝szym, nie mówiàc ju˝ o tym, czego zazna∏a
w przesz∏oÊci, babcia by∏a pesymistkà. 

– Sowiet jest jak wà˝ – powiada∏a niby wró˝ka. – Obiecuje, obiecuje, a potem rzuca si´ znienacka
i dusi! 

Przez ostatnie kilka dni nie odwiedzaliÊmy babci. A˝ wreszcie przywrócono ∏àcznoÊç telefonicznà
w naszym mieÊcie. 

Pierwsza zadzwoni∏a babcia. Na poczàtku g∏os nagrany na taÊm´ poinformowa∏ jà monotonnie:
»Rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana«. Stropi∏a si´ nieco, ale przeczeka∏a ten refren i kie-
dy ju˝ uzyska∏a po∏àczenie, zawo∏a∏a radoÊnie w s∏uchawk´: 

– Wiecie, moi drodzy, kanarek zaÊpiewa∏! 
W aparacie coÊ bekn´∏o i tym razem ˝ywy, surowy g∏os zwróci∏ si´ do babci: – Prosz´ nie szyfro-

waç! W przeciwnym razie wy∏àczymy telefon! 
– Zwariowa∏! – oburzy∏a si´ babcia. – Przecie˝ mówi´ wyraênie: kanarek zaÊpiewa∏. 
Ponownie coÊ bekn´∏o w aparacie i wy∏àczyli naprawd´. 
Kr´ci∏a babcia cyfry na tarczy, stuka∏a s∏uchawkà w wide∏ki. Nic. G∏ucha cisza. Odci´li jà od Êwia-

ta. Tyle ˝e KubuÊ zaczà∏ Êpiewaç. To bardzo wiele jednak. WybraliÊmy si´ z babcià do Rady Narodo-
wej. MieliÊmy pismo z komitetu blokowego. O faktycznym istnieniu kanarka. Czekamy w kolejce. Du-
˝o petentów do pokoju kierownika. Babcia stoi cierpliwie, wsparta o dwie laski, i powiada: 

– W Rosji ca∏à rewolucj´ prze˝y∏am, a potem czerwony terror i nigdy coÊ podobnego... 
Próbujemy mitygowaç babci´. Oburza si´:
– Co tam! Cicho! Czekamy.
– Prosz´ nie szyfrowaç! – podnosi g∏os babcia.– Zwariowa∏! 
– Ludzie si´ oglàdajà”. 
(Kanarek)

• grupa V
„– Salceson dajà – powiedzia∏. 
RzuciliÊmy si´ wszyscy do tamtego bufetu na gór´. Nim tam dobieg∏am, kolejka ciàgn´∏a si´ ju˝

przez ca∏y hall. Nawet ∏adny salceson. Âwie˝y. Znajoma piel´gniarka pokaza∏a. Po çwierç kilograma
sprzedawali. Jednak za∏ama∏am si´. Nie mia∏am zdrowia na takà kolejk´. Zresztà gdybym nawet cze-
ka∏a, to czy starczy dla mnie? Zrezygnowa∏am. Schodz´ powoli na dó∏. Mo˝e coÊ na mieÊcie zdob´d´.
W sklepie serowarskim. I zamiast zatrzymaç si´ na parterze, zesz∏am na dó∏. Tam pusto. Nikogo przy
ladzie. Ale w gablocie coÊ jest. Podchodz´. Patrz´. Kotlety. 

– Co to jest? – pytam. 
– Kotlety – odpowiada ta dama. 
Kupi∏am dziesi´ç. Nie by∏o wcale limitu. 
Min´ mia∏am dosyç zaskoczonà, bo wyjaÊni∏a z ˝yczliwym uÊmiechem: 
– Dla stra˝ników zabrali tylko samà pasztetowà. 
Taki szcz´Êliwy przypadek. Kotlety mi´sne, ale razem z kapustà i sma˝one. Oryginalne. Dosyç

smaczne. Odchodzi∏am od lady z zakupem, a tu ju˝ z góry biegli ludzie. Skoƒczy∏ si´ salceson. Rzuci-
li si´ do kotletów”. 

(Bufet)



22

sc
e
n

a
ri

u
sz

e
 l

e
k

cj
i • grupa VI

„– Musimy wykryç prowodyrów i ukr´ciç ∏eb ca∏ej prowokacji! – spr´˝ystym krokiem opuÊci∏ po-
kój nauczycielski. Zastanowi∏ si´, jakie sprawi∏ wra˝enie na dwóch nauczycielkach. 

Nast´pnie zaprasza∏ do gabinetu dyrektora wychowawców poszczególnych klas i przeprowadza∏
z nimi indywidualne rozmowy. 

Jedna z tych dwóch ∏adnych okaza∏a si´ wychowawczynià i ona to oÊwiadczy∏a dobitnie: 
– M∏odzie˝ ma absolutnà racj´. To Êwiadczy o jej wysokim morale, poczuciu prawdy i potrzebie

sprawiedliwoÊci! Przecie˝ pani Winnicka jest Êwietnym pedagogiem, najlepszà polonistkà, jakà to Li-
ceum mia∏o od lat! 

Os∏upia∏ po takim dictum major Stachoƒ”. 
(Wróg)

3. PoproÊ, aby w ka˝dej grupie wybrano osob´, która wejdzie w rol´ uczestnika opisanych we frag-
mentach wydarzeƒ. Zaproponuj, aby uczniowie wyst´pujàcy w tych rolach opowiedzieli tekst z w∏a-
snej perspektywy, to znaczy w pierwszej osobie, na przyk∏ad: „Widzia∏em, jak wartownicy podeszli
do samochodu, a broƒ trzymali w pogotowiu. Zobaczy∏em, ˝e otworzyli baga˝nik i d∏ugo w nim szu-
kali...”
Uwaga: zwróç uwag´ na to, aby opowiadajàcy uczniowie wykorzystywali tekst w sposób precyzyjny.

4. Poleç, aby ka˝da grupa na podstawie przeczytanych fragmentów stworzy∏a miniscenariusz, a potem
zaprezentowa∏a go w formie scenki improwizowanej. Zasugeruj, ˝eby uczniowie sami przydzielili
sobie role, a jako rekwizyty wykorzystali przedmioty znajdujàce si´ w klasie. 

5. PoproÊ poszczególne grupy o prezentacj´ scenek (na dany znak – na przyk∏ad klaÊni´cie w d∏onie).
W trakcie prezentacji na has∏o „stop” zatrzymaj obraz, podejdê do wybranego ucznia i zadaj mu kil-
ka pytaƒ (w konwencji dramy z zakresu tak zwanych pi´ciu poziomów ÊwiadomoÊci), na przyk∏ad: 

• Kim jesteÊ? 
• Gdzie si´ teraz znajdujesz? 
• Co robisz? 
• Dlaczego to robisz? 

6. Zadaj uczniom pytanie: Jaki obraz stanu wojennego wy∏ania si´ z zaprezentowanych scenek? Na-
st´pnie rozdaj ma∏e samoprzylepne karteczki i poproÊ, aby ka˝dy uczeƒ napisa∏ na karteczce jedno
okreÊlenie, b´dàce odpowiedzià na postawione pytanie. Potem po∏ó˝ na pod∏odze okràg∏à kartk´
formatu A4. Zbierz od uczniów karteczki i u∏ó˝ je w tak zwane s∏oneczko. Najd∏u˝sze rami´ „s∏o-
neczka” poka˝e, które okreÊlenie zwyci´˝y∏o. 

7. Zaproponuj uczniom krótkà dyskusj´ o stanie wojennym na podstawie fragmentów opowiadaƒ
Marka Nowakowskiego, zaprezentowanych scenek, „dyskusji s∏onecznej” oraz wspomnieƒ rodzi-
ców i dziadków (oko∏o dwóch tygodni wczeÊniej jako prac´ domowà poleç przeprowadzenie takiej
rozmowy). 

8. Praca domowa – praca pisemna na jeden z tematów: 
• Jaki obraz stanu wojennego wy∏ania si´ z opowiadaƒ Marka Nowakowskiego – twoje refleksje. 
• Na podstawie opowiadaƒ Marka Nowakowskiego napisz reporta˝ o stanie wojennym. 
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PRZYK¸ADOWE TEMATY ESEJÓW
dla uczniów szko∏y ponadgimnazjalnej

1. Prawda i fa∏sz w stanie wojennym, czyli rzecz o propagandzie i obiegu informacji.

2. Skutki stanu wojennego dla spo∏eczeƒstwa i jednostki.

3. Jak funkcjonowa∏o paƒstwo w okresie stanu wojennego?

4. Na podstawie zebranych relacji (rodziców, dziadków, sàsiadów) napisz, jak wyglàda∏ stan wojenny
w twojej rodzinnej miejscowoÊci.
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