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WST¢P

Niniejsza praca jest wynikiem badaƒ, których celem by∏o ukazanie
– w uj´ciu regionalnym – historycznego procesu akcji i reakcji mi´dzy pró-
bujàcym wyemancypowaç si´ spo∏eczeƒstwem a broniàcà swej uprzywilejo-
wanej pozycji w∏adzà. 

Bioràc pod uwag´ spory, jakie poj´cia „opór spo∏eczny”, „opozycja”,
„sprzeciw” wywo∏ujà wÊród historyków dziejów najnowszych Polski1, kilka
zdaƒ wyjaÊnienia nale˝y poÊwi´ciç temu, jak rozumiane sà te sformu∏owa-
nia. Zdaniem Andrzeja Paczkowskiego nie nale˝y poj´ç „opozycja”, „opór”
czy „sprzeciw” zakreÊlaç zbyt szeroko, gdy˝ „grozi nam zagubienie si´ w ty-
si´cznych przejawach spo∏ecznego (grupowego, zbiorowego) niezadowole-
nia [...] bez pewnoÊci, które z nich by∏o sprzeciwem wobec systemu”, a któ-
re „po prostu czysto ludzkimi odruchami”. Ten znany historyk poj´cie
„opozycja” odnosi na pewno do lat osiemdziesiàtych. „Istnia∏y bowiem
wówczas – jak pisze – masowe organizacje, które stanowi∏y politycznà al-
ternatyw´ dla komunistów”. Krzysztof ¸ab´dê proponuje, by mianem
„opozycja polityczna” oznaczaç takie zorganizowane dzia∏ania, „które by∏y
podejmowane z zamierzeniem doprowadzenia w koƒcu do zmiany ustro-
ju”. Andrzej Friszke zastosowa∏ podzia∏ na „opór” – „spontaniczny, nie
zorganizowany i nie kreowany sprzeciw wobec narzuconego porzàdku po-
litycznego, ideologicznego, cz´sto po∏àczony z obronà tradycyjnych warto-
Êci”, i „opozycj´ politycznà” – czyli „Êwiadome, zaplanowane, oparte na
pewnym programie dzia∏anie organizacyjne lub intelektualne na rzecz oba-
lenia systemu lub jego reformy w kierunku ograniczenia w∏adzy partii
i przywracania podmiotowoÊci spo∏eczeƒstwa”2. Tomasz Strzembosz wpro-

7

1 Sprzeciw, opozycja, opór w PRL – ankieta historyczna, „Arcana” 2001, nr 38, s. 40–74.
2 A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, Londyn 1994, s. 5.
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wadzi∏ zgo∏a inny podzia∏ – jak to okreÊli∏ – instytucji i form sprzeciwu: na
takie, które „majà w sposób bezpoÊredni doprowadziç do obalenia systemu
komunistycznego” – masowe ruchy spo∏eczno-polityczne oraz masowe ma-
nifestacje, demonstracje, strajki – oraz takie, „które nie dà˝à bezpoÊrednio
do zmiany systemu, lecz zawierajà sprzeciw wobec systemu oraz przygoto-
wujà i umo˝liwiajà jego zmian´ przez wychowanie ludzi wed∏ug zupe∏nie
odmiennych zasad”. Strzembosz do tej drugiej kategorii zalicza m.in. orga-
nizacje chrzeÊcijaƒskie, harcerstwo, duszpasterstwa. Dlatego te˝ woli mó-
wiç „o oporze ni˝ opozycji, nie anektujàc tego poj´cia dla jednej formy
oporu: spontanicznej i nie zorganizowanej”3. 

Niezwykle interesujàca wydaje si´ definicja zaproponowana przez naj-
m∏odszego w tym gronie historyka ¸ukasza Kamiƒskiego. Uwa˝a on, ˝e ka-
tegori´ „sprzeciwu” czy „oporu” nale˝y podzieliç na „opozycj´” oraz „opór
spo∏eczny”, przy czym pierwszemu okreÊleniu nadaje w´˝szy, niejako insty-
tucjonalny, uj´ty w ramy organizacyjne charakter, drugiemu zaÊ szerszy
kontekst ró˝nego rodzaju sprzeciwu, kontestacji wewnàtrzsystemowej i po-
zasystemowej. W tym przypadku „opór spo∏eczny” jest poj´ciem szerszym,
otwartym na ró˝ne formy sprzeciwu, ale jednoczeÊnie niewykluczajàcym
poj´cia „opozycja”4. Podzielam tak sformu∏owanà definicj´, rozumujàc,
˝e w zakres „oporu spo∏ecznego” wchodzà szeroko poj´te dzia∏ania, któ-
re ze wzgl´du na swojà istot´ nie mogà byç akceptowane przez system,
a nawet sà przez odpowiednie instytucje zwalczane. Zatem zarówno zor-
ganizowana instytucjonalnie „opozycja”, jak te˝ inne dzia∏ania instytucjo-
nalne lub pozainstytucjonalne, których celem jest stworzenie systemu
alternatywnego, przeciwstawnego narzuconej w∏adzy, nale˝y okreÊliç
mianem „oporu spo∏ecznego”. Praca ta ma na celu identyfikacj´ i opis Êro-
dowisk opozycyjnych, a tak˝e szerzej poj´tych Êrodowisk kwalifikujàcych
si´ do nurtu oporu spo∏ecznego w relacji z w∏adzà. Jest próbà charaktery-

8

3 T. Strzembosz, Polacy w PRL: sprzeciw, opozycja, opór. (Zachowania opozycyjne w systemie tota-
litarnym), „Arcana” 2000, nr 35, s. 123, 136.
4 ¸. Kamiƒski, Ruch oporu, opozycja, opór spo∏eczny [w:] Powstanie czerwcowe w NRD w 1953 roku
na tle innych wystàpieƒ antykomunistycznych w krajach Europy Ârodkowo-Wschodniej, red. K. Ruch-
niewicz, Wroc∏aw 2003. Stosowanie definicji ¸ukasza Kamiƒskiego stawia przed historykiem wa˝-
ne zadanie wnikliwego rozró˝nienia mi´dzy rzeczywistym oporem wobec systemu a wyborem in-
nych przes∏anek. OtwartoÊç tej formu∏y stwarza bowiem niebezpieczeƒstwo nieskoƒczonego
poszerzania katalogu przejawów oporu spo∏ecznego – o np. s∏uchanie zagranicznych stacji radio-
wych czy te˝ ró˝ne formy zbiegostwa („ucieczki ch∏opów ze wsi do miasta”).
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styki akcji i reakcji zachodzàcych mi´dzy w∏adzà a przeciwstawiajàcym si´
jej spo∏eczeƒstwem, przy szczególnym uwzgl´dnieniu mechanizmów, me-
tod i Êrodków stosowanych przez w∏adz´ do t∏umienia czy wr´cz likwida-
cji oporu spo∏ecznego.

Drugim elementem tytu∏u jest poj´cie „w∏adza”. W uj´ciu S∏ownika j´zy-
ka polskiego jest to „prawo rzàdzenia paƒstwem, panowanie, rzàdzenie; sto-
sunek spo∏eczny mi´dzy dwiema grupami, polegajàcy na tym, ˝e jedna z grup
mo˝e w sposób trwa∏y oddzia∏ywaç na post´powanie grupy drugiej w realiza-
cji zadaƒ spo∏ecznych i ma Êrodki zapewniajàce jej kontrol´ tego post´powa-
nia”5. W tym przypadku chodzi jednak o konkretnà w∏adz´, komunistycznà,
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, sprawowanà przez Polskà Zjednoczo-
nà Parti´ Robotniczà przy nik∏ym udziale ÊciÊle koncesjonowanych stron-
nictw oraz (w mniejszym stopniu) zwiàzków i stowarzyszeƒ. Definicja w∏adzy
PRL wed∏ug Jakuba Karpiƒskiego to „Zespó∏ zhierarchizowanych instytucji,
b´dàcy cz´Êcià mi´dzynarodowego ruchu komunistycznego, systemu impe-
rialnego sterowanego z ZSRR”6. Na czele tego zespo∏u sta∏a PZPR, jej cen-
tralne i terenowe organizacje oraz organa administracji publicznej w pe∏ni
podporzàdkowane „kierowniczej” roli partii, a tak˝e ca∏y system represji,
który tworzy∏ przede wszystkim resort spraw wewn´trznych – jako g∏ówny
obroƒca i gwarant narzuconego systemu, a tak˝e prokuratura i sàdownictwo.
Do s∏usznych nale˝y zaliczyç stwierdzenie B∏a˝eja Brzostka, ˝e monopoli-
styczna PZPR od lat pi´çdziesiàtych do siedemdziesiàtych jawi∏a si´ jako in-
stytucja zarzàdzajàca ludêmi za pomocà systemu nomenklatury i organiza-
cyjnych metod kontroli. Jej decydenci wyobra˝ali sobie paƒstwo jako swoistà
plansz´ do gry, na której ustawia si´, przenosi i zdejmuje figurki ludzkie; par-
tia funkcjonowanie paƒstwa „jest sk∏onna przypisywaç swojej woli spraw-
czej”7. PZPR koƒca lat siedemdziesiàtych mia∏a zapewne inne, wyzbyte
z ideologii oblicze. Niemniej jednak przeÊwiadczenie o dominujàcej roli by-
∏o mocno zakorzenione zarówno wÊród funkcyjnych dzia∏aczy, jak i wÊród
wi´kszoÊci nomenklaturowych beneficjentów systemu.

Przedmiotem tej pracy jest przede wszystkim w∏adza lokalna, a zatem
te instytucje, które z mocy nadanej im przez organa centralne by∏y repre-

9

5 S∏ownik j´zyka polskiego PWN, red. M. Szymczak, t. 3, Warszawa 1999, s. 680.
6 J. Karpiƒski, Wykres goràczki. Polska pod rzàdami komunistycznymi, Lublin 2001, s. 509.
7 B. Brzostek, Szkic o lokalnej w∏adzy PZPR. Od stalinizmu do „wczesnego Gierka” [w:] PRL
– trwanie i zmiana, red. D. Stola, M. Zaremba, Warszawa 2003, s. 112.
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zentantami Êrodowisk uprawnionych do podejmowania kluczowych decyzji
i wykonawcami ich woli. Oporem spo∏ecznym zajmowa∏y si´ przede wszyst-
kim organa aparatu bezpieczeƒstwa. Do ich zadaƒ nale˝a∏a kontrola spo-
∏eczeƒstwa, zwalczanie wszelkich form niezale˝noÊci i sprzeciwu oraz do-
starczanie informacji analitycznych decydentom stopnia lokalnego
i centralnego. Rola aparatu bezpieczeƒstwa, szczególnie w latach osiem-
dziesiàtych, uprawnia do zdefiniowania PRL jako paƒstwa policyjnego,
czyli takiego, w którym „aparat policyjny dominuje nad strukturami rzà-
dzenia, sprawujàc arbitralnà w∏adz´ w paƒstwie represyjnym”. G∏ównym
celem policji w takim paƒstwie jest zwalczanie wszelkich form niezale˝nej
dzia∏alnoÊci, niepo˝àdanych przez w∏adze lub samà policj´, ale tak˝e „gro-
madzenie informacji, nadzór nad wszelkimi formami aktywnoÊci spo∏ecz-
nej i tworzenie klimatu, w którym jednostki sà zatomizowane na tyle, aby
uniemo˝liwia∏o to wy∏onienie si´ solidarnoÊci zbiorowej, mogàcej zagroziç
grupie rzàdzàcej”8. Teza ta znajduje wsparcie w stwierdzeniu Jana Drausa
i Zbigniewa Nawrockiego: „Instrumentem sprawowania w∏adzy przez
PZPR zawsze by∏y tzw. resorty si∏owe, a w szczególnoÊci S∏u˝ba Bezpie-
czeƒstwa [...] Tutaj przetwarzano dyrektywy polityczne na system represji,
który by∏ immanentnà cechà i filarem rzàdów komunistycznych”9. 

Znaczenie organów przymusu dla obrony pozycji w∏adzy doceniali be-
neficjenci systemu, czego klarownym przyk∏adem jest przemówienie Fran-
ciszka Karpa, I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie,
wyg∏oszone w 1984 r. z okazji nadania przez Rad´ Paƒstwa Rejonowemu
Urz´dowi Spraw Wewn´trznych w Le˝ajsku Krzy˝a Grunwaldu III klasy.
Karp, nawiàzujàc do stanu wojennego, powiedzia∏ m.in.: „na barki naszych
milicjantów i pracowników bezpieczeƒstwa publicznego spad∏a odpowie-
dzialnoÊç za losy Ojczyzny. To oni wespó∏ z ˝o∏nierzami LWP byli tymi, któ-
rzy w 1981 r. po∏o˝yli tam´ bezprawiu, fali kontrrewolucji spychajàcej naród
do nieobliczalnej tragedii”10. Dlatego opis dzia∏aƒ organów bezpieczeƒ-

10

8 A. Zybertowicz, Niewidoczna w∏adza: komunistyczne paƒstwo policyjne w Polsce lat osiemdziesià-
tych [w:] Skryte oblicze systemu komunistycznego. U êróde∏ z∏a..., red. R. Backer, P. Hubner, Warsza-
wa 1997, s. 154.
9 J. Draus, Z. Nawrocki, Si∏a i rozum. Od stanu wojennego do rzàdu Mazowieckiego, „Studia Rze-
szowskie” 1999, t. 6, s. 11.
10 AP Rzeszów, KW PZPR, Kancelaria Komitetu Wojewódzkiego, 772, Przemówienie I sekreta-
rza KW PZPR w Rzeszowie z okazji nadania przez Rad´ Paƒstwa PRL Rejonowemu Urz´dowi
Spraw Wewn´trznych w Le˝ajsku Krzy˝a Grunwaldu III klasy, 1984 r., k. 24.
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stwa i ich roli przeciwstawiania si´ oporowi spo∏ecznemu zajmujà w tej pra-
cy du˝o miejsca.

Konflikty spo∏eczne w PRL by∏y okresami „wartych opisania wymian
– akcji i reakcji: reagowano na poczynania aparatu w∏adzy i aparat w∏adzy
reagowa∏ na dzia∏ania spo∏eczne”11. Kryzys spo∏eczny zapoczàtkowany
w 1980 r. przerodzi∏ si´ w wielkà fal´ oporu spo∏ecznego, przerwanà
13 grudnia 1981 r. Sprzeciw spo∏eczny uleg∏ przekszta∏ceniu w strukturalne
i pozastrukturalne dzia∏ania opozycyjne, aby w 1988 r. nabraç nowej ener-
gii, prze∏amaç monopol partii, a nast´pnie przejàç w∏adz´. Zdecydowana
wi´kszoÊç dotychczasowego dorobku historiograficznego traktujàcego
o mechanizmach tych wzajemnych wymian, tak˝e w odniesieniu do lat
osiemdziesiàtych, dotyczy szczytów w∏adzy i kierowniczych gremiów opozy-
cji. W mniejszym zakresie natomiast znamy przebieg i mechanizmy tych re-
lacji w uj´ciu lokalnym. Wyjàtkiem sà tu szczególnie publikacje dotyczàce
okresu stanu wojennego, z których wymieniç mo˝na syntetyczny raport uj-
mujàcy wszystkie regiony Polski – Stan wojenny w Polsce 1981–1983 pod
redakcjà Antoniego Dudka. Pozosta∏a cz´Êç dekady w mniejszym stopniu
znajduje odzwierciedlenie w publikacjach12. 

Prezentowana praca jest pierwszà, w której poczyniono prób´ ca∏oÊcio-
wego uj´cia problemu w Polsce po∏udniowo-wschodniej z jednoczesnym
pokazaniem stopnia i zakresu kontroli nad przejawami oporu spo∏ecznego
ze strony w∏adzy, a ÊciÊlej organów bezpieczeƒstwa. W scentralizowanym
systemie zarzàdzania z ca∏à pewnoÊcià wszystkie kluczowe decyzje, a tak˝e
wi´kszoÊç postanowieƒ dotyczàcych zwalczania oporu spo∏ecznego podej-
mowano na szczeblu kierowniczym tzw. w∏adz partyjno-paƒstwowych. Nie-
mniej jednak ka˝dy region mia∏ swojà, cz´sto niepowtarzalnà, specyfik´,
która warunkowa∏a reakcje w∏adz. Stàd te˝ kwestia ta zyska∏a zaintereso-
wanie badawcze.

11

11 J. Karpiƒski, op. cit., s. 512.
12 Stan wojenny w Polsce 1981–1983, red. A. Dudek, Warszawa 2003. W ksià˝ce tej znajduje si´
cz´Êç poÊwi´cona Podkarpaciu autorstwa Dariusza Iwaneczki i Jana Pisuliƒskiego. Dotychczas
ukaza∏y si´ te˝ artyku∏y i opracowania zwarte dotyczàce relacji w∏adza – opozycja – opór spo∏ecz-
ny w poszczególnych regionach kraju. Wymieniç mo˝na dla przyk∏adu: P. Gomu∏kiewicz, Mniejsze
z∏o. W∏adze stanu wojennego wobec opozycji we Wroc∏awiu, Warszawa – Wroc∏aw 1997; W. Polak,
Czas ludzi niepokornych. Niezale˝ny Samorzàdny Zwiàzek Zawodowy „SolidarnoÊç” i inne ugrupowa-
nia niezale˝ne w Toruniu i Regionie Toruƒskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruƒ 2003; SolidarnoÊç
ma∏opolska w podziemiu. SolidarnoÊç Regionu Ma∏opolska w latach 1981–1989, oprac. Cz. Brzoza
[i in.], Kraków 1991; W. Zab∏ocki, Stan wojenny w Ma∏opolsce, Kraków 1994.
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Polska po∏udniowo-wschodnia to cztery województwa funkcjonujàce
w latach 1975–1999: kroÊnieƒskie, przemyskie, rzeszowskie i tarnobrzeskie.
Taki dobór województw wynika z ich porównywalnej specyfiki, a przede
wszystkim z licznych faktów bliskiej niekiedy wspó∏pracy mi´dzy Êrodowi-
skami opozycyjnymi. Wspó∏praca ta mia∏a ró˝ne formy i stopnie nat´˝enia,
nie brakowa∏o te˝ sytuacji konfliktowych. Niebagatelne zdaje si´ równie˝
to, i˝ wi´kszà cz´Êç tych czterech województw obejmowa∏a diecezja prze-
myska, co mia∏o swoje znaczenie dla intensywnoÊci oporu spo∏ecznego, ale
te˝ dla metod zwalczania go przez w∏adze.

Nieprzypadkowo praca dotyczy zamkni´tego w historycznym znaczeniu
okresu w dziejach Polski. Zasadniczo opis relacji mi´dzy oporem spo∏ecz-
nym i w∏adzà rozpoczyna si´ od sierpnia 1980 r. i sformu∏owania postulatu
niezale˝nych, samorzàdnych zwiàzków zawodowych, co da∏o poczàtek ma-
sowej organizacji zwiàzkowej, która wyros∏a ze sprzeciwu wobec systemu
i przybra∏a form´ ruchu spo∏ecznego, wyzwalajàc jednoczeÊnie niespotyka-
nà od lat czterdziestych aktywnoÊç spo∏ecznà. „SolidarnoÊç” pobudzi∏a po-
trzeb´ niezale˝noÊci, wolnoÊci i niepodleg∏oÊci. Mimo jej formalnej likwi-
dacji przez w∏adze PRL w okresie stanu wojennego wartoÊci i nadzieje
przez nià niesione motywowa∏y dalsze dzia∏ania Êrodowisk opozycyjnych.
Przybra∏y one z czasem form´ szerokiego oporu spo∏ecznego, który swoje
autentyczne ujÊcie znalaz∏ w wyborach do parlamentu w czerwcu 1989 r.
Wybory czerwcowe w∏aÊnie i ich wynik stanowià element koƒcowy niniej-
szej pracy. Nie tyle zakoƒczy∏y one pewien etap w dziejach naszego kraju,
ile zapoczàtkowa∏y proces polityczny zmierzajàcy do niepodleg∏oÊci Polski
i przeobra˝enia z paƒstwa realnego socjalizmu w paƒstwo demokratyczne.

29 grudnia 1989 r. Sejm PRL X kadencji uchwali∏ zmiany w ustawie za-
sadniczej, która otrzyma∏a wówczas oficjalnà nazw´: „Konstytucja Rzeczy-
pospolitej Polskiej”. Pod tà w∏aÊnie datà Jakub Karpiƒski lokuje koniec
PRL13. O ile mo˝na si´ zgodziç co do formalnego zamkni´cia rozdzia∏u za-
poczàtkowanego – tak˝e formalnie – 22 lipca 1952 r., kiedy w uchwalonej
przez sejm konstytucji u˝yto nazwy paƒstwa: PRL, to jednak instytucje wy-
ros∏e na gruncie systemu komunistycznego, które zarówno ze swej istoty,
jak te˝ mentalnie s∏u˝y∏y zachowaniu i ochronie tego systemu, przesta∏y
funkcjonowaç nieco póêniej. W znacznej te˝ mierze istotna cz´Êç przepi-

12

13 J. Karpiƒski, Wielka fikcja. Czym by∏a PRL [w:] Spór o Polsk´ 1989–1990. Wybór tekstów praso-
wych, wst´p i oprac. P. Âpiewak, Warszawa 2000, s. 132.
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sów prawnych powsta∏ych w okresie PRL funkcjonowa∏a przez wiele lat
póêniejszych.

Dla pe∏niejszego zobrazowania przebiegu relacji mi´dzy w∏adzà a opo-
rem spo∏ecznym w Polsce po∏udniowo-wschodniej w pracy nakreÊli∏em
wydarzenia wykraczajàce przed sierpieƒ 1980 r. i za czerwiec 1989 r. Po-
zwoli∏o to ukazaç szersze t∏o podj´tego tematu. Na wst´pie omówi∏em
przejawy sprzeciwu spo∏ecznego, które mia∏y miejsce na wybranym terenie
przed 1980 r., na koƒcu zaÊ przedstawi∏em skutki zwyci´stwa „Solidarno-
Êci” w wyborach czerwcowych, a˝ do obj´cia kluczowych stanowisk w lokal-
nej administracji przez osoby zwiàzane z oporem przeciw w∏adzy komuni-
stycznej.

Próba odtworzenia relacji mi´dzy w∏adzà a oporem spo∏ecznym w czte-
rech wymienionych województwach by∏a trudnym zadaniem, bowiem po
raz pierwszy na tak znaczàcà skal´ wykorzystano tu êród∏a archiwalne wy-
tworzone przez organa bezpieczeƒstwa, które z istoty dzia∏a∏y w zak∏ama-
niu. Dlatego te˝ nale˝a∏o poddaç te êród∏a uwa˝nej krytyce historycznej.
Drugim zasadniczym problemem okaza∏y si´ niekiedy znaczàce braki
w zbiorach archiwalnych, powsta∏e na skutek niszczenia dokumentów
przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeƒstwa. Materia∏y te jednak nie zo-
sta∏y na tyle zdekompletowane, aby uniemo˝liwiç odtworzenie mechani-
zmów i skali dzia∏aƒ prowadzonych przeciwko osobom i Êrodowiskom za-
anga˝owanym w opór przeciw w∏adzy i systemowi14. Istotnym problemem
badacza konspiracyjnej opozycji jest brak dotyczàcych jej êróde∏. W wi´k-
szoÊci przypadków Êrodowiska opozycyjne lat osiemdziesiàtych z oczywi-
stych wzgl´dów nie prowadzi∏y dokumentacji. W wydawanych periodykach
– poza wyra˝aniem w∏asnych opinii, stanowisk i poglàdów – nie podawano
˝adnych informacji dotyczàcych sk∏adu, zmian i sposobów dzia∏aƒ prowa-
dzonych przez grupy podziemne. Historyk w znacznej mierze musi opieraç
si´ na relacjach i wspomnieniach animatorów i dzia∏aczy opozycji, a tak˝e
êród∏ach wytworzonych przez drugà stron´. Bioràc pod uwag´ nasycenie
agenturalne wielu grup i Êrodowisk, tak charakterystyczne dla paƒstwa

13

14 Niszczenie akt resortu spraw wewn´trznych rozpocz´to na du˝à skal´ w drugiej po∏owie 1982 r.,
nie dbajàc przy tym w wielu przypadkach o stron´ formalnà tego procederu. Zdaniem Antoniego
Dudka kontynuowano je co najmniej do po∏owy 1990 r. (A. Dudek, Reglamentowana rewolucja.
Rozk∏ad dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990, Kraków 2004, s. 458–459). Znane sà te˝
przypadki niszczenia w sposób niekontrolowany ró˝nych materia∏ów archiwalnych jeszcze w 1992 r.
Nie mo˝na oszacowaç, jak wiele materia∏ów trafi∏o w prywatne r´ce.
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policyjnego, stara∏em si´ oddzieliç autentyczne dzia∏ania niezale˝ne od sfe-
ry kontrolowanej bàdê nawet sterowanej przez Êrodowisko w∏adzy.

Znaczàca cz´Êç bazy êród∏owej pochodzi z Archiwum Paƒstwowego
w PrzemyÊlu, Archiwum Paƒstwowego w Rzeszowie i jego oddzia∏u w Sko-
∏yszynie oraz z Archiwum Paƒstwowego w Kielcach (Oddzia∏ w Sandomie-
rzu); kwerendà obj´to zespo∏y komitetów wojewódzkich Polskiej Zjedno-
czonej Partii Robotniczej w KroÊnie, PrzemyÊlu, Rzeszowie i Tarnobrzegu
oraz materia∏y dotyczàce Niezale˝nego Samorzàdnego Zwiàzku Zawodo-
wego „SolidarnoÊç”. Wykorzystano zasoby Archiwum Oddzia∏u Instytutu
Pami´ci Narodowej w Rzeszowie i Archiwum IPN w Warszawie. Archiwa-
lia IPN to przede wszystkim akta operacyjne, kontrolno-Êledcze i sprawoz-
dawczo-statystyczne, a tak˝e administracyjne poszczególnych komend wo-
jewódzkich MO i wojewódzkich urz´dów spraw wewn´trznych oraz
Ministerstwa Spraw Wewn´trznych. Nale˝y nadmieniç, ˝e kwerenda mate-
ria∏ów s∏u˝b specjalnych by∏a co najmniej z dwóch przyczyn niezwykle trud-
na. ArchiwiÊci IPN przej´li materia∏y, które wymagajà mozolnego porzàd-
kowania oraz opracowania pomocy naukowych, niezb´dnych do szybkiego
wyszukiwania potrzebnych êróde∏. Wiele materia∏ów archiwalnych zosta∏o
zniszczonych w 1989 i 1990 r., co cz´sto stawia przed historykiem koniecz-
noÊç wnikliwego odtwarzania pewnych dzia∏aƒ na podstawie szczàtkowych
niekiedy êróde∏. Z pe∏nà odpowiedzialnoÊcià mo˝na dziÊ stwierdziç, ˝e
w odniesieniu do lat osiemdziesiàtych na interesujàcym nas obszarze najle-
piej zachowa∏y si´ materia∏y operacyjne z województwa rzeszowskiego.
Wa˝na cz´Êç êróde∏ wykorzystanych w tej pracy pochodzi z Archiwum Za-
rzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” w Rzeszowie, Po∏udniowo-Wschod-
niego Instytutu Naukowego w PrzemyÊlu oraz ze zbiorów prywatnych.

W dotarciu do odpowiednich publikacji przydatne okaza∏o si´ opraco-
wanie Bogus∏awa Kopki i Grzegorza Majchrzaka Stan badaƒ nad historià
aparatu represji w PRL (1944–1989)15. Dla przedmiotu tej pracy du˝e zna-
czenie mia∏ wybór dokumentów dotyczàcych opozycji rzeszowskiej opraco-
wany przez Jana Drausa i Zbigniewa Nawrockiego16. SpoÊród syntetycznych

14

15 B. Kopka, G. Majchrzak, Stan badaƒ na historià aparatu represji w PRL (1944–1989), Warszawa
2002, mps w zbiorach IPN.
16 Przeciw SolidarnoÊci 1980–1989. Rzeszowska opozycja w tajnych archiwach Ministerstwa Spraw
Wewn´trznych, oprac. J. Draus, Z. Nawrocki, Rzeszów 2000. Przydatne sà te˝ inne opublikowane
zbiory dokumentów, które traktujà o problemie w skali ca∏ego kraju lub z pozycji centrali: Doku-
menty Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Spo∏ecznej „KOR”, oprac. A. Jastrz´bski,
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publikacji dotyczàcych struktur w∏adzy i aparatu bezpieczeƒstwa mo˝na wy-
mieniç m.in. prace Henryka Dominiczaka, okreÊlane mianem resorto-
wych17, ksià˝ki znawców relacji mi´dzy w∏adzà PRL a opozycjà18 czy te˝ co-
raz liczniejsze artyku∏y dotyczàce roli s∏u˝b specjalnych, które ostatnimi laty
ukaza∏y si´ m.in. w periodyku IPN „Pami´ç i SprawiedliwoÊç”19. Problema-
tyka dotyczàca w∏adzy lokalnej poruszana by∏a wielokrotnie w ukazujàcych
si´ w Rzeszowie pod redakcjà Jana Drausa „Studiach Rzeszowskich”20.

Znacznie liczniejszà grup´ publikacji stanowià opracowania dotyczàce
dziejów opozycji i oporu spo∏ecznego w Polsce w latach osiemdziesiàtych.
Najwi´cej opracowaƒ traktuje o NSZZ „SolidarnoÊç” oraz o strukturach
zwiàzkowych dzia∏ajàcych w podziemiu, co jednak nie wyczerpuje do koƒca
tematu. Ca∏oÊç problematyki zosta∏a uj´ta w ksià˝ce „SolidarnoÊç”. XX lat
historii przez trzech autorów: Antoniego Dudka, Henryka G∏´bockiego i Ja-
kuba Karpiƒskiego. Publikacja ta jest po˝ytecznym rodzajem kroniki lat
1980–200021. O relacjach mi´dzy paƒstwem i KoÊcio∏em w interesujàcym
nas okresie pisali Antoni Dudek i Ryszard Gryz, Zygmunt Zieliƒski oraz
Jan ˚aryn22.

15

Warszawa – Londyn 1994; Komisja Krajowa NSZZ „SolidarnoÊç”. Posiedzenie w dniach 11–12 grud-
nia 1981 r., Warszawa 1986 (Archiwum SolidarnoÊci, Dokumenty, t. 6); Krajowa Komisja Porozu-
miewawcza NSZZ „SolidarnoÊç”. Posiedzenie w dniach 9–10 kwietnia 1981 r., Warszawa 1996;
Okràg∏y Stó∏, oprac. K. Dubiƒski, Warszawa 1999; Polska 1986–1989: koniec systemu. Materia∏y mi´-
dzynarodowej konferencji, Miedzeszyn, 21–23 paêdziernika 1999, t. 3: Dokumenty, red. A. Dudek,
A. Friszke, Warszawa 2002; Stan wojenny w dokumentach w∏adz PRL (1981–1983), wst´p i oprac.
B. Kopka, G. Majchrzak, Warszawa 2001. 
17 H. Dominiczak, Organy bezpieczeƒstwa PRL 1944–1990. Rozwój i dzia∏alnoÊç w Êwietle dokumen-
tów MSW, Warszawa 1997; idem, Organy bezpieczeƒstwa PRL w walce z KoÊcio∏em katolickim
1944–1990. W Êwietle dokumentów MSW, Warszawa 2000.
18 A. Paczkowski, Droga do „mniejszego z∏a”. Strategia i taktyka obozu w∏adzy lipiec 1980 – styczeƒ
1982, Kraków 2002; A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989–2001, Kraków 2002. Nale˝y te˝
zwróciç uwag´ na zbiór artyku∏ów opublikowany po konferencji mi´dzynarodowej w Miedzeszynie
21–23 X 1999: Polska 1986–1989: koniec systemu..., t. 1: Referaty, red. P. Machcewicz, Warszawa 2002.
19 Np. P. Piotrowski, Struktury S∏u˝by Bezpieczeƒstwa MSW 1975–1990, „Pami´ç i SprawiedliwoÊç”
2003, nr 1.
20 M.in. D. Iwaneczko, Stan wojenny w Przemyskiem (1981–1983), „Studia Rzeszowskie” 2002, t. 8;
idem, Stan wojenny w KroÊnieƒskiem, ibidem 2002, t. 9.
21 „SolidarnoÊç”. XX lat historii, Warszawa 2000. Niewàtpliwie nale˝y tu jeszcze wymieniç nast´pu-
jàce publikacje: J. Karpiƒski, Wykres goràczki...; J. Holzer, „SolidarnoÊç” 1980–1981. Geneza i hi-
storia, Warszawa 1990; J. Holzer, K. Leski, SolidarnoÊç w podziemiu, ¸ódê 1990.
22 A. Dudek, R. Gryz, KomuniÊci i KoÊció∏ w Polsce (1945–1989), Kraków 2003; Z. Zieliƒski, Ko-
Êció∏ w Polsce 1944–2002, Radom 2003; J. ˚aryn, Dzieje KoÊcio∏a katolickiego w Polsce (1944–1989),
Warszawa 2003. W uj´ciu regionalnym ta problematyka znalaz∏a odzwierciedlenie m.in. w „Stu-
diach Rzeszowskich” 2003, t. 10, w ca∏oÊci poÊwi´conych abp. Ignacemu Tokarczukowi.
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Dotychczas powsta∏o kilka prac poÊwi´conych oporowi spo∏ecznemu
w Polsce po∏udniowo-wschodniej, majàcych jednak w wi´kszoÊci przypad-
ków charakter wspomnieniowy, co nie odbiera im walorów poznawczych.
Dzieje oporu i opozycji na Podkarpaciu znalaz∏y odzwierciedlenie w zbio-
rowej publikacji Z dziejów SolidarnoÊci podkarpackiej 1980–1990 pod re-
dakcjà Bogdana Adamskiego. O niezale˝nych Êrodowiskach wiejskich z lat
1980–1989 pisa∏ Tadeusz Sopel w ksià˝ce wspomnieniowej, koncentrujàc
si´ przede wszystkim na kwestiach dotyczàcych województwa przemyskie-
go. Wspomnieniowy i kronikarski charakter ma praca zbiorowa pod redak-
cjà Ewy Kuberny „SolidarnoÊç” z KoÊcio∏em – bogato ilustrowany album,
w którym opisano dzieje oporu spo∏ecznego w Stalowej Woli w latach
1980–1989. DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci. Kalendarium rzeszowskie opraco-
wali Jerzy Klus, Andrzej Lignarski i Janusz Szkutnik. Niezwykle cenne jest
przygotowywane do druku przez Micha∏a Str´ka kronikarskie opracowanie
historii Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „SolidarnoÊç” w Rzeszo-
wie z uwzgl´dnieniem dzia∏aƒ opozycyjnych innych Êrodowisk wojewódz-
twa rzeszowskiego – SolidarnoÊç trwa, napisane przy pomocy innych dzia-
∏aczy zwiàzanych z RKW, którzy mogli weryfikowaç informacje23.

W niniejszej pracy wykorzysta∏em informacje z prasy oficjalnej, cenzu-
rowanej i kontrolowanej przez w∏adz´ (np. regionalny dziennik „Nowiny”),
oraz nieoficjalnej, ukazujàcej si´ w drugim obiegu. Najbardziej przydatne
by∏y najd∏u˝ej ukazujàce si´ pisma regionalnych struktur konspiracyjnych:
przemyska „Busola”, kroÊnieƒska „SolidarnoÊç Podkarpacka” i rzeszowska
„SolidarnoÊç Trwa”. Wielu wa˝nych informacji dostarczy∏y wspomnienia
i relacje uczestników dzia∏aƒ opozycyjnych. Ich autorom, wymienionym
w cz´Êci bibliograficznej ksià˝ki, sk∏adam serdeczne podzi´kowanie.

Praca ma uk∏ad chronologiczno-rzeczowy, co umo˝liwia przedstawienie
relacji mi´dzy w∏adzà a oporem spo∏ecznym na ró˝nych ich etapach, w ra-
mach poszczególnych rozdzia∏ów zaÊ ukazanie ró˝nego rodzaju charakte-
rystycznych dzia∏aƒ i aktywnoÊci. Wyodr´bni∏em pi´ç zasadniczych roz-

16

23 Z dziejów SolidarnoÊci podkarpackiej 1980–1990, red. B. Adamski, Krosno 1992; T. Sopel, Nie-
zale˝ny Ruch Ch∏opski „SolidarnoÊç” w Polsce po∏udniowo-wschodniej w latach 1980–1989. Doku-
menty – wspomnienia – refleksje, PrzemyÊl 2000; „SolidarnoÊç” z KoÊcio∏em, red. E. Kuberna, San-
domierz 2003; DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci. Kalendarium rzeszowskie, red. J. Klus, A. Lignarski,
J. Szkutnik, Rzeszów 2000; M. Str´k, SolidarnoÊç trwa. Kronika dzia∏alnoÊci Regionalnej Komisji
Wykonawczej NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Rzeszowskiego grudzieƒ 1981 – kwiecieƒ 1989. Nasze
wspomnienia, mps (ksià˝ka przygotowywana do druku).
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dzia∏ów. W pierwszym ukaza∏em krótkà charakterystyk´ dzia∏aƒ opozycyj-
nych podejmowanych w Polsce po∏udniowo-wschodniej przed sierpniem
1980 r., ponadto nakreÊli∏em struktury w∏adzy odpowiedzialne za zwalcza-
nie przejawów sprzeciwu spo∏ecznego.

Rozdzia∏ drugi obejmuje wydarzenia od sierpnia 1980 do grudnia 1981 r.
i ukazuje powstanie i rozwój niezale˝nych struktur zwiàzkowych i spo∏ecz-
nych oraz ich relacje z w∏adzà, a tak˝e dzia∏ania podj´te przez obóz w∏adzy
w celu opanowania i likwidacji powszechnego oporu spo∏ecznego.

W rozdziale trzecim skoncentrowa∏em si´ na wydarzeniach stanu wo-
jennego – od grudnia 1981 do lipca 1983 r. Przedstawi∏em pierwsze prote-
sty przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, poczàtki organizacyjne
podziemia, a tak˝e stan i nastroje w∏adzy, spo∏eczeƒstwa, system represji
i pomoc KoÊcio∏a dla opozycji.

Rozdzia∏ czwarty objà∏ okres od lipca 1983 do wrzeÊnia 1986 r., czyli od
zniesienia stanu wojennego do amnestii i wypuszczenia na wolnoÊç wi´ê-
niów politycznych. Ukazuje powstawanie nowych form aktywnoÊci spo∏ecz-
nej przy wsparciu KoÊcio∏a, jak te˝ zmiany w post´powaniu obozu w∏adzy.

Rozdzia∏ piàty objà∏ okres od powstania jesienià 1986 r. pierwszych jaw-
nych struktur opozycyjnych, przez protesty spo∏eczne w 1988 r., stopniowe
za∏amywanie si´ obozu w∏adzy, odbudow´ struktur zwiàzkowych i obywa-
telskich, a˝ po prze∏om wyborczy w czerwcu 1989 r. Ostatni podrozdzia∏ tej
cz´Êci pracy zawiera charakterystyk´ nastrojów w przeciwstawnych sobie
Êrodowiskach i konsekwencje powyborcze.

Moim zamierzeniem by∏o skupienie si´ przede wszystkim na przebiegu
procesów zachodzàcych mi´dzy sferà oporu spo∏ecznego a w∏adzà, ukaza-
nie metod i mechanizmów stosowanych przez w∏adz´ lokalnà. Mam Êwia-
domoÊç, ˝e nie przedstawi∏em wszystkich, cz´sto jednostkowych przeja-
wów oporu spo∏ecznego w Polsce po∏udniowo-wschodniej, nie wymieni∏em
wszystkich godnych wymienienia osób.

Ksià˝ka, która trafia do Czytelnika, jest poprawionà i uzupe∏nionà wer-
sjà rozprawy doktorskiej obronionej 30 czerwca 2004 r. na Wydziale Histo-
rycznym Uniwersytetu Jagielloƒskiego. Na koniec pozwol´ sobie wyraziç
wdzi´cznoÊç promotorowi – prof. dr. hab. Janowi Drausowi; dzi´kuj´ za za-
ch´t´, pomoc i krytyczne uwagi. S∏owa podzi´kowania kieruj´ równie˝ do re-
cenzentów: prof. dr. hab. Andrzeja Chwalby i prof. dr. hab. Ryszarda Terlec-
kiego. Wyrazy szacunku i wdzi´cznoÊci za uwa˝ne przeczytanie i cenne uwagi
sk∏adam Stanis∏awowi Alotowi, Micha∏owi Str´kowi i Markowi Wójcikowi.
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Ponadto dzi´kuj´ za merytoryczne wsparcie dr. Zbigniewowi Nawrockie-
mu, za wspólne badania nad stanem wojennym dr. Janowi Pisuliƒskiemu
oraz wszystkim pracownikom archiwów, szczególnie Oddzia∏owego Biura
Udost´pniania i Archiwizacji Dokumentów IPN w Rzeszowie.

Na koniec niech mi b´dzie wolno podzi´kowaç mojej ˝onie Dorocie
i synowi Krzysztofowi za cierpliwe znoszenie mojej nieobecnoÊci.
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PRZED SIERPNIEM 1980

Najmilsi, zjednoczeni, odwa˝ni, broniàcy swoich s∏usz-
nych spraw, pokierujmy losami narodu tak, jak trzeba,
jak wymaga i chwa∏a Bo˝a, i dobro naszej Ojczyzny.

bp Ignacy Tokarczuk1

Struktury w∏adzy
W dekadzie Edwarda Gierka utrwali∏ si´ w Polsce szczególnie rozpo-

wszechniony w ma∏ych, prowincjonalnych oÊrodkach system rzàdów funk-
cjonariuszy partyjnych ÊciÊle powiàzanych z mianowanà przez siebie szero-
kà warstwà nomenklatury zarzàdzajàcej. System ów znajdowa∏ swoje
usprawiedliwienie w rzekomo ideologicznej podbudowie sprawowania rzà-
dów w interesie szerokich mas ludu pracujàcego. Trafnie okreÊli∏ go Leszek
Nowak: w latach siedemdziesiàtych monopol na w∏adz´ posiada∏ szary apa-
rat partyjny, który swoje rzàdy sprawowa∏ w sposób skryty i w oparciu
o rozbudowanà biurokracj´2. Do 1980 r. dominowa∏o powszechnie przeko-
nanie, ˝e ˝ycie w „systemie” oraz istnienie samego „systemu” by∏o rzeczà
naturalnà. „System” realnego socjalizmu by∏ oparty na konformizmie spo-
∏ecznym. Negacja spo∏eczna „systemu” zainicjowa∏a schy∏ek formacji3.

19

1 I. Tokarczuk, Kazania pod specjalnym nadzorem, wst´p i oprac. L. ˚bikowska, Marki 1996,
s. 212. Fragment kazania wyg∏oszonego podczas uroczystoÊci Bo˝ego Cia∏a w PrzemyÊlu 21 VI
1973 r.
2 L. Nowak, Wspó∏czesne mity o PZPR [w:] Polska pod rzàdami PZPR, red. M.F. Rakowski, War-
szawa 2000, s. 91–103. Wed∏ug Waldemara Kuczyƒskiego nomenklatura to „system regu∏ i stosun-
ków rzàdzàcych awansem w strukturach oficjalnych, u którego poczàtku le˝y wy∏àczne prawo de-
cydowania o obsadzie stanowisk kierowniczych przez instancje partyjne” (W. Kuczyƒski,
Nomenklatura i bezpartyjni, „Kultura” (Pary˝) 1988, nr 9, s. 86).
3 H. Âwida-Ziemba, Cz∏owiek wewn´trznie zniewolony, Warszawa 1998, s. 307.

1
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W 1980 r. nastàpi∏o radykalne przewartoÊciowanie okreÊlonych filarów my-
Êlowych. Radykalnie obni˝y∏a si´ bariera strachu i straci∏ na mocy kreowa-
ny poglàd, ˝e PZPR jest formacjà rzàdzàcà, a Polska jest paƒstwem socja-
listycznym i przynale˝nym do bloku krajów demokracji ludowej. Prze∏om
lat 1980–1981 natomiast wyzwoli∏ w spo∏eczeƒstwie refleksj´, czy aby do-
tychczasowe oczywistoÊci sà trwa∏e.

W 1975 r. w PRL nastàpi∏a zasadnicza zmiana w strukturach w∏adz ad-
ministracyjnych, politycznych, a tak˝e w aparacie bezpieczeƒstwa. Na mo-
cy ustawy sejmowej z 28 maja 1975 r. przeprowadzono reform´ administra-
cyjnà kraju. Polska zosta∏a podzielona na 49 województw, zlikwidowano
natomiast powiaty. Z dotychczasowego województwa rzeszowskiego wyod-
r´bniono cztery nowe: kroÊnieƒskie, przemyskie, rzeszowskie i tarnobrze-
skie. Województwa te nale˝a∏y do najmniej zaludnionych w Polsce i mia∏y
wybitnie agrarnà struktur´ gospodarki. Wyjàwszy kilka du˝ych oÊrodków
przemys∏owych (Stalowa Wola, Rzeszów, Mielec), w pozosta∏ych miastach
nasycenie przemys∏em by∏o zdecydowanie mniejsze, poza tym dominowa∏
przemys∏ lekki i spo˝ywczy. Liczba mieszkaƒców i struktura zatrudnienia
w omawianych województwach mia∏a decydujàce znaczenie dla kszta∏towa-
nia si´ oÊrodków opozycyjnych, a tak˝e szerszego oporu spo∏ecznego. Spo-
Êród czterech interesujàcych nas województw najbardziej zaludnione by∏y
rzeszowskie i tarnobrzeskie. Tam te˝ w latach osiemdziesiàtych najwi´cej
osób pracowa∏o w sektorze gospodarki uspo∏ecznionej – podobnie by∏o
w województwie kroÊnieƒskim. Wiele osób zatrudnionych w miastach zaj-
mowa∏o si´ jednoczeÊnie uprawà roli, dlatego te˝ przylgn´∏o do nich mia-
no tzw. ch∏oporobotników.

LudnoÊç czterech województw Polski po∏udniowo-wschodniej4

20

4 „Rocznik Statystyczny” GUS, 1980, s. LVIII; ibidem, 1989, s. LV.

Województwo Ludność
w tys. 1979 r.

Mieszkańcy 
miast w proc.

Ludność
w tys. 1988 r.

Mieszkańcy 
miast w proc.

Krośnieńskie 443,8 30,5 487,6 34,4

Przemyskie 378,1 33,5 402,4 37,1

Rzeszowskie 641,6 34,4 710,6 40,6

Tarnobrzeskie 552,2 30,4 591,2 37,0
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Stan zatrudnienia w sektorze gospodarki uspo∏ecznionej (w tys.)5

Indywidualne gospodarstwa rolne w 1978 r.6

Z reformà administracyjnà wiàza∏y si´ równie˝ zmiany struktur partyj-
nych, a tak˝e organów bezpieczeƒstwa. W nowych stolicach województw
powsta∏y urz´dy wojewódzkie, komitety wojewódzkie PZPR i partii sate-
lickich oraz komendy wojewódzkie Milicji Obywatelskiej, a w nich – pio-
ny S∏u˝by Bezpieczeƒstwa. Analogicznie do tych zasadniczych oÊrodków
sprawowania w∏adzy powsta∏y inne instytucje administracji, gospodarki
i kultury o charakterze wojewódzkim. Tym samym w ka˝dym nowym wo-
jewództwie przyby∏o tzw. stanowisk obj´tych nomenklaturà. Kluczowà
rol´ w ich obsadzie pe∏ni∏y w∏adze wojewódzkie partii. Równie˝ dobór
kadry administracyjnej przebiega∏ wed∏ug klucza partyjnego. Przyk∏ado-
wo wed∏ug danych na 16 czerwca 1976 r. w przemyskim Urz´dzie Woje-
wódzkim na 215 pracowników 95 by∏o cz∏onkami PZPR. Wed∏ug danych
z wrzeÊnia 1984 r. w województwie rzeszowskim na 2390 osób zatrudnio-
nych w urz´dach 1213 nale˝a∏o do PZPR, w tym na 690 zatrudnionych
w Urz´dzie Wojewódzkim by∏o 359 cz∏onków tej partii (52 proc.), reszt´
stanowili cz∏onkowie ZSL, Stronnictwa Demokratycznego i bezpartyjni.
W tej ostatniej grupie znajdowa∏y si´ tylko osoby zatrudnione na ni˝szych
stanowiskach. 

21

5 Ibidem, 1980, s. LX; ibidem, 1989, s. LVII.
6 Ibidem, 1980, s. 245. Stan ustalony wed∏ug spisu rolnego z czerwca 1978 r.

Województwo 1979 r. 1988 r.
Krośnieńskie 139,3 147,1

Przemyskie 101,8 107,9

Rzeszowskie 199,8 215,7

Tarnobrzeskie 157,0 162,0

Województwo Liczba gospodarstw w tys.
Krośnieńskie 72,7

Przemyskie 60,5

Rzeszowskie 100,7

Tarnobrzeskie 96,3
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Zasadniczo centra sprawowania w∏adzy i podejmowania decyzji w woje-
wództwach znajdowa∏y si´ w komitetach wojewódzkich PZPR. Te jednak
równie˝ by∏y wykonawcami polityki realizowanej na szczeblu Biura Politycz-
nego Komitetu Centralnego PZPR. Nomenklaturà Komitetu Wojewódzkie-
go PZPR byli obj´ci m.in. dyrektorzy zak∏adów pracy, sekretarze partyjni,
przewodniczàcy rad zak∏adowych, zarzàdów zak∏adowych Zwiàzku Socjali-
stycznej M∏odzie˝y Polskiej, komendanci wojewódzcy MO i ich zast´pcy,
prezydenci i naczelnicy miast i gmin, radni wojewódzkich, miejskich i gmin-
nych rad narodowych, dyrektorzy wydzia∏ów Urz´du Wojewódzkiego, dyrek-
torzy szkó∏ i przedszkoli. Zakres stanowisk obj´tych nomenklaturà poszerza-
no z roku na rok. W skali jednego województwa by∏o to kilka tysi´cy osób.
Osoby zajmujàce stanowiska nomenklaturowe podlega∏y sta∏ej kontroli ich
lojalnoÊci politycznej. Oprócz wojewódzkich wydzia∏ów kontroli partyjnej
w poszczególnych województwach funkcjonowa∏y zespo∏y do spraw rozmów
partyjnych z kadrà kierowniczà, z∏o˝one z funkcyjnych pracowników Komi-
tetu Wojewódzkiego PZPR, wojewody lub wicewojewody. W trakcie tych
rozmów mówiono zwykle o sytuacji politycznej, nastrojach za∏ogi oraz posta-
wach i zaanga˝owaniu kierownictwa. Niejednokrotnie po przeprowadzonej
rozmowie Komitet Wojewódzki wnioskowa∏ o odwo∏anie osoby funkcyjnej
ze stanowiska. Zdarza∏y si´ tak˝e wnioski innego rodzaju, jak np. zobowià-
zanie do uregulowania spraw Êwiatopoglàdowych (w∏asnych lub cz∏onków
najbli˝szej rodziny)7. Du˝e zak∏ady pracy by∏y obs∏ugiwane bezpoÊrednio
przez pracowników politycznych komitetów wojewódzkich PZPR. Wed∏ug
jednego z wykazów Komitet Wojewódzki PZPR w Rzeszowie mia∏ pod swo-
jà opiekà 34 zak∏ady o strategicznym znaczeniu, m.in. Wytwórni´ Sprz´tu
Komunikacyjnego „Polskie Zak∏ady Lotnicze” w Mielcu i Rzeszowie, Zak∏a-
dy Zmechanizowanego Sprz´tu Domowego „Predom-Zelmer” w Rzeszo-
wie, Wytwórni´ Filtrów w S´dziszowie, Zak∏ady Magnetyzowe w Ropczy-
cach, PKP, Przedsi´biorstwo Instalacji Przemys∏owych „Instal” w Rzeszowie.
Podobne listy przedsi´biorstw znajdujàcych si´ w sferze szczególnego zainte-
resowania sporzàdzane by∏y w innych komitetach wojewódzkich8.

22

7 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 60, Informacja o rozmowach partyjnych z ka-
drà kierowniczà województwa przemyskiego, 1978 r., b.p.; AP Rzeszów, KW PZPR, Wydzia∏ Po-
lityczno-Organizacyjny, 1764, Dzia∏alnoÊç organizacji partyjnych w urz´dach administracji paƒ-
stwowej w województwie rzeszowskim, wrzesieƒ 1984 r., k. 54.
8 AP Rzeszów, KW PZPR, Wydzia∏ Polityczno-Organizacyjny, 1762, Wykaz zak∏adów i przedsi´-
biorstw w województwie rzeszowskim obj´tych bezpoÊrednim zainteresowaniem KW PZPR, b.d., k. 27.
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Wprowadzenie reformy administracyjnej kraju zbieg∏o si´ z pogarszajà-
cà si´ sytuacjà gospodarczà i z jednoczesnym wzrostem napi´ç spo∏ecz-
nych. W meldunkach sytuacyjnych przesy∏anych przez komitety wojewódz-
kie PZPR do KC w ciàgu 1976 r. nader cz´sto pojawia∏y si´ informacje
o braku wielu towarów w sklepach, co mia∏o zasadniczo utrudniaç lokal-
nym w∏adzom jakikolwiek dialog z robotnikami, braki w zaopatrzeniu wy-
wo∏ywa∏y bowiem wzrost niezadowolenia. 24 lipca 1976 r. w Zak∏adzie
Chemii Gospodarczej „Astra” w PrzemyÊlu robotnicy trzykrotnie przerwa-
li produkcj´, wysy∏ajàc do dyrekcji zak∏adu delegacj´ w sprawie umo˝liwie-
nia im zakupu cukru. 20 lipca w jednym z przeworskich sklepów ludzie
wtargn´li za lad´ i sami zabrali cukier, w PrzemyÊlu zaÊ odnotowano wypo-
wiedzi w kolejkach w rodzaju: „zrobimy jak w Radomiu, to zaraz dadzà cu-
kier”9. W sierpniu rzàd wprowadzi∏ tzw. bilety towarowe na cukier.

Istotnym elementem sprawowania w∏adzy by∏o stwarzanie pozorów, ˝e
jest ona z nadania spo∏ecznego. System wyborczy by∏ tak ustanowiony, aby
w cia∏ach przedstawicielskich znalaz∏y si´ jedynie osoby popierane i reko-
mendowane przez obóz w∏adzy, a przede wszystkim uto˝samiajàce si´
z nim. Zb´dna zatem by∏a jakakolwiek kampania wyborcza. W∏adza two-
rzy∏a jedynie pozory rywalizacji, de facto nie dopuszczajàc do kandydowa-
nia jakichkolwiek Êrodowisk niezale˝nych. Istotna by∏a jedynie frekwencja
wyborców, ale i t´ mo˝na by∏o sfa∏szowaç. Podczas wyborów do sejmu i wo-
jewódzkich rad narodowych w 1976 r. wojewódzki aparat partyjny zosta∏
zmobilizowany do kontroli wyborów. Do centrali s∏ano meldunki o prze-
biegu g∏osowania, liczbie osób korzystajàcych z zas∏on, sposobie g∏osowa-
nia duchownych itp. Podobnie by∏o cztery lata póêniej. Wybory do sejmu
i wojewódzkich rad narodowych odby∏y si´ 23 marca 1980 r. Kandydaci wy-
st´powali w nich pod szyldem Frontu JednoÊci Narodu. Komitet Central-
ny apelowa∏ do cz∏onków PZPR: „Cz∏onkowie i kandydaci partii powinni
wziàç udzia∏ w g∏osowaniu we wczesnych godzinach rannych i manifestacyj-
nie g∏osowaç bez skreÊleƒ”. Wyniki takich g∏osowaƒ by∏y wr´cz nieprawdo-
podobne, ale mia∏y Êwiadczyç o pe∏nym poparciu spo∏ecznym dla w∏adzy.
I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w PrzemyÊlu informowa∏
KC o frekwencji wynoszàcej 99,81 proc.10! Stanowiska przewodniczàcych

23

9 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 27, Informacje KW PZPR w PrzemyÊlu dla
MSW, 24 VII, 3 VIII i 23 IX 1976 r., b.p.
10 Ibidem, 25, Wybory do Sejmu PRL i WRN, 1976 r.; ibidem, 145/2, Pismo I sekretarza KW PZPR
w PrzemyÊlu do KC, 24 III 1980 r., b.p.
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wojewódzkich rad narodowych obejmowali pierwsi sekretarze komitetów
wojewódzkich PZPR. Tym samym jeszcze bardziej wzmacniano ich mono-
polistycznà pozycj´ w województwie. W okresie prze∏omu 1980 r. w oma-
wianych województwach stanowiska I sekretarzy, a zarazem przewodni-
czàcych wojewódzkich rad narodowych, piastowa∏y nast´pujàce osoby:
w KroÊnie – W∏adys∏aw Kondefer, w PrzemyÊlu – Zdzis∏aw Drewniowski,
w Rzeszowie – Leon Kotarba, w Tarnobrzegu – Tadeusz Ha∏adaj. Wojewo-
dami byli odpowiednio: Tadeusz Kruk, Zdzis∏aw Cichocki, Tadeusz Mater-
ka, W∏adys∏aw Bobek.

Kluczowà rol´ w systemie kontroli i represji wobec spo∏eczeƒstwa od-
grywa∏o w PRL Ministerstwo Spraw Wewn´trznych i jednostki mu podle-
g∏e. MSW zosta∏o powo∏ane na podstawie dekretu Rady Paƒstwa z 7 grud-
nia 1954 r. Na mocy ustawy z 13 listopada 1956 r. o zmianie organizacji
naczelnych organów administracji publicznej w zakresie bezpieczeƒstwa
publicznego przekazano do MSW „sprawy ochrony ustroju ludowo-demo-
kratycznego ustalonego w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
i interesów Paƒstwa przed wrogà dzia∏alnoÊcià szpiegowskà i terrorystycz-
nà”11. Do ochrony socjalistycznego paƒstwa zosta∏a powo∏ana S∏u˝ba Bez-
pieczeƒstwa. W∏adza nigdy nie ukrywa∏a swojego przeÊwiadczenia, ˝e orga-
na bezpieczeƒstwa stanowià kluczowe narz´dzie obrony interesów grupy
rzàdzàcej, jak to formu∏owano – obrony socjalizmu i sojuszy mi´dzynaro-
dowych. Taki poglàd dominowa∏ zarówno wÊród funkcjonariuszy PZPR na
szczeblu centralnym, jak i na poziomie lokalnym. Zmienia∏y si´ jedynie
sposoby realizacji zadaƒ powierzonych organom bezpieczeƒstwa.

W styczniu 1974 r. w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Rzeszowie
opracowany zosta∏ dokument „Kierunki dzia∏ania w zakresie doskonalenia
polityki kadrowej i pracy z kadrami w organach MO i SB województwa rze-
szowskiego na lata 1974–1975”. Wed∏ug niego g∏ównà bazà rekrutacji kadr

24

11 DzU nr 54, poz. 241. W Polsce po 1944 r. funkcjonowa∏y nast´pujàce instytucje paƒstwowe za-
liczane do cywilnego aparatu represji: lipiec 1944 – 31 XII 1944 r. Resort Bezpieczeƒstwa Polskie-
go Komitetu Wyzwolenia Narodowego; 1 I 1945 – 7 XII 1954 r. Ministerstwo Bezpieczeƒstwa Pu-
blicznego; 7 XII 1954 – 27 XI 1956 r. Komitet ds. Bezpieczeƒstwa Publicznego; 28 XI 1956
– 9 V 1990 r. Ministerstwo Spraw Wewn´trznych i S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa; 1944–1990 Milicja Oby-
watelska; organa wymiaru sprawiedliwoÊci, wi´zienia i obozy pracy. Ponadto wyró˝nia si´ wojsko-
wy aparat represji: Informacja Wojska Polskiego (1943–1957); Wojskowa S∏u˝ba Wewn´trzna
(1957–1990); Zarzàd S∏u˝by Wewn´trznej jednostek wojskowych MSW (1957–1990); Zwiad Wojsk
Ochrony Pogranicza (1945–1991); Zarzàd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (1945–1990).
Zob. B. Kopka, G. Majchrzak, Stan badaƒ nad historià aparatu represji w PRL..., s. 4.
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do MO – zresztà zgodnie z uchwa∏à Biura Politycznego KC z lipca 1972 r.
– mia∏y byç Wojska Ochrony Pogranicza, Wojskowa S∏u˝ba Wewn´trzna,
Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej oraz wyró˝niajàca si´ ideowo
m∏odzie˝ z zak∏adów przemys∏owych. Natomiast S∏u˝b´ Bezpieczeƒstwa
powinni zasilaç g∏ównie funkcjonariusze MO. Kandydaci do pracy w MO
i SB powinni mieç co najmniej Êrednie wykszta∏cenie, a tych, którzy go nie
majà, nale˝a∏o zobowiàzaç do uzupe∏nienia. W przypadku wy˝szych stano-
wisk, poczàwszy od komendantów powiatowych oraz ich zast´pców do
spraw SB i MO oraz naczelników wydzia∏ów komend wojewódzkich MO
i ich zast´pców, obowiàzywa∏o wykszta∏cenie wy˝sze. Komitet Wojewódzki
PZPR zaleca∏ kierownictwu Komendy Wojewódzkiej MO, aby wspólnie
z organizacjami partyjnymi dokonywaç dwa razy w roku (30 czerwca
i 30 grudnia) oceny kadr kierowniczych. Ponadto zobowiàzano komendan-
tów powiatowych do zorganizowania punktów konsultacyjnych i pomocy
pedagogicznej dla niedouczonych funkcjonariuszy, aby mogli ukoƒczyç
szko∏´ Êrednià. Obowiàzkiem kadry kierowniczej by∏o ukoƒczenie Woje-
wódzkiego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu. Wszyscy funkcjonariusze
podlegali szkoleniu partyjnemu, w którego ramach kszta∏towano materiali-
styczny Êwiatopoglàd (za poÊrednictwem funkcjonariuszy – tak˝e w ich ro-
dzinach). Nale˝a∏o bardziej skutecznie chroniç aparat bezpieczeƒstwa przed
oddzia∏ywaniem kleru i „wrogich oÊrodków dywersji ideologicznej”12. 

Wytyczne i za∏o˝enia w∏adz wojewódzkich PZPR zawarte w przygoto-
wanym dokumencie ukazujà Êcis∏y zwiàzek mi´dzy sprawujàcà w∏adz´
PZPR a organami bezpieczeƒstwa, co wynika∏o te˝ z instrukcji o pracy
operacyjnej S∏u˝by Bezpieczeƒstwa, wydanej przez ministra spraw we-
wn´trznych jako za∏àcznik do zarzàdzenia nr 006/70 z 1 lutego 1970 r. Je-
den z zasadniczych zapisów tej instrukcji, b´dàcej swoistà „biblià” SB,
brzmia∏: „Resort spraw wewn´trznych i jego organy bezpieczeƒstwa, powo-
∏any do ochrony ustroju, interesów politycznych i gospodarczych Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej przed wrogà dzia∏alnoÊcià, prowadzi dzia∏ania
w tym zakresie w oparciu o wytyczne Partii, dyrektywy Rzàdu, przepisy pra-
wa, we wspó∏dzia∏aniu z w∏aÊciwymi organami paƒstwowymi, a w szczegól-
noÊci z organami Ministerstwa SprawiedliwoÊci, Prokuratury Generalnej
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12 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 5, Kierunki dzia∏ania w zakresie doskonale-
nia polityki kadrowej i pracy z kadrami w organach MO i SB województwa rzeszowskiego na lata
1974–1975, styczeƒ 1974 r., b.p.
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i Najwy˝szej Izby Kontroli”. Nie mniejszà wag´ przywiàzywano do wycho-
wania kadr SB: „kszta∏towanie socjalistycznych postaw ideowych, rozwija-
nie uczuç patriotycznych i internacjonalistycznych, umacnianie poczucia
obowiàzku, ofiarnoÊci i dyscypliny s∏u˝bowej – zgodnie z ideowo-politycz-
nymi za∏o˝eniami Partii”13. Poddajàc choçby pobie˝nej analizie dzia∏alnoÊç
organów bezpieczeƒstwa w Polsce po 1944 r., nie sposób nie zauwa˝yç, i˝
by∏y one ze swej istoty niejako zbrojnym ramieniem komunistów, zrzeszo-
nych najpierw w Polskiej Partii Robotniczej, a nast´pnie w PZPR. To w∏a-
Ênie interesy tej grupy, b´dàcej u w∏adzy, mia∏y gwarantowaç organa paƒ-
stwowe, a w pierwszej kolejnoÊci SB. Zakres kontroli spo∏eczeƒstwa, a tym
samym rola i znaczenie PZPR by∏y niejako uzale˝nione od kluczowej po-
zycji organów bezpieczeƒstwa, ale równie˝ g∏ówne kierunki dzia∏aƒ tych
organów zale˝a∏y od woli aparatu partyjnego. Znalaz∏o to swoje odzwier-
ciedlenie 11 czerwca 1975 r., podczas uroczystego wr´czenia nominacji ko-
mendantom wojewódzkim MO nowych województw. Poinformowano ich
wówczas, ˝e bez zgody sekretarzy komitetów wojewódzkich PZPR nie mo-
gà podejmowaç ˝adnych wa˝niejszych dzia∏aƒ dotyczàcych bezpieczeƒstwa
oraz spraw KoÊcio∏a14. 

Podstawowà jednostkà MSW na szczeblu wojewódzkim by∏a Komenda
Wojewódzka Milicji Obywatelskiej, którà kierowa∏ komendant. Mia∏ on
kilku zast´pców, z których dwóch najwa˝niejszych odpowiada∏o za piony
SB (I zast´pca komendanta wojewódzkiego do spraw SB) oraz MO (I za-
st´pca komendanta wojewódzkiego do spraw MO). To w∏aÊnie ci zast´pcy
nadzorowali dzia∏alnoÊç podleg∏ych pionów oraz otrzymywali wytyczne
z centrali. W gestii pozosta∏ych zast´pców le˝a∏y m.in. sprawy administra-
cyjno-gospodarcze i polityczno-wychowawcze. Zwalczanie oporu spo∏ecz-
nego i opozycji nale˝a∏o w g∏ównej mierze do wydzia∏ów SB, ale niejedno-
krotnie ró˝ne dzia∏ania tej s∏u˝by by∏y wspomagane przez inne wydzia∏y
pionu milicyjnego, np. jednostki prewencji czy ruchu drogowego.

Po reformie administracyjnej w 1975 r., w wyniku której zlikwidowano
powiatowe komendy MO, powsta∏a du˝a luka w systemie organizacyjno-
-operacyjnym SB. „Uwidoczni∏o si´ to szczególnie w latach osiemdziesià-
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13 „Biblia” S∏u˝by Bezpieczeƒstwa: Instrukcja 006/70, oprac. H. G∏´bocki, „Arcana” 2002, nr 46/47,
s. 53, 57. Zob. te˝ Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeƒstwa 1945–1989, wst´p i oprac.
T. Ruzikowski, Warszawa 2004.
14 H. Dominiczak, Organy bezpieczeƒstwa PRL 1944–1990..., s. 247.
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tych, kiedy dzia∏alnoÊç opozycyjna nasila∏a si´ w ca∏ym kraju, a nie tylko
w du˝ych oÊrodkach miejskich”15. Dlatego te˝ w ustawie z 14 lipca 1983 r.
o urz´dzie Ministra Spraw Wewn´trznych i zakresie dzia∏ania podleg∏ych
mu organów uwzgl´dniono nowe jednostki terenowe MSW. Dotychczaso-
we komendy wojewódzkie MO przekszta∏cono w wojewódzkie urz´dy
spraw wewn´trznych, natomiast komendy rejonowe i dzielnicowe MO
w rejonowe i dzielnicowe urz´dy spraw wewn´trznych.

Pomijajàc I (wywiad) i II (kontrwywiad) pion SB, najwa˝niejszà rol´
w walce z wszelkim oporem na poziomie województw mia∏y piony III,
IV, V, a nieco mniejsze znaczenie VI. Wydzia∏y III w komendach woje-
wódzkich MO zajmowa∏y si´ przeciwdzia∏aniem dywersji i nieprawid∏o-
woÊciom w Êrodowiskach naukowych, twórczych, dziennikarskich, aka-
demickich, mniejszoÊci narodowych itp. Najpierw powsta∏y w wi´kszych
województwach, a od 1979 r. we wszystkich. Powierzono im m.in. rozpo-
znawanie, przeciwdzia∏anie i rozpracowywanie osób, grup, Êrodowisk naru-
szajàcych konstytucyjne zasady ustroju PRL. Przest´pczoÊç antypaƒstwowa
i antysocjalistyczna obejmowa∏a bardzo szeroki wachlarz aktywnoÊci spo-
∏ecznej: nielegalne wiece, zebrania, pochody, demonstracje, prowadzenie
dzia∏alnoÊci w ramach zak∏adanych struktur niezale˝nych czy inicjatyw go-
dzàcych we w∏adze, jak pisanie petycji, wykorzystywanie legalnych struktur
do prowadzenia nielegalnej dzia∏alnoÊci, nielegalna propaganda politycz-
na, dywersja polityczna, rozpowszechnianie treÊci i poglàdów politycznych
uznanych za szkodliwe, umieszczanie transparentów, plakatów, kolporta˝
ulotek, zorganizowanie nielegalnego punktu poligraficznego. Wydzia∏y
III A zajmowa∏y si´ przede wszystkim rozpracowaniem i przeciwdzia∏a-
niem zagro˝eniom w sferze przemys∏u i uspo∏ecznionych zak∏adów pracy.
W pierwszej kolejnoÊci zwalcza∏y wszelkie grupy antysocjalistyczne powsta-
∏e w zak∏adach pracy. Nowe wyzwania, jakie stan´∏y przed SB po 1980 r.,
wp∏yn´∏y na wprowadzenie kolejnych zmian w strukturze MSW i podle-
g∏ych mu organów. W 1981 r. z zakresu zainteresowaƒ pionu III i III A wy-
∏àczono operacyjnà ochron´ kompleksu gospodarki ˝ywnoÊciowej i w∏àczo-
no jà do pionu IV, na poczàtku 1982 r. natomiast dotychczasowy pion
III A przemianowano na V.

W interesujàcych nas województwach stan etatowy wydzia∏ów III ko-
mend wojewódzkich MO w latach 1980–1981 wynosi∏: w KroÊnie – dziesi´ç,
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15 P. Piotrowski, Struktury S∏u˝by Bezpieczeƒstwa..., s. 56.
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w PrzemyÊlu – pi´tnaÊcie, w Rzeszowie – siedemnaÊcie, w Tarnobrzegu
– osiem. Wydzia∏y III A (od 1981 r. wydzia∏y V) mia∏y odpowiednio: dwa-
dzieÊcia, pi´tnaÊcie i 28 etatów, w Tarnobrzegu w 1980 r. – 34, a w 1981 r.
– 37 etatów16. Na pracownikach operacyjnych tych wydzia∏ów spoczywa∏
g∏ówny ci´˝ar walki z opozycjà. 

Wydzia∏y IV komend wojewódzkich MO prowadzi∏y walk´ z KoÊcio∏em
katolickim i innymi zwiàzkami wyznaniowymi. Ich stan etatowy w 1980 r. wy-
nosi∏: w KroÊnie – 17, w PrzemyÊlu – 33, w Rzeszowie – 18, w Tarnobrzegu
– 25; w 1981 r. odpowiednio: 37, 64, 39, 6117. Widaç wyraênie wzmocnienie
kadrowe wydzia∏ów IV w 1981 r. w zwiàzku z przekazaniem im spraw ochro-
ny wsi i gospodarki ˝ywnoÊciowej. Zdecydowanie te˝ wyró˝nia si´ liczeb-
noÊcià Wydzia∏ IV KW MO w PrzemyÊlu – ze wzgl´du na siedzib´ kurii bi-
skupiej i Wy˝szego Seminarium Duchownego. W 1984 r. powo∏any zosta∏
pion VI zajmujàcy si´ operacyjnà ochronà gospodarki ˝ywnoÊciowej, leÊnic-
twa i przemys∏u drzewnego, ochrony Êrodowiska i zasobów naturalnych.
W Rzeszowie poczàtkowo powsta∏a Samodzielna Sekcja VI, nast´pnie prze-
kszta∏cona w wydzia∏. W niektórych województwach, np. kroÊnieƒskim, nie
utworzono wydzia∏u, pozostawiajàc jedynie Samodzielnà Sekcj´ VI.

System represji wobec uczestników oporu wspiera∏y wydatnie wydzia∏y
Êledcze komend wojewódzkich MO, które prowadzi∏y post´powania przy-
gotowawcze w sprawach ujawnionych w wyniku dzia∏aƒ jednostek opera-
cyjnych SB. Stan etatowy wydzia∏ów Êledczych w latach 1980–1981 wynosi∏:
w KroÊnie – pi´ç, w PrzemyÊlu – pi´ç, w Rzeszowie – dwanaÊcie, w Tarno-
brzegu – szeÊç18.

Ponadto istotnà pomoc wydzia∏om operacyjnym nios∏y poszczególne
sekcje lub wydzia∏y komend wojewódzkich MO, wyspecjalizowane w takich
dziedzinach pracy operacyjnej, jak obserwacja czy wykorzystywanie Êrod-
ków technicznych. Sekcja A KW MO odpowiada∏a za u˝ytkowanie i kon-
serwacj´ urzàdzeƒ techniki szyfrujàcej. Sekcja „B” zajmowa∏a si´ obser-
wacjà i sprawdzaniem osób, a tak˝e miejsc, którymi zainteresowane by∏y
jednostki operacyjne (dane osobowe, numery rejestracyjne samochodów
itp.). W KroÊnie i Tarnobrzegu w latach 1980–1981 by∏y to czteroosobowe
sekcje, KW MO w PrzemyÊlu mia∏a 24 etaty, a KW MO w Rzeszowie
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16 Ibidem, s. 70–72.
17 Ibidem, s. 76–77.
18 Ibidem, s. 80.
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52 etaty wchodzàce w sk∏ad Wydzia∏u „B”19. W ramach jednej ze spraw
operacyjnych – o kryptonimie „Awaria”, Wydzia∏ „B” KW MO (od 1983 r.
WUSW) w Rzeszowie od grudnia 1981 r. do stycznia 1990 r. zorganizowa∏
dwanaÊcie specjalnych tzw. zakrytych punktów obserwacyjnych, które zo-
sta∏y zlokalizowane w rejonach stanowiàcych potencjalne miejsca zagro-
˝eƒ; m.in. Komitet Wojewódzki PZPR obs∏ugiwa∏y trzy punkty, w´ze∏ PKP,
koÊció∏ farny, „Predom-Zelmer”, Rozg∏oÊni´ Polskiego Radia, WSK-PZL
Rzeszów – trzy, domy studenckie – dwa. Celem dzia∏alnoÊci punktów by∏o
filmowanie i fotografowanie zdarzeƒ i osób20.

Prowadzenie ewidencji operacyjnej spraw i osób, którymi interesowa∏o
si´ MSW, nale˝a∏o do pionu „C”, natomiast pion „T” zajmowa∏ si´ instala-
cjà i eksploatacjà Êrodków techniki pods∏uchowej i podglàdowej w miej-
scach wskazanych przez piony operacyjne. Pracownicy pionu „T” przy
wykonywaniu swoich obowiàzków zwykle pos∏ugiwali si´ specjalnymi
dokumentami legalizacyjnymi, które by∏y wystawione np. przez G∏ówny
Urzàd Geodezji i Kartografii, Dyrekcj´ Okr´gowà Poczty i Telekomunika-
cji lub Centralnà Agencj´ Fotograficznà21. Istotny udzia∏ w pozyskiwaniu
informacji mia∏ pion „W”, który zajmowa∏ si´ kontrolà korespondencji.
Nie mo˝na te˝ pomijaç roli w systemie represji wydzia∏ów paszportowych,
które stara∏y si´ skutecznie uniemo˝liwiaç wyjazdy za granic´ osobom ob-
j´tym zainteresowaniem operacyjnym SB. Do 1983 r. wydzia∏y paszporto-
we mia∏y w∏asnà sieç tajnych wspó∏pracowników.

Nale˝y równie˝ wspomnieç o komórkach SB, których zadaniem by∏o or-
ganizowanie i prowadzenie dzia∏aƒ dezintegracyjnych, dodajmy – dzia∏aƒ
niejednokrotnie noszàcych znamiona czynów kryminalnych. Chodzi tu
o powo∏anà 19 listopada 1973 r. przez ministra spraw wewn´trznych Stani-
s∏awa Kowalczyka Samodzielnà Grup´ „D” w ramach Departamentu IV
MSW. Poczàtkowo ta pi´cioosobowa grupa koordynowa∏a dzia∏ania spe-
cjalne i dezintegracyjne wobec KoÊcio∏a. 15 czerwca 1977 r. zosta∏a prze-
kszta∏cona w Wydzia∏ VI Departamentu IV MSW; z czasem utworzono
jego odpowiedniki, czyli sekcje w niektórych wydzia∏ach IV komend wo-
jewódzkich MO, m.in. w PrzemyÊlu. W 1984 r., po ujawnieniu zabójców
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19 Ibidem, s. 81–82.
20 AIPN Rz, 053/17, Sprawa obiektowa krypt. „Awaria”.
21 Ibidem, 0022/90, Rejestracja dokumentów legalizacyjnych 1967–1986, Wydzia∏ „T” WUSW
w Rzeszowie.
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ks. Jerzego Popie∏uszki, wywodzàcych si´ z Wydzia∏u VI, zmieni∏ on nu-
mer na IV. Funkcjonariusze tych komórek dzia∏ali w sposób ÊciÊle zakon-
spirowany, nie pozostawiajàc po sobie ˝adnej dokumentacji22. Cz´sto
w aktach SB znajdujà si´ informacje dotyczàce zastosowania dzia∏aƒ „D”
(destrukcyjnych), wykorzystywanych nie tylko wobec KoÊcio∏a, ale rów-
nie˝ wobec dzia∏aczy opozycji. Trudno jest jednak ustaliç, na ile by∏y one
prowadzone przez funkcjonariuszy „D”, a na ile przez funkcjonariuszy in-
nych komórek.

Stan etatowy SB w poszczególnych województwach23

Znaczny wzrost zatrudnienia w SB nastàpi∏ w latach 1980–1981, co wy-
nika∏o z wi´kszego zapotrzebowania na dzia∏ania operacyjne wobec rosnà-
cego ˝ywio∏owo oporu spo∏ecznego.

Po wyborach czerwcowych 1989 r. zarzàdzeniem ministra spraw we-
wn´trznych nr 075/89 z 24 czerwca 1989 r. rozwiàzano departamenty III,
IV, V, VI, Inspektorat Ochrony Przemys∏u i Biuro Studiów oraz ich odpo-
wiedniki w terenie (nieco wczeÊniej zlikwidowano Biuro „W”). W ich miej-
sce powsta∏y nowe struktury: Departament Ochrony Konstytucyjnego Po-
rzàdku Paƒstwa, Departament Ochrony Gospodarki i Departament
Studiów i Analiz.

Najwa˝niejszym elementem pracy operacyjnej SB by∏y osobowe êród∏a
informacji (OZI). Zaliczano do nich kilka kategorii wspó∏pracowników
s∏u˝b specjalnych PRL: tajnego wspó∏pracownika (TW), kandydata na taj-
nego wspó∏pracownika (KTW), kontakt operacyjny (KO) oraz kontakt
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22 M. Lasota, O raporcie sejmowej komisji poÊwi´conym Samodzielnej Grupie „D” w MSW, „Biule-
tyn Instytutu Pami´ci Narodowej” 2003, nr 1, s. 29–30. Szefami Grupy „D” w MSW byli kolejno:
Konrad Straszewski, Zenon P∏atek, Tadeusz Grunwald, Grzegorz Piotrowski, Wies∏aw Fenicki,
Romuald B´dziak, Robert Szczepaƒski.
23 Za: P. Piotrowski, Struktury S∏u˝by Bezpieczeƒstwa..., s. 106–107.

Województwo 1980 1981 1982 1983 1984 1985
WUSW RUSW WUSW RUSW WUSW RUSW

Krośnieńskie 127 153 187 141  52 140  55 125  84

Przemyskie 175 211 246 192  63 204  54 207  58

Rzeszowskie 274 300 349 264  87 288  81 290  89

Tarnobrzeskie 166 205 255 149 120 172 105 175 105
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s∏u˝bowy (KS), do którego zobowiàzane by∏y osoby zajmujàce okreÊlone
stanowiska (np. dyrektor przedsi´biorstwa)24. W materia∏ach sprawozdaw-
czych SB zawarte sà informacje o jeszcze jednej kategorii wspó∏pracowni-
ków – o rezydentach, którzy zwykle byli funkcjonariuszami SB na tzw. eta-
tach niejawnych np. w zak∏adach pracy.

Przy pozyskiwaniu tajnego wspó∏pracownika wykorzystywano przede
wszystkim tzw. materia∏ kompromitujàcy, dowody pope∏nienia przest´p-
stwa przez danà osob´ lub ch´ç osiàgni´cia przez nià korzyÊci osobistych.
Najbardziej po˝àdanym tajnym wspó∏pracownikiem by∏ ten, kto podejmo-
wa∏ wspó∏prac´, „kierujàc si´ poczuciem obywatelskiej wspó∏odpowiedzial-
noÊci za bezpieczeƒstwo i porzàdek publiczny”. Zgodnie z instrukcjà
z 1970 r. istnia∏ zakaz werbowania cz∏onków PZPR – poza wyjàtkowymi
przypadkami, na które trzeba by∏o uzyskaç zgod´ Komitetu Wojewódzkie-
go lub Centralnego partii25.

Do metod i form pracy operacyjnej SB zaliczano:
– analiz´ operacyjnà, polegajàcà na badaniu danych uzyskanych w in-

formacjach,
– sprawdzenie operacyjne, polegajàce na potwierdzeniu prawdziwoÊci

uzyskanych informacji,
– inwigilacj´ operacyjnà, polegajàcà na okresowym kontrolowaniu dzia-

∏alnoÊci osób podejrzanych,
– kombinacj´ operacyjnà, czyli zespó∏ okreÊlonych dzia∏aƒ powiàzanych

ze sobà i podporzàdkowanych osiàgni´ciu jednego celu, np. wprowadzeniu
do grupy tajnego wspó∏pracownika,

– rozpracowanie operacyjne, zespó∏ czynnoÊci operacyjnych i technicz-
no-operacyjnych, podejmowanych wobec osoby lub grupy osób podejrza-
nych o prowadzenie wrogiej dzia∏alnoÊci. Osoby rozpracowywane przez SB
okreÊlano mianem figurantów. 

W zale˝noÊci od lokalnych warunków, a tak˝e operatywnoÊci funkcjo-
nariuszy SB w poszczególnych województwach ró˝nie kszta∏towa∏ si´ po-
ziom nasycenia agenturà, czyli liczba mieszkaƒców przypadajàca na jed-
nego tajnego wspó∏pracownika. Jednak wysokie nasycenie niektórych
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24 H. G∏´bocki, Zarobki tajnych wspó∏pracowników SB, „Arcana” 2002, nr 46/47, s. 140.
25 „Biblia” S∏u˝by Bezpieczeƒstwa..., s. 58. Wed∏ug instrukcji MSW 002/86 ze stycznia 1986 r. o go-
spodarce finansowej funduszem operacyjnym ponad 70 proc. funduszu nale˝a∏o przeznaczyç na
wynagrodzenia dla tajnych wspó∏pracowników (H. Dominiczak, Organy bezpieczeƒstwa PRL 1944–
–1990..., s. 262).
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województw, a do takich nale˝a∏o w latach osiemdziesiàtych województwo
przemyskie, nie upowa˝nia do przyj´cia wniosku, ˝e praca operacyjna SB
by∏a tam prowadzona skuteczniej ni˝ gdzie indziej. 

Bardzo interesujàcà analiz´ stopnia nasycenia tajnymi wspó∏pracowni-
kami przeprowadzi∏ Tadeusz Ruzikowski. W województwie przemyskim, li-
czàcym w 1981 r. 381 700 mieszkaƒców, SB (wydzia∏y operacyjne: II, III,
IV) mia∏a 522 tajnych wspó∏pracowników, z czego wynika, ˝e jeden tajny
wspó∏pracownik przypada∏ na 731 statystycznych osób. Natomiast w 1984 r.
liczba tajnych wspó∏pracowników w tym województwie wynosi∏a 1084,
z czego wynika, ˝e przy 392 500 mieszkaƒcach jeden agent przypada∏ na
362 osoby. Do najbardziej zagenturyzowanych województw w 1984 r. do∏à-
czy∏o rzeszowskie, gdzie by∏o 682 600 mieszkaƒców i 1738 tajnych wspó∏-
pracowników, co daje 392 osoby na jednego agenta. Dla porównania,
w 1981 r. najmniej zagenturyzowanym województwem by∏o piotrkowskie
– z 613 000 mieszkaƒców i 362 tajnymi wspó∏pracownikami (jeden na 1693
osoby), a w 1984 r. nowosàdeckie – 659 300 mieszkaƒców i 663 tajnych
wspó∏pracowników (jeden na 994 osoby)26. Ruzikowski przypuszcza, ˝e tak
znaczàce nasycenie agenturà mog∏o wynikaç z bliskoÊci wschodniej grani-
cy, a co zatem idzie – intensywniejszych dzia∏aƒ operacyjnych ze strony SB,
która obawia∏a si´ przenikania „antysocjalistycznych idei” na wschód. Nie
mo˝na wykluczyç tej hipotezy, niemniej jednak dopiero szczegó∏owe ba-
dania historyczne mogà przynieÊç bardziej precyzyjnà odpowiedê. Nale-
˝y wziàç te˝ pod uwag´ specyfik´ ma∏ych oÊrodków, o niewielkiej liczbie
mieszkaƒców, gdzie organa bezpieczeƒstwa mia∏y lepsze mo˝liwoÊci rozpo-
znania sytuacji. W oÊrodkach o du˝ej liczbie mieszkaƒców sà lepsze warun-
ki, aby si´ staç osobà anonimowà. 

Nie wszystkie osobowe êród∏a informacji by∏y przydatne z punktu wi-
dzenia operacyjnego, a do tego znane sà przypadki tajnych wspó∏pracow-
ników zwerbowanych przed sierpniem 1980 r., a nawet kilka lat wczeÊniej,
którzy po powstaniu „SolidarnoÊci” zdecydowali si´ zerwaç wspó∏prac´
z SB. Niemniej jednak w niektórych przypadkach brak materia∏ów archi-
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26 T. Ruzikowski, Tajni wspó∏pracownicy pionów operacyjnych aparatu bezpieczeƒstwa 1950–
–1984, „Pami´ç i SprawiedliwoÊç” 2003, nr 1, s. 127. Tadeusz Ruzikowski ustali∏ liczb´ tajnych
wspó∏pracowników jedynie do 1984 r. Nale˝y si´ jednak zgodziç z jego poglàdem, który wyni-
ka ze znanych dotychczas dokumentów, ˝e do koƒca lat osiemdziesiàtych panowa∏a tendencja
wzrostowa.
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walnych utrudnia pe∏ne ustalenie faktycznej wspó∏pracy z aparatem bez-
pieczeƒstwa. W pewnym sensie pozyskiwanie do wspó∏pracy przez organa
bezpieczeƒstwa PRL nale˝y uznaç za jednà z form represji paƒstwa poli-
cyjnego. Podczas werbunku funkcjonariusze wykorzystywali ludzkà s∏a-
boÊç, strach, pos∏ugiwali si´ nawet szanta˝em. Niewàtpliwie cz´Êç osób
zwerbowanych do wspó∏pracy mo˝na uznaç za ofiary systemu. Ka˝dy przy-
padek wspó∏pracy nale˝y zatem rozpatrywaç w indywidualny sposób. Nie
zawsze mo˝na wniknàç w intencje i motywy osób podejmujàcych wspó∏-
prac´ z SB.

Tajni wspó∏pracownicy w pionach operacyjnych resortu spraw wewn´trznych27

Z powy˝szego zestawienia wynika, ˝e gwa∏towny werbunek tajnych
wspó∏pracowników nastàpi∏ w okresie stanu wojennego, na co przypusz-
czalnie mia∏o wp∏yw wykorzystanie materia∏ów z wczeÊniejszej dzia∏alnoÊci
wielu osób rozpracowywanych (czyli „figurantów” spraw operacyjnych),
wi´ksza restrykcyjnoÊç w egzekwowaniu przepisów ustanowionych w stanie
wojennym, a tak˝e skala zm´czenia i zastraszenia spo∏eczeƒstwa. Wszak˝e
w pierwszych dniach stanu wojennego zdarza∏y si´ przypadki werbunku
osób, które faktycznie nigdy nie podj´∏y wspó∏pracy bàdê dostarcza∏y nie-
istotnych informacji, a w koƒcu odmawia∏y kontaktów z SB. Przyk∏adem
jest tajny wspó∏pracownik „Arat”, zwerbowany 15 grudnia 1981 r. Do
22 maja 1982 r. dawa∏ SB informacje o ma∏ej wartoÊci, ponadto nie zaprze-
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27 Ibidem, s. 129. Zestawienie powy˝sze nie obejmuje tajnych wspó∏pracowników pionu I (wy-
wiad), MO, wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, pionów pomocniczych resortu spraw wewn´trz-
nych (Biuro Paszportów, biura „B”, „T”, „W” itp.). Nale˝y dodaç, ˝e sieç tajnych wspó∏pracowni-
ków mia∏ równie˝ zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza i S∏u˝ba Ochrony Kolei. Ponadto w statystyce
brak jest tzw. kontaktów operacyjnych i s∏u˝bowych. Zob. Sto tysi´cy agentów. Rozmowa z Tade-
uszem Ruzikowskim, „Dziennik Polski”, 26 IX 2003.

Województwo 1979 1980 1981 1982 1983 1984
Krośnieńskie 259 310 414 546 659 816

Przemyskie 404 453 522 680 836 1 084

Rzeszowskie 385 428 545 851 1 148 1 738

Tarnobrzeskie 317 383 465 681 860 1 174

Razem 1 365 1 574 1 946 2 758 3 503 4 812
Tajni współpracownicy w kraju 28 135 30 899 35 265 45 486 55 627 69 661
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sta∏ dzia∏alnoÊci konspiracyjnej, wobec czego zosta∏ wyeliminowany z czyn-
nej sieci agenturalnej. Podobnie tajny wspó∏pracownik „Marta”, którego
zwerbowano 16 grudnia 1981 r., do 27 kwietnia 1983 r. dostarcza∏ bezwar-
toÊciowe informacje, a od czerwca unika∏ wspó∏pracy. On równie˝ w∏àczy∏
si´ aktywnie w dzia∏alnoÊç opozycyjnà28. W pierwszych dniach stanu wojen-
nego zadzia∏a∏ instynkt samozachowawczy lub po prostu strach, który na
tyle sparali˝owa∏ poszczególne osoby, ˝e z obawy przed konsekwencjami
podpisywa∏y zobowiàzanie do wspó∏pracy z SB, ale po pewnym czasie rezy-
gnowa∏y z dobrowolnych kontaktów z SB lub te˝ w ogóle nie podejmowa-
∏y wspó∏pracy. 

Istotny wp∏yw na wzrost liczby agentury mia∏y dyrektywy i wymagania
resortu spraw wewn´trznych. Po uchwaleniu przez sejm w 1983 r. ustawy
o urz´dzie ministra spraw wewn´trznych szef resortu gen. Czes∏aw Kisz-
czak wyda∏ polecenie, aby ka˝dy funkcjonariusz operacyjny mia∏ dwunastu
tajnych wspó∏pracowników. Tendencja wzrostowa utrzymywa∏a si´ równie˝
po 1984 r., co te˝ uda∏o si´ ustaliç na podstawie zachowanych materia∏ów
statystycznych z województwa kroÊnieƒskiego, przemyskiego i rzeszowskie-
go, a tak˝e informacji WUSW w Tarnobrzegu pochodzàcej z 1989 r.
W pierwszym kwartale 1989 r. tarnobrzeska SB mia∏a zarejestrowanych
1909 tajnych wspó∏pracowników, z czego 986 by∏o prowadzonych przez
funkcjonariuszy RUSW, a 923 – WUSW. Najwi´cej tajnych wspó∏pracow-
ników mia∏ pion V – 713. W innych pionach liczba agentów by∏a zasadni-
czo wyrównana: pion II mia∏ 264, III – 284, IV – 266, VI – 38229. W przy-
padku Krosna, PrzemyÊla i Rzeszowa dysponujemy zdecydowanie
dok∏adniejszymi danymi, co zosta∏o przedstawione w tabelach poni˝ej; da-
ne te nie uwzgl´dniajà kontaktów obywatelskich, kontaktów s∏u˝bowych
i kandydatów na tajnych wspó∏pracowników.

W koƒcu 1980 r. rzeszowska SB (piony II, III, III A, IV, paszportowy)
mia∏a zarejestrowanych 453 tajnych wspó∏pracowników. Interesujàce
z punktu widzenia socjologicznego sà dane socjometryczne z 5 stycznia
1981 r., które pokazujà liczby agentów w poszczególnych grupach zawodo-
wych i spo∏ecznych w województwie rzeszowskim30.

34

28 AIPN Rz, 0094/675, Teczka TW ps. „Arat”; ibidem, 0094/1438, Teczka TW ps. „Marta”.
29 H. Dominiczak, Organy bezpieczeƒstwa PRL 1944–1990..., s. 262; AIPN Rz, 0267/41, Stan i ruch
tajnych wspó∏pracowników SB w I kwartale 1989 r., Tarnobrzeg, k. 1.
30 AIPN Rz, 04/511, Sprawozdania z sieci SB, 1980–1982.
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Tajni wspó∏pracownicy KW MO, nast´pnie WUSW i RUSW w województwie
rzeszowskim31

* b.d. – brak danych.
** Spadek liczby agentów pionu IV spowodowany by∏ utworzeniem pionu VI i przekazaniem mu
spraw – a tym samym tajnych wspó∏pracowników – zwiàzanych z rozpracowaniem wsi.

Dane socjometryczne z 5 stycznia 1981 r. dla województwa rzeszowskiego

35

31 AIPN Rz, 04/502, 04/513, 04/517, 04/527, 04/528, Sprawozdania z sieci SB, 1981–1989. Poda-
no liczby wed∏ug stanu na 31 grudnia danego roku, jedynie w przypadku 1987 r. – na 30 wrzeÊ-
nia. Ta i nast´pne tabele odzwierciedlajà stan zawarty w zestawieniach sporzàdzonych przez SB.

Pion 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
II 168 230 236 427 546 539 559 593 609

III 51 64 184 296 393 439 488 528 420

III A (V) 148 b.d.* 462 652 739 752 777 817 709

IV 178 b.d. b.d. 363 184** 209 228 265 295

VI 266 303 339 405 294

„B” 28 31 37 65 75 79 81 102 109

„T” 1

„W” b.d. b.d. b.d. 40 42 42 41 42 6

Paszportowy 22 23 21

Inspektorat
Kierownictwa 2 4 8 8 6 6

Razem 1 846 2 249 2 372 2 521 2 759 2 448

Kategoria osób Liczba
Dyrektorzy i zastępcy 2

Główni księgowi, energetycy, konstruktorzy itp. 7

Naczelnicy, kierownicy 18

Pozostali inżynierowie 28

Personel techniczny (przemysłowy) 35

Księgowi, ekonomiści, planiści, handlowcy 5

Inni pracownicy umysłowi 65

Robotnicy wykwalifikowani 32

Robotnicy niewykwalifikowani 5

Naukowcy i wykładowcy szkół wyższych 14
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Najwi´kszy wzrost liczby tajnych wspó∏pracowników w województwie
rzeszowskim nastàpi∏ w 1988 r. Rok póêniej, po wyborach czerwcowych,
ich liczba zacz´∏a maleç, co by∏o spowodowane zarówno rezygnacjà SB
ze wspó∏pracy z nimi (tzw. zdj´ciem z ewidencji), jak te˝ wyhamowaniem
procesu werbowania. Liczba tajnych wspó∏pracowników nie by∏a ade-
kwatna do jakoÊci ca∏ej agentury, gdy˝ nie wszyscy okazywali si´ przydat-
ni dla SB. Ponadto z jednej strony werbowano nowych agentów, z dru-
giej zaÊ z niektórych z ró˝nych wzgl´dów rezygnowano i wykreÊlano ich
z ewidencji. Przyk∏adowo w 1987 r. Wydzia∏ III WUSW w Rzeszowie
planowa∏ pozyskaç 59, a faktycznie zwerbowa∏ 76 tajnych wspó∏pracow-
ników, jednoczeÊnie wyeliminowano 33 innych. G∏ównym powodem eli-
minacji by∏a utrata mo˝liwoÊci wspó∏pracy lub niech´ç agenta, w kilku
przypadkach powody losowe, choroba lub zgon. Wed∏ug stanu na koniec
1987 r. Wydzia∏ III (bez RUSW) posiada∏ 339 tajnych wspó∏pracowni-
ków. Najbardziej aktywny w werbowaniu agentów by∏ kpt. Janusz Kla-

36

Inni z wyższym wykształceniem 41

Nauczyciele szkół podstawowych i średnich 10

Prawnicy 6

Dziennikarze 8

Aktorzy, muzycy, plastycy 2

Lekarze i personel medyczny 5

Studenci i uczniowie 30

Agronomowie, zootechnicy 1

Rolnicy 9

Rzemieślnicy 1

Pracownicy handlu uspołecznionego (np. ekspedienci) 5

Pracownicy sfery usług (np. kelnerzy) 2

Prywatna inicjatywa 27

Niepracujący 13

Księża katoliccy 66

Zakonnicy i zakonnice 11

Personel pomocniczy (organiści, kościelni itp.) 2

Właściciele i przedstawiciele firm zagranicznych 1

Inni pracownicy 2

Kategoria osób Liczba
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der32. JeÊli funkcjonariusze nie wywiàzywali si´ z obowiàzku pozyskania
odpowiedniej liczby tajnych wspó∏pracowników, byli karani, np. nie do-
stawali premii33. Umo˝liwia∏o to ró˝nego rodzaju nadu˝ycia – w∏asnà
nieudolnoÊç nadrabiano tworzeniem statystyki. Stàd te˝ podczas kwe-
rendy archiwalnej mo˝na natrafiç na tajnych wspó∏pracowników, którzy
byli „prowadzeni” przez funkcjonariusza przez kilka lat, choç w istocie
nie dostarczali wa˝nych pod wzgl´dem operacyjnym informacji.

Tajni wspó∏pracownicy KW MO, WUSW, RUSW w województwie kroÊnieƒskim34

* b.d. – brak danych.

W województwie kroÊnieƒskim liczba tajnych wspó∏pracowników by∏a
zdecydowanie ni˝sza ni˝ w województwie rzeszowskim, co wynika∏o
z mniejszej liczby mieszkaƒców i skromniejszej aktywnoÊci opozycji. Rów-
nie˝ mniej tu by∏o funkcjonariuszy bezpieczeƒstwa. Podobnie jak w Rze-
szowie, choç nie tak dynamicznie, w latach osiemdziesiàtych stale ros∏a

37

32 Janusz Klader – ur. w 1952 r. w Rzeszowie, kpt. Ukoƒczy∏ zaocznie prawo w Filii UMCS w Rze-
szowie. Od 1977 r. w PZPR. Od 5 XI 1973 r. oficer Wydzia∏u „T” KW MO w Rzeszowie, nast´pnie
referent techniki operacyjnej, od 1 V 1978 r. inspektor Wydzia∏u III, od 1 VII 1979 r. starszy inspek-
tor Wydzia∏u III A (V). Od 1 IV 1987 r. kierownik sekcji Wydzia∏u III WUSW w Rzeszowie, od
27 XI 1989 r. zast´pca naczelnika, a od 4 VI 1990 r. p.o. naczelnik Wydzia∏u Ochrony Konstytucyj-
nego Porzàdku Prawnego. Stara∏ si´ o przyj´cie do Urz´du Ochrony Paƒstwa lub policji, zweryfiko-
wany negatywnie przez Wojewódzkà Komisj´ Kwalifikacyjnà i Centralnà Komisj´ Kwalifikacyjnà.
31 VII 1990 r. zwolniony ze s∏u˝by (AIPN Rz, 00215/417, Akta osobowe Janusza Kladera).
33 Ibidem, 0016/15, Wydzia∏ III SB WUSW w Rzeszowie, Ocena zagro˝enia obszaru województwa
rzeszowskiego, 29 I 1988 r., b.p. 
34 Ibidem, 01/352, 01/353, 01/354, 01/355, 01/356, 01/357, 01/358, 01/359, Sprawozdania ze stanu
i ruchu TW SB, 1981–1988.

Pion 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
II 98 120 146 140 b.d.* 183 184 234 252

III 29 42 66 84 132 174 178 233 259

III A (V) 86 101 123 189 235 239 254 289 343

IV 97 151 211 246 135 163 156 193 209

VI b.d. 141 146 205 219

„B” 5 4 3 3 5 6 6 1 1

Paszportowy 39 42 37 27

Razem 354 460 586 689 906 924 1 155 1 283
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liczba tajnych wspó∏pracowników, a najwi´cej by∏o ich najprawdopodob-
niej równie˝ w 1988 r. Brak danych nie pozwala okreÊliç liczby agentów
w roku 1989.

Tajni wspó∏pracownicy KW MO, WUSW w województwie przemyskim35

* W tym 23 tajnych wspó∏pracowników wÊród mniejszoÊci narodowych. 

Dynamika wzrostu agentury w województwie przemyskim by∏a zbli˝ona
do tej z rzeszowskiego, ale by∏a tam mniej liczna sieç agenturalna. Najwy˝szy
wzrost liczby tajnych wspó∏pracowników nastàpi∏ w 1988 r., najwi´kszy spa-
dek mo˝na zaobserwowaç w 1989 r., szczególnie w ostatnim kwartale roku.

Nie wszystkich agentów anga˝owano do walki ze Êrodowiskami oporu
spo∏ecznego czy grupami opozycyjnymi. Znaczna cz´Êç tajnych wspó∏pra-
cowników SB b´dàcych „na kontakcie” wydzia∏ów III w województwie kro-
Ênieƒskim i przemyskim zajmowa∏a si´ kontrolà i rozpracowaniem mniej-
szoÊci narodowych, przede wszystkim Ukraiƒców (sami agenci byli te˝
pozyskiwani g∏ównie z tego Êrodowiska). Niewàtpliwie jednak gwa∏towny
wzrost werbunku agentów do zwalczania oporu spo∏ecznego nastàpi∏ po
wprowadzeniu stanu wojennego.

38

35 Ibidem, 010/78, 010/79, 010/80, 010/81, Sprawozdania kwartalne KW MO (WUSW) w PrzemyÊlu.

Wydziały 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
II 144 165 199 214 174 169 182 183 198 185

III 54 59* 71 80 126 154 175 193 203 186

III A (V) 102 47 b.d. 91 153 164 188 180 192 142

IV 150 251 330 249 286 211 250 278 298 82

VI 137 149 168 178 102

Paszportowy 30 25 29 13 3

„B” 14 20 26 32 37 39 45 49 52 53

„T” 16 19 b.d. 21 20 19 15 15 18 16

„W” 20 21 b.d. 32 44 49 47 51 53

Inspektorat 
Kierownictwa 3 3 b.d. 5 5 7 7 7 3 7

Razem 532 610 737
+ 202 

RUSW

848
+ 345 

RUSW

949
+ 444 

RUSW

1 058
+ 524 

RUSW

1 719 1 834 1 382

939 1 193 1 393 1 582
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S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa w pracy operacyjnej wykorzystywa∏a ponadto
techniczne Êrodki operacyjne: pods∏uch telefoniczny (PT), pods∏uch poko-
jowy (PP), podglàd i dokumentacj´ fotograficznà. Stosowano równie˝ kon-
trol´ korespondencji (tzw. perlustracj´) i obserwacj´ zewn´trznà.

WÊród spraw operacyjnych rozró˝niano:
– spraw´ operacyjnego sprawdzenia (SOS), majàcà na celu potwierdze-

nie uzyskanej informacji,
– spraw´ operacyjnego rozpracowania (SOR), wszczynanà wówczas,

gdy sprawa operacyjnego sprawdzenia potwierdzi∏a informacje o wrogiej
dzia∏alnoÊci,

– spraw´ obiektowà, którà obejmowano instytucje i organizacje uznane
za wrogie, niektóre instytucje KoÊcio∏a katolickiego i zwiàzków wyznanio-
wych, tak˝e mniejszoÊci narodowe i inne grupy osób, prowadzàce „wrogà”
dzia∏alnoÊç w legalnych organizacjach i stowarzyszeniach, instytucje i za-
k∏ady nara˝one na penetracj´ wywiadowczà,

– kwestionariusz ewidencyjny, który by∏ formà dokumentacji operacyj-
nej osób inwigilowanych36.

Charakterystyczna dla okresu tu˝ przed wielkim konfliktem spo∏eczeƒ-
stwa z w∏adzà, zapoczàtkowanym w 1980 r., wydaje si´ opinia anonimowej
mieszkanki Rzeszowa, pochodzàca najprawdopodobniej z przechwycone-
go przez SB listu. Tych kilka zdaƒ, oddajàcych klimat tamtych lat, zosta∏o
zacytowanych w informacji rzeszowskiej KW MO dla MSW z 22 stycznia
1980 r.: „u nas w Rzeszowie sytuacja beznadziejna, wszystkiego brak. Pa-
nuje psychoza wojenna. Nie mo˝na niczego planowaç na przysz∏oÊç. Pensji
ledwie starcza. Po kilku latach pracy zarabiam mniej wi´cej tyle, ile na sta-
˝u – mam oczywiÊcie na uwadze relacje cen. Jakie mogà byç bodêce do pra-
cy, jak tu kochaç socjalizm. ˚yje si´ z dnia na dzieƒ, aby do jutra, chcia∏am
zmieniç prac´, ale nie ma mo˝liwoÊci...”37

Sprzeciw spo∏eczny i dzia∏ania opozycyjne
Dzia∏alnoÊç Êrodowisk opozycyjnych drugiej po∏owy lat siedemdziesià-

tych by∏a swoistym preludium przed wielkim wybuchem sprzeciwu spo∏ecz-
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36 Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeƒstwa..., s. 135–136 (Instrukcja o pracy operacyjnej
S∏u˝by Bezpieczeƒstwa resortu spraw wewn´trznych, 1 II 1970 r.).
37 AIPN Rz, 049/157, Informacja KW MO w Rzeszowie dla MSW, 22 I 1980 r., b.p.
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nego poczàtku lat osiemdziesiàtych. B∏´dem jednak by∏oby doszukiwanie
si´ bezpoÊredniej genezy tego, co okreÊlamy mianem Sierpnia ’80, w dzia-
∏aniach niezale˝nych z epoki Edwarda Gierka. Nie ma te˝ bezpoÊredniego
zwiàzku mi´dzy grupami opozycyjnymi, które od 1977 r. kszta∏towa∏y si´
w Polsce po∏udniowo-wschodniej, a powstaniem „SolidarnoÊci”. Ârodowi-
ska opozycyjne przed sierpniem 1980 r. w jakimÊ sensie przygotowa∏y wà-
skie grono osób do odegrania roli kó∏ nap´dowych w poczàtkowej fazie po-
wstawania niezale˝nego zwiàzku zawodowego. Z ca∏à pewnoÊcià jednak
sprzeciw robotniczy z sierpnia 1980 r., który rozla∏ si´ po ca∏ej Polsce, by∏
konsekwencjà wydarzeƒ na Wybrze˝u, gdzie protest przybra∏ form´ kon-
kretnych ˝àdaƒ wolnoÊci obywatelskich i politycznych. Si∏à motorycznà ak-
cji protestacyjnych byli robotnicy, którzy w sierpniu 1980 r. sprzeciwili si´
w∏adzy na niespotykanà dotychczas skal´. Do tego czasu kryzysy spo∏eczne
w PRL, równie˝ te, które dotyka∏y Polski po∏udniowo-wschodniej, wiàza∏y
si´ przede wszystkim ze sprawami ekonomicznymi. OczywiÊcie nie mo˝na
pominàç przypadków domagania si´ wolnoÊci s∏owa, mo˝liwoÊci zrzeszania
si´ w niezale˝ne organizacje, wolnoÊci religijnych, ale nigdy wczeÊniej
przed 1980 r. nie mia∏y one tak szerokiego zasi´gu i nie by∏y wyartyku∏owa-
ne z tak du˝à si∏à, aby mog∏y objàç praktycznie ca∏y kraj.

Tradycje oporu spo∏ecznego i opozycji wobec si∏à narzuconej w∏adzy ko-
munistycznej w ówczesnym województwie rzeszowskim si´gajà 1944 r. Dzie-
je zorganizowanego i niezorganizowanego ruchu oporu przeciwko wspiera-
nej przez ZSRR w∏adzy komunistycznej zosta∏y przedstawione w licznych
ju˝ dziÊ opracowaniach historycznych i wspomnieniowych. Nie sposób po-
minàç w tym miejscu Podokr´gu Rzeszowskiego Armii Krajowej, a po jej
rozwiàzaniu w styczniu 1945 r. konspiracji „Nie” i Delegatury Si∏ Zbrojnych,
Zrzeszenia „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”, Brygad Wywiadowczych, oddzia∏ów
Narodowej Organizacji Wojskowej, dzia∏aczy Stronnictwa Narodowego,
a tak˝e licznych tzw. oddzia∏ów poakowskich czy te˝ konspiracyjnych grup
m∏odzie˝owych dzia∏ajàcych w latach czterdziestych i pi´çdziesiàtych. Wa˝-
na, mimo ˝e nieskuteczna, okaza∏a si´ próba zbudowania zr´bów demokra-
tycznego paƒstwa przez jawnie dzia∏ajàce Polskie Stronnictwo Ludowe
i Stronnictwo Pracy. W znacznej mierze zakoƒczy∏ si´ sukcesem opór wsi
wobec kolektywizacji prowadzonej przez organa w∏adzy paƒstwowej38. Pa-

40

38 Wymieniç wypada tylko niektóre publikacje poÊwi´cone oporowi spo∏ecznemu i walce z nim
w Polsce po∏udniowo-wschodniej w latach 1944–1956: G. Ostasz, A. Zagórski, Podokr´g AK Rzeszów.
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mi´ç o czynach wczeÊniejszych pokoleƒ trwa∏a mimo represji, niszczenia
wszelkich zalà˝ków oporu i niezale˝noÊci, mimo indoktrynacji prowadzonej
w szkole, pracy i w mediach. Spo∏eczeƒstwo polskie nigdy do koƒca nie
ugi´∏o si´ przed dzia∏aniami monopolistycznej w∏adzy, usi∏ujàc na ró˝ne
sposoby przeciwstawiaç si´, tworzyç choçby nik∏e enklawy niezale˝noÊci.

Bez wi´kszego echa w kraju przeszed∏ tragiczny protest Ryszarda Siw-
ca z PrzemyÊla, który 8 wrzeÊnia 1968 r. podpali∏ si´ na Stadionie Dziesi´-
ciolecia w Warszawie podczas centralnych uroczystoÊci do˝ynkowych
z udzia∏em w∏adz partyjnych i paƒstwowych. Uczyni∏ tak w proteÊcie prze-
ciwko interwencji wojsk Uk∏adu Warszawskiego w Czechos∏owacji. Dozna∏
wówczas poparzeƒ obejmujàcych ponad 80 proc. powierzchni cia∏a i zmar∏
12 wrzeÊnia 1968 r.39 W PrzemyÊlu przez wiele lat nie wolno by∏o mówiç
g∏oÊno o tym wydarzeniu. Niewiele osób wiedzia∏o o nim równie˝ w Polsce,
zw∏aszcza ˝e w∏adze stara∏y si´ zdyskredytowaç Siwca, twierdzàc, ˝e nie by∏
w pe∏ni zdrowy umys∏owo i nadu˝ywa∏ alkoholu. Jego czyn zosta∏ jednak
nag∏oÊniony przez Radio Wolna Europa. Dopiero w 1980 r. przemyska
„SolidarnoÊç” przypomnia∏a t´ postaç. Protest Siwca nie wp∏ynà∏ na posta-
w´ spo∏eczeƒstwa, szczególnie mieszkaƒców ówczesnego województwa
rzeszowskiego; zapewne by∏ jednym z wielu aktów oporu i wyrazem braku
akceptacji dla ówczesnej w∏adzy, systemu i polityki. Dlatego nale˝y go roz-
patrywaç przede wszystkim jako osobisty dramat cz∏owieka stojàcego
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Plan zbrojnego ujawnienia w Êwietle dokumentów (sierpieƒ – wrzesieƒ 1944 r.), Rzeszów 1999; A. Za-
górski, D. Garbacz, W kleszczach czerwonych, Brzozów – Rzeszów 1991; J. ¸opuski, Losy AK na
Rzeszowszczyênie (sierpieƒ – grudzieƒ 1944). Wspomnienia i dokumenty, Warszawa 1990; Rozpraco-
wanie i likwidacja Rzeszowskiego Wydzia∏u WiN w dokumentach UB (1945–1949), wst´p i oprac.
Z. Nawrocki, T. Balbus, Warszawa 2001; G. Ostasz, Zrzeszenie „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç” Okr´g Rze-
szów, Rzeszów 2000; J. Draus, Stronnictwo Pracy w województwie rzeszowskim 1945–1946–1950.
Z dziejów regionalnej chadecji, Rzeszów 1998; Z. Nawrocki, Zamiast wolnoÊci. UB na Rzeszow-
szczyênie 1944–1949, Rzeszów 1998; E. Bachta, M∏odzie˝owe konspiracyjne organizacje niepodleg∏o-
Êciowe w województwie rzeszowskim w latach 1944–1956, PrzemyÊl 1997. Ponadto liczne artyku∏y
o oporze spo∏ecznym w tym regionie Polski ukaza∏y si´ w „Zeszytach Historycznych WiN-u” oraz
w „Studiach Rzeszowskich”.
39 Ryszard Siwiec – ur. 7 III 1909 r. w D´bicy. Absolwent filozofii Uniwersytetu Jana Kazimierza
we Lwowie. W latach 1936–1939 pracowa∏ w Urz´dzie Skarbowym w PrzemyÊlu. W czasie wojny
by∏ pracownikiem fizycznym zieleni miejskiej. Po wojnie, do czasu nacjonalizacji, wspó∏w∏aÊciciel
wytwórni win w PrzemyÊlu, a nast´pnie pracownik zak∏adów przemys∏u spo˝ywczego. W przygoto-
wanych ulotkach napisa∏: „Protestuj´ przeciw niesprowokowanej agresji na bratnià Czechos∏owa-
cj´. Gin´ po to, ˝eby nie zgin´∏a wolnoÊç, prawda i cz∏owieczeƒstwo” (M. Strasz, Ryszard Siwiec
[w:] Opozycja w PRL. S∏ownik biograficzny 1956–1989, t. 2, red. J. Skórzyƒski, P. Sowiƒski,
M. Strasz, Warszawa 2002, s. 282–283).

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:24  Page 41



wobec systemu monopolistycznej w∏adzy. W takim aspekcie czyn Ryszarda
Siwca urasta do rangi symbolu.

Od po∏owy lat szeÊçdziesiàtych w diecezji przemyskiej rozpoczà∏ si´
swoisty proces budowania spo∏ecznoÊci, która próbowa∏a przeciwstawiaç
si´ w∏adzy. Zainicjowa∏ go i rozwija∏ przez wiele lat ordynariusz diecezji
przemyskiej bp Ignacy Tokarczuk40. Budowano tu koÊcio∏y na niespotyka-
nà w jakiejkolwiek innej diecezji katolickiej skal´ – w wi´kszoÊci pomimo
braku pozwolenia ze strony w∏adz. Wed∏ug zestawienia sporzàdzonego
przez Jana Musia∏a w latach 1966–1984 w diecezji przemyskiej wzniesiono
347 obiektów sakralnych. Nie da si´ przeceniç efektów tych przedsi´wzi´ç.
„Zros∏y si´ spo∏ecznoÊci lokalne, choç podczas budowania dochodzi∏o
w nich nierzadko do konfliktów i podzia∏ów. Naród pozna∏, doÊwiadczy∏
swe mo˝liwoÊci i okrzep∏. W tym wymiarze pos∏uga pasterska bp. Tokarczu-
ka, który sam inspirowa∏ i poÊwi´ci∏ znakomità wi´kszoÊç Êwiàtyƒ, jest nie
do przecenienia” – konkluduje autor wspomnianego zestawienia41. Drugim
wa˝nym przedsi´wzi´ciem ordynariusza przemyskiego na rzecz zwi´ksze-
nia liczby miejsc kultu, a przy tym ratowania dóbr kultury, by∏a w latach
1967–1986 rekonsekracja 57 cerkwi greckokatolickich, które pozostawa∏y
bez opieki. Nie obesz∏o si´ przy tym bez konfliktów z w∏adzami42.

Biskup Tokarczuk w sposób bezprecedensowy g∏osi∏ publicznie prawd´
o systemie, paƒstwie, w∏adzy i historii. Niejednokrotnie przemawia∏ do wie-
lu tysi´cy uczestników nabo˝eƒstw, które odbywa∏y si´ na terenie ca∏ej die-
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40 Ignacy Tokarczuk – ur. 1 II 1918 r. w ¸ubiankach Wy˝szych k. Zbara˝a, arcybiskup. W latach
1937–1942 studiowa∏ na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie i pod
okupacjà sowieckà w tajnym seminarium. WyÊwi´cony na kap∏ana w 1942 r., pracowa∏ jako wika-
riusz w parafiach archidiecezji lwowskiej. W 1945 r. trafi∏ do diecezji katowickiej. W latach
1946–1951 studiowa∏ na Wydziale Filozoficznym KUL, gdzie obroni∏ doktorat. Ukoƒczy∏ dwulet-
nie Studium Zagadnieƒ Spo∏ecznych i Gospodarczych Wsi Polskiej. W latach 1952–1962 wyk∏a-
dowca w WSD w Olsztynie, 1962–1965 adiunkt na KUL. Od 1965 r. biskup przemyski. W latach
1967–1993 cz∏onek Rady G∏ównej Episkopatu Polski; 1967–1989 cz∏onek Komisji Episkopatu
ds. Duszpasterstwa Ogólnego oraz przewodniczàcy Komisji „Iustitia et Pax”. W latach 1967–1989
cz∏onek, a 1990–1991 wspó∏przewodniczàcy Komisji Wspólnej Rzàdu i Episkopatu. Od 1991 r. ar-
cybiskup ad personam, od 1992 r. arcybiskup metropolita przemyski. Od 1993 r. na emeryturze
(J. ˚aryn, Bp Ignacy Tokarczuk [w:] Opozycja w PRL..., t. 2, s. 337–339).
41 J. Musia∏, Represje wobec budowniczych koÊcio∏ów w diecezji przemyskiej, „Studia Rzeszowskie”
2003, t. 10, s. 128; zob. te˝ M. Rudnicka, Budownictwo sakralne misjà trudnych czasów [w:] Ksi´ga
jubileuszowa. 25 lat pasterskiego pos∏ugiwania ks. biskupa Ignacego Tokarczuka, red. J.F. Adamski,
M. Rudnicka, Brzozów – Stalowa Wola 1991, s. 85–97.
42 S. Nabywaniec, Dzia∏ania biskupa Ignacego Tokarczuka na rzecz ratowania cerkwi greckokatolic-
kich, „Studia Rzeszowskie” 2003, t. 10, s. 138–139.
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cezji. Ludzie ci s∏uchali o rzeczach, o których nie mówiono oficjalnie.
W swoich wystàpieniach bp Tokarczuk pi´tnowa∏ nietolerancj´ w∏adzy, ate-
izacj´ spo∏eczeƒstwa, walk´ z religià, poddawa∏ krytyce stosunki spo∏eczno-
-ekonomiczne, pot´pia∏ patologie (pijaƒstwo, kradzie˝e itp.). Uczestnicy
spotkaƒ liturgicznych dowiadywali si´ prawdy o dziejach i prawdy o rzeczy-
wistoÊci. By∏ to ewenement w skali ca∏ego kraju, stanowi∏ charakterystycz-
ny przejaw sprzeciwu pobudzajàcego szersze grupy spo∏eczeƒstwa diecezji
przemyskiej. Biskup Tokarczuk, jak mo˝na stwierdziç z perspektywy czasu,
oÊmiela∏ si´ g∏osiç prorocze s∏owa, które wówczas dla wi´kszoÊci osób po-
brzmiewa∏y jak czysta, niedoÊcig∏a fantazja. W 1976 r. podczas obchodów
szeÊçsetlecia diecezji przemyskiej mówi∏ m.in.: „doczekamy si´ trwa∏ego
pokoju kiedyÊ, doczekamy si´ wolnoÊci i stosunków sprawiedliwych w spo-
∏eczeƒstwie, w paƒstwie, gdzie wszyscy b´dà traktowani jako bracia, a nie
b´dzie Ojczyzna nasza macochà dla ludzi wierzàcych, a uprzywilejowanà
matkà dla garstki ateistów. Wszyscy b´dà traktowani z godnoÊcià”. Nie po-
zostawia∏ bez komentarza wa˝nych wydarzeƒ spo∏ecznych. Po protestach
robotniczych w Radomiu i Ursusie w 1976 r. powiedzia∏: „Êwiat robotniczy
upomnia∏ si´ o ten kawa∏ek chleba dla siebie, a˝eby nie podnosiç cen
o 100 proc.” Wtórowa∏ mu niejednokrotnie sufragan przemyski bp Tadeusz
B∏aszkiewicz; mówi∏ m.in.: „KoÊció∏ ma prawo broniç katolików, ma prawo
broniç cz∏owieka, ma prawo staç na podstawie Konstytucji, która w artyku-
le 83 powiada – PRL zapewnia obywatelom wolnoÊç s∏owa, druku, zgroma-
dzeƒ, wieców, pochodów i manifestacji. Majà wi´c prawo robotnicy mani-
festowaç wtedy, gdy uwa˝ajà, ˝e podwy˝ka cen jest dla nich krzywdzàca”.
Wszystkie te wystàpienia by∏y skrz´tnie nagrywane przez funkcjonariuszy
SB i wykorzystywane przeciwko biskupom przemyskim43. 

Kuria biskupia w PrzemyÊlu by∏a sprawdzonà ostojà ówczesnej opozy-
cji. Zdaniem Bohdana Cywiƒskiego: „Uzyskanie audiencji u biskupa by∏o
oczywistà nobilitacjà opozycjonisty w oczach opinii spo∏ecznej, wskazywa-
∏o bowiem, ˝e dany osobnik jest kimÊ powa˝nym i chyba uczciwym, skoro
sam biskup go przyjmuje. [...] Kontakt z biskupem by∏ tak˝e wa˝ny dla opi-
nii o opozycjoniÊcie w oczach w∏adz policyjnych, które uderza∏y represjami
g∏ównie w tych, których uwa˝a∏y za s∏abszych, bo osamotnionych”. Ciekawe
wydaje si´ równie˝ inne spostrze˝enie Cywiƒskiego, dotyczàce szczególnej

43

43 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Kancelaria I sekretarza, 82, Informacja komendanta wojewódzkiego
MO w PrzemyÊlu p∏k. Józefa Karasia dla I sekretarza KW PZPR, 23 VIII 1976 r., b.p.
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atmosfery kontaktów z biskupem i biskupiego wsparcia, a tak˝e wspó∏czu-
cia: „Sam jest w okopie, i to du˝o bardziej wysuni´tym, ni˝ ten twój. To ty,
razem z ca∏à twojà opozycyjnoÊcià, musisz si´ raczej nieêle wychyliç, ˝eby
dotrzeç do PrzemyÊla. [...] Wiadomo, ˝e fakt ten b´dzie bezpiece znany
i zwróci jej uwag´. Ale te˝ dzi´ki temu nie trzeba m´czyç si´ udawaniem,
˝e si´ Biskupa nie zna. Owszem, przynajmniej na moment siada si´ na jed-
nym z nim wózku. A do tego, on zachowuje si´ tak, jakby ten wózek, na
którym jedziecie, w ogóle by∏ wspólny. W tym momencie zaczynasz si´ przy
nim czuç zupe∏nie naturalnie: wiesz, ˝e z jego punktu widzenia nie b´dziesz
cz∏owiekiem kraƒcowym. Niczego nie b´dziesz musia∏ t∏umaczyç, uzasad-
niaç. Na spotkaniu frontowym mówi si´ tylko rzeczy najwa˝niejsze. Nie li-
czy si´ tam sposób salutowania czy trzaskanie obcasami i nie recytuje si´
s∏ów przysi´gi wojskowej – wiadomo, ˝e jej treÊç jest po obu stronach zna-
na. Gesty sà zb´dne”44.

W∏adze PRL dwutorowo stara∏y si´ zneutralizowaç dzia∏alnoÊç bp. To-
karczuka i ksi´˝y, których uznawano za wrogów socjalizmu. G∏ówny ci´˝ar
dzia∏aƒ neutralizujàcych spoczywa∏ na S∏u˝bie Bezpieczeƒstwa. Od obj´cia
diecezji przemyskiej do marca 1971 r. bp Tokarczuk wyg∏osi∏ 656 kazaƒ,
spoÊród których 183, to jest prawie 28 proc., oceniono jako wymierzone
w podstawy ustroju PRL. Aby kontrolowaç dzia∏alnoÊç biskupa, SB stoso-
wa∏a wszystkie dost´pne Êrodki pracy operacyjnej, poczàwszy od werbunku
tajnych wspó∏pracowników, a skoƒczywszy na zainstalowaniu pods∏uchu
w pomieszczeniach kurii i w domu biskupim. W kierownictwie MSW na
poczàtku 1971 r. rozwa˝ano wr´cz mo˝liwoÊç usuni´cia Tokarczuka z pe∏-
nionej funkcji. Zak∏adano trzy warianty dzia∏aƒ: aresztowanie i wytoczenie
mu procesu o dzia∏alnoÊç antypaƒstwowà; izolowanie go bez wytaczania
formalnego procesu; niewpuszczenie biskupa do kraju po jego wyjeêdzie za
granic´. Podejmowane by∏y ró˝ne gry operacyjne, których celem by∏o
skompromitowanie biskupa45. Dodatkowo w∏adze mia∏y mo˝liwoÊç oddzia-
∏ywania na ordynariusza i duchowieƒstwo diecezji przemyskiej przez orga-
na administracyjne, dzia∏ajàce w sposób oficjalny. Na p∏aszczyênie lokalnej
by∏y to urz´dy wojewódzkie, a szczególnie wydzia∏y do spraw wyznaƒ. Na-

44

44 B. Cywiƒski, Âwiadectwo trudnego przyk∏adu, „Studia Rzeszowskie” 2003, t. 10, s. 103–108; zob.
te˝ W. Wierzbieniec, Duszpasterz, naukowiec, rzàdca diecezji [w:] Ksi´ga jubileuszowa..., s. 47.
45 P. Chmielowiec, Dzia∏ania lokalnego aparatu bezpieczeƒstwa wobec biskupa Ignacego Tokarczuka,
„Studia Rzeszowskie” 2003, t. 10, s. 75–91.
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tomiast z centrali stosowne przedsi´wzi´cia realizowa∏ Urzàd do spraw
Wyznaƒ. W czerwcu 1977 r. jego kierownik minister Kazimierz Kàkol wy-
stosowa∏ do prymasa Polski kard. Stefana Wyszyƒskiego skarg´ na Tokar-
czuka. Wytknà∏ mu m.in. „bezpoÊrednie powiàzania z grupà ludzi uprawia-
jàcych dzia∏alnoÊç o charakterze dywersji politycznej, a okreÊlajàcych si´
mianem »komitetu obrony robotników«”, inspirowanie ksi´˝y do podpisy-
wania petycji do sejmu, w których solidaryzujà si´ „ze stanowiskiem ele-
mentów antypaƒstwowych w kraju i antypolskich w krajach zachodnich”.
Kàkol stwierdzi∏, „˝e bp Tokarczuk swà funkcj´ duszpasterskà przekszta∏-
ci∏ w funkcj´ dywersanta politycznego, dzia∏ajàcego przeciwko Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej i jej ustrojowi”. W opinii w∏adz kazania ordyna-
riusza przemyskiego by∏y napastliwe wobec ustroju paƒstwa i polityki spo-
∏eczno-gospodarczej, stwarza∏y groêb´ wywo∏ania niepokoju spo∏ecznego,
szkalowa∏y sytuacj´ wewn´trznà w PRL i zmierza∏y do podwa˝enia sojuszu
pomi´dzy PRL a ZSRR. W∏adze oczekiwa∏y, ˝e Episkopat „po∏o˝y kres
kontynuowaniu dzia∏alnoÊci” bp. Tokarczuka46. 

Ordynariusz przemyski nie uprawia∏ i nie zamierza∏ uprawiaç polityki.
Jego post´powanie by∏o konsekwencjà uwa˝nego studiowania adhortacji
Paw∏a VI Ewangelii Nuntiandi, wed∏ug której ograniczanie religii tylko do
samych praktyk lub g∏oszenia S∏owa Bo˝ego w sposób abstrakcyjny by∏oby
zubo˝eniem i wypaczeniem istoty religii; biskup odpowiedzialny za prowa-
dzenie diecezji nie mo˝e do tego dopuszczaç. Tokarczuk sam stwierdzi∏:
„Nie jestem wrogiem paƒstwa, które jest w∏asnoÊcià ca∏ego narodu; ale je-
Êli paƒstwo ca∏à swojà struktur´ i wszystkie instytucje wprz´ga do walki
z religià, to trudno milczeç biskupowi i pochwalaç ten stan rzeczy. Wo∏am
ciàgle o rozdzia∏ ateizmu od paƒstwa, bo z chwilà dokonania tego ju˝ znik-
nie najg∏´bsze êród∏o dyskryminacji, krzywd i podzia∏u obywateli na dwie
klasy”. Zadawa∏ pytanie prymasowi Wyszyƒskiemu: „Czy mo˝e biskup ka-
tolicki kochajàcy swój naród i wra˝liwy na g∏os Bo˝y byç na to wszystko
oboj´tny, tym bardziej kiedy wie, jakie to skutki przynosi?” – i konkludo-
wa∏: „Wiem te˝, ˝e czasem trzeba za to p∏aciç. Najlepszym przyk∏adem jest
Wasza Eminencja”47.
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46 Pismo kierownika UdsW Kazimierza Kàkola do przewodniczàcego Konferencji Episkopatu
Polski kard. Stefana Wyszyƒskiego, 13 VI 1977 r. (kopia w posiadaniu autora).
47 Archiwum abp. Ignacego Tokarczuka, Pismo bp. Ignacego Tokarczuka do kard. Stefana Wy-
szyƒskiego, 27 VI 1977 r.

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:24  Page 45



Biskup przemyski nader cz´sto by∏ wymieniany przez najwy˝sze kierow-
nictwo MSW jako osoba zagra˝ajàca egzystencji socjalistycznego paƒstwa.
Podczas krajowej narady SB 13 kwietnia 1978 r. gen. Bogus∏aw Stachura,
podsekretarz stanu w MSW, skrytykowa∏ dzia∏alnoÊç KoÊcio∏a: „Reakcyjni
biskupi, oceniajàc, ˝e stawianie przez KoÊció∏ problemów spo∏ecznych
podnosi jego rang´ i popularnoÊç, nadajà nadal swym wystàpieniom pu-
blicznym ostrà form´”. Jako przyk∏ad takiej postawy poda∏ metropolit´
krakowskiego kard. Karola Wojty∏´ i bp. Tokarczuka. 

Wed∏ug Henryka Dominiczaka Ignacy Tokarczuk by∏ jednym z najbar-
dziej atakowanych przez SB pod koniec lat siedemdziesiàtych hierarchów
koÊcielnych. W 1979 r. w PrzemyÊlu zorganizowano trzy narady aparatu
bezpieczeƒstwa z udzia∏em przedstawicieli Departamentu IV MSW.
W efekcie przemyska SB zosta∏a wyposa˝ona w najnowoczeÊniejszy sprz´t
techniczny do prowadzenia dzia∏aƒ operacyjnych wobec „niesfornego bi-
skupa”, ponadto zmobilizowano do pracy wydzia∏y IV w oÊciennych woje-
wództwach. Mimo to 11 listopada 1979 r. na naradzie kierownictwa MSW
zast´pca komendanta wojewódzkiego MO do spraw SB w PrzemyÊlu p∏k
Alojzy Perliceusz stwierdzi∏, ˝e mobilizacja si∏ SB pi´ciu województw nie
przynios∏a oczekiwanych rezultatów. Dzia∏aniom operacyjnym policji poli-
tycznej towarzyszy∏y represje administracyjne. W∏adze skarbowe zaj´∏y na
poczet niep∏aconych kar dwa samochody nale˝àce do kurii przemyskiej.
Szef przemyskiej SB konkludowa∏: „w konsekwencji wierni zawsze pozo-
stajà przy ksi´˝ach, w∏adze zaÊ sà osamotnione”48.

Wi´kszoÊç historyków zgodnie twierdzi, ˝e wybór kard. Karola Wojty∏y,
metropolity krakowskiego, na papie˝a w 1978 r. by∏ momentem prze∏omo-
wym dla dziejów krajów, które po 1944 r. znalaz∏y si´ w strefie dominacji
sowieckiej, a g∏ównie dla Polski. Nie sposób przeceniç znaczenia duchowe-
go tego faktu i nast´pnie pierwszej pielgrzymki Jana Paw∏a II do kraju ro-
dzinnego, bowiem to w∏aÊnie duchowy rozwój cz∏owieka wp∏ywa na dojrze-
wanie i wzrost nadziei na lepsze jutro, a zatem równie˝ inspiruje do
dzia∏ania popartego odwagà. Spo∏eczeƒstwo diecezji przemyskiej od lat
by∏o przygotowywane przez swojego ordynariusza do podj´cia tego wyzwa-
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48 H. Dominiczak, Organy bezpieczeƒstwa PRL w walce z KoÊcio∏em katolickim..., s. 382. Alojzy Per-
liceusz – ur. w 1928 r., p∏k. Od 30 VI 1978 r. zast´pca komendanta wojewódzkiego MO ds. SB
w PrzemyÊlu. 21 XI 1983 r. zosta∏ zast´pcà szefa WUSW ds. SB w Piotrkowie Trybunalskim,
a 1 VIII 1989 r. szefem WUSW w tym mieÊcie. Zwolniony w 1990 r. (AIPN, Kartoteka osobowa
funkcjonariuszy).
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nia, jakim by∏ opór spo∏eczny. To, co Jan Pawe∏ II ukaza∏ wszystkim Pola-
kom pod koniec lat siedemdziesiàtych, by∏o g∏oszone przez bp. Tokarczuka
od 1965 r. W∏adze mia∏y ÊwiadomoÊç wagi wyboru Papie˝a Polaka i oba-
wia∏y si´ tego pontyfikatu. Obawy te jeszcze wzros∏y w zwiàzku z pierwszà
wizytà Jana Paw∏a II w kraju, przewidywano bowiem, ˝e zintegruje ona
spo∏eczeƒstwo polskie, mo˝e równie˝ wp∏ynàç na rozluênienie „braterskich
stosunków” z ZSRR. Wed∏ug oceny Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w PrzemyÊlu w uroczystoÊciach z papie˝em 7–10 czerwca wzi´∏o udzia∏
oko∏o 8 tys. mieszkaƒców tego województwa49.

Wydarzenia grudnia 1970 r. na Wybrze˝u spowodowa∏y wy∏om w Êwia-
domoÊci spo∏ecznej. Kolejne protesty robotnicze, w Radomiu, Ursusie
i P∏ocku w czerwcu 1976 r. potwierdzi∏y, ˝e system zmierza ku upadkowi.
Spo∏eczeƒstwo – pomimo og∏aszanego przez oficjalnà propagand´ rzeko-
mego rozwoju polskiej gospodarki – nie wierzy∏o w∏adzy. W jednym
i w drugim przypadku impulsem do protestów robotniczych by∏y decyzje
rzàdu dotyczàce podwy˝ek cen. 25 czerwca 1976 r., gdy wybuch∏ strajk
w Zak∏adach Metalowych im. Gen. „Waltera” w Radomiu strajkowa∏y rów-
nie˝ dwie zmiany Wydzia∏u R-1 w Hucie Stalowa Wola; na pierwszej zmia-
nie strajkowi przewodzi∏ Mieczys∏aw Zar´ba. W∏adze odpowiedzia∏y repre-
sjami. Zwolniono dyscyplinarnie z pracy Zar´b´, Roberta Drozda,
Emiliana W´gliƒskiego i Adama Wójcika50.

W drugiej po∏owie lat siedemdziesiàtych opór spo∏eczny w Polsce po-
∏udniowo-wschodniej zaczà∏ przybieraç zorganizowane formy. Przenika∏y
tu wydawnictwa Komitetu Obrony Robotników51 i Ruchu Obrony Praw
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49 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 33, Informacje o sytuacji spo∏eczno-politycz-
nej, 6 i 11 VI 1979 r., b.p.
50 „Biuletyn Zwiàzkowy” 1981, nr 20 (pismo Komitetu Zak∏adowego Huty Stalowa Wola). 15 VIII
1976 r. Sàd Wojewódzki w Rzeszowie przywróci∏ Zar´b´ do pracy, ale dyrekcja huty odwo∏a∏a si´
i w koƒcu zmieniono warunki wypowiedzenia. Zar´ba dopiero w paêdzierniku 1976 r. zosta∏ za-
trudniony w Gorzycach.
51 Komitet Obrony Robotników powsta∏ 23 IX 1976 r. w Warszawie. WÊród czternastu za∏o˝ycie-
li byli m.in.: Jerzy Andrzejewski, Stanis∏aw Baraƒczak, Jacek Kuroƒ, Jan Józef Lipski, Edward Li-
piƒski, Antoni Macierewicz, Piotr Naimski. Póêniej do∏àczyli m.in. Miros∏aw Chojecki, Bogdan
Borusewicz, Adam Michnik, Zbigniew Romaszewski. Komitet wydawa∏ oÊwiadczenia i „Komuni-
kat”, a wkrótce te˝ „Biuletyn Informacyjny”, w których informowa∏ o przeÊladowaniach robotni-
ków i podj´tych akcjach pomocy. 26 IX 1977 r. przekszta∏ci∏ si´ w Komitet Samoobrony Spo∏ecz-
nej „KOR” i jako swoje podstawowe zadania og∏osi∏ walk´ z represjami w∏adz, ∏amaniem
praworzàdnoÊci, pomoc pokrzywdzonym, popieranie inicjatyw, których celem jest obrona praw
cz∏owieka i obywatela.
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Cz∏owieka i Obywatela52. Jednym z pierwszych wspó∏pracowników KOR
w tym regionie by∏ Jan Koz∏owski53 z Popowic-Chwa∏owic w województwie
tarnobrzeskim, który 3 kwietnia 1977 r. wys∏a∏ do marsza∏ka sejmu list z po-
parciem dla KOR i ROPCiO, postulujàc jednoczeÊnie, aby obydwie orga-
nizacje rozpocz´∏y swojà dzia∏alnoÊç w terenie. Domaga∏ si´ równie˝ obro-
ny rolnictwa indywidualnego. W marcu nast´pnego roku wys∏a∏ kolejny list,
tym razem do I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Tarnobrze-
gu W∏adys∏awa ˚y∏ki, w którym wytknà∏ nadu˝ycia miejscowych w∏adz. Te
natomiast nie da∏y d∏ugo czekaç na swojà reakcj´. Wytoczono Koz∏owskie-
mu proces o pomówienie, a nast´pnie podczas rozprawy sàd w Stalowej
Woli skierowa∏ go na badania do Szpitala Psychiatrycznego w Jaros∏awiu.
Tam jednak uznano go za osob´ zdrowà psychicznie. Komitet Samoobrony
Spo∏ecznej „KOR” w obronie Koz∏owskiego wystàpi∏ z protestem do Mi´-
dzynarodowego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

10 wrzeÊnia 1978 r. Jan Koz∏owski, Henryk Kossut, Tadeusz Fija∏kowski
i Piotr S´k za∏o˝yli w Lisewie Tymczasowy Komitet Niezale˝nego Zwiàzku
Zawodowego Rolników, którego celem by∏o reprezentowanie rolników wo-
bec w∏adz, chronienie ich interesów zawodowych i obrona przed przeÊlado-
waniami ze strony w∏adz. W odpowiedzi rozpocz´to Êcis∏à inwigilacj´ inicja-
torów nielegalnej dzia∏alnoÊci. Funkcjonariusze SB i MO cz´sto nachodzili
Koz∏owskiego, zainstalowano u niego pods∏uch. Posuni´to si´ tak˝e do pro-
wokacji, oskar˝ajàc Koz∏owskiego i jego sàsiada Tadeusza Kolano o pobicie
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52 Ruch Obrony Praw Cz∏owieka i Obywatela powsta∏ 25 III 1977 r. Do jego za∏o˝ycieli nale˝eli
m.in. Andrzej Czuma i Leszek Moczulski – rzecznicy ROPCiO, Kazimierz Janusz, Wojciech Ziem-
biƒski, gen. Mieczys∏aw Boruta-Spiechowicz, o. Ludwik WiÊniewski.
53 Jan Koz∏owski – ur. 25 V 1929 r. w Popowicach-Chwa∏owicach k. Sandomierza. W 1953 r. ukoƒ-
czy∏ technikum budowlane. W latach 1949–1971 pracowa∏ w przedsi´biorstwach budowlanych
w Stalowej Woli, Annopolu i Sandomierzu. Od 1973 r. prowadzi∏ w∏asne gospodarstwo rolno-sa-
downicze. W latach 1956–1957 w PZPR; wyrzucony z partii za napisanie protestu do KC po roz-
wiàzaniu tygodnika „Po prostu”. Wspó∏pracownik KOR. Od 1978 r. cz∏onek Tymczasowego Ko-
mitetu Niezale˝nego Zwiàzku Zawodowego Rolników. Wielokrotnie represjonowany przez
organa Êcigania i wymiar sprawiedliwoÊci. 1 II 1980 r. skazany za rzekome pobicie sàsiada na dwa
lata wi´zienia; zwolniony z wi´zienia 2 IX 1980 r. Od 1980 r. wiceprzewodniczàcy Komitetu Za∏o-
˝ycielskiego NSZZ Rolników, nast´pnie przewodniczàcy NSZZ Rolników „SolidarnoÊç Wiejska”
Regionu Tarnobrzesko-Sandomierskiego i wiceprzewodniczàcy krajowych struktur tego zwiàzku.
W latach 1982–1988 przewodniczàcy Podziemnego Komitetu Krajowego „SolidarnoÊç Wiejska”.
W latach 1988–1989 przewodniczàcy jawnej Rady NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç
Wiejska” woj. tarnobrzeskiego. Cz∏onek Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Soli-
darnoÊç”. W latach 1989–1991 senator. Zmar∏ 16 I 1996 r. w Warszawie (A.F. Baran, A.W. Kaczo-
rowski, Jan Koz∏owski [w:] Opozycja w PRL..., t. 2, s. 176–179).
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Marka Pyrkosza, wspó∏pracownika MO. Mimo podj´cia szerokiej akcji pro-
testacyjnej przez Êrodowiska KSS „KOR”, lubelskiego pisma katolików „Spo-
tkania” i niezale˝nych intelektualistów, a tak˝e ks. Edwarda Frankowskie-
go54, ówczesnego proboszcza parafii Matki Boskiej Ró˝aƒcowej w Stalowej
Woli, 1 lutego 1980 r. Jan Koz∏owski zosta∏ skazany przez Sàd Rejonowy
w Rozwadowie na 2 lata wi´zienia, zaÊ Tadeusz Kolano na 1,5 roku. Dzia∏al-
noÊç lubelskiego Komitetu Obrony Jana Koz∏owskiego, listy protestacyjne
i akcje ulotkowe wywo∏a∏y represje w∏adz: 23 maja zatrzymano pi´tnaÊcie
osób, 25 maja nast´pne pi´tnaÊcie, 26 maja przesz∏o pi´çdziesiàt osób. 29 ma-
ja 1980 r. Sàd Wojewódzki na rozprawie w Sandomierzu utrzyma∏ wyrok
w mocy i Koz∏owski trafi∏ do wi´zienia55. Wed∏ug ks. Frankowskiego przypa-
dek Koz∏owskiego, a nast´pnie akcja pomocy dla jego rodziny sta∏y si´ oka-
zjà do zainteresowania miejscowego spo∏eczeƒstwa dzia∏alnoÊcià opozycji.
Sprawa ta sta∏a si´ na tyle g∏oÊna, ˝e w sierpniu 1980 r. strajkujàcy robotnicy
w Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina wÊród swoich postulatów umieÊcili ˝àdanie
uwolnienienia Jana Koz∏owskiego i innych wi´êniów politycznych. 2 wrzeÊ-
nia, na mocy porozumienia gdaƒskiego z 31 sierpnia 1980 r., Koz∏owski zo-
sta∏ zwolniony z wi´zienia (uniewinniono go dopiero w listopadzie 1981 r.).

Niezale˝ne wydawnictwa dociera∏y równie˝ do innych cz´Êci Polski po-
∏udniowo-wschodniej. Oprócz publikacji KSS „KOR” najbardziej popular-
nym periodykiem opozycyjnym by∏o pismo Niezale˝nego Ruchu Ch∏opskie-
go „Placówka”, z którym wspó∏pracowali Koz∏owski i Stanis∏aw Kusiƒski
z PrzemyÊla. Kusiƒski w sierpniu 1977 r. za∏o˝y∏ we w∏asnym mieszkaniu
punkt informacyjno-konsultacyjny ROPCiO (informacja o jedenastu takich
punktach w kraju zosta∏a zamieszczona w „Opinii” – piÊmie wydawanym
przez ROPCiO). Wówczas Kusiƒski mieszka∏ i pracowa∏ w Laskach pod
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54 Edward Frankowski – ur. 15 VIII 1937 r. w K´pie Rzeczyckiej k. Stalowej Woli. W 1961 r. ukoƒ-
czy∏ studia w WSD w PrzemyÊlu i przyjà∏ Êwi´cenia kap∏aƒskie. By∏ wikariuszem w Hymnem i w Ja-
Êle. W latach 1967–1975 organizowa∏ jako proboszcz parafi´ Matki Boskiej Ró˝aƒcowej w Stalo-
wej Woli. Ponadto studiowa∏ na KUL. W 1975 r. zosta∏ proboszczem parafii Êw. Floriana,
a w 1977 r. Matki Bo˝ej Królowej Polski w Stalowej Woli. Od 1989 r. biskup i wikariusz generalny
diecezji przemyskiej, od 1992 r. sufragan diecezji sandomierskiej (G. Go∏ojuch, Ks. Edward Fran-
kowski [w:] Opozycja w PRL..., t. 1, Warszawa 2000, s. 85–86; E. Frankowski, Zmagania o KoÊció∏,
oprac. M. Krzysztofiƒski, „Studia Rzeszowskie” 2003, t. 10, s. 151–159).
55 Dokumenty Komitetu Obrony Robotników..., s. 445, 485, 525–526; M. Dàbrowski, Lubelski lipiec
1980, Lublin 2000, s. 34–36. Szykanowano te˝ rodzin´ Koz∏owskich: w 1978 r. syn Wies∏aw zosta∏
relegowany z Wy˝szej Szko∏y Lotniczej w D´blinie, a córka Jolanta z Wy˝szej Szko∏y Pedagogicz-
nej w Kielcach.
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Warszawà, skàd doje˝d˝a∏ do PrzemyÊla, przywo˝àc ze sobà nielegalne wy-
dawnictwa. Sam punkt jednak, zdaniem Kusiƒskiego, mia∏ znaczenie g∏ów-
nie propagandowe. Niestety praktycznie od samego poczàtku dzia∏alnoÊci
Kusiƒskiego w PrzemyÊlu SB prowadzi∏a spraw´ operacyjnego rozpracowa-
nia, stosujàc wszystkie dost´pne Êrodki i techniki operacyjne, inwigilowa∏a
wi´c osoby, z którymi si´ kontaktowa∏. Funkcjonariuszom Wydzia∏u III
KW MO w PrzemyÊlu uda∏o si´ umieÊciç w tym Êrodowisku tajnych wspó∏-
pracowników, równie˝ sami, udajàc kogoÊ innego, nawiàzywali kontakt
z Kusiƒskim. W koƒcu ujawnili si´ przed nim, po czym w listopadzie 1977 r.
punkt konsultacyjny zosta∏ zlikwidowany, a Kusiƒski na pewien okres ogra-
niczy∏ si´ do dzia∏alnoÊci w Warszawie56. 

W Rzeszowie wspó∏prac´ z KSS „KOR” podj´li Janusz Szkutnik i Tade-
usz Kensy57. Kensy ju˝ podczas studiów prawniczych w Krakowie dzia∏a∏
w Studenckim Komitecie SolidarnoÊci58. W 1978 r. zaczà∏ pracowaç
w Przedsi´biorstwie Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie. Przez SB
okreÊlany by∏ mianem radykalnego dzia∏acza antysocjalistycznego. Kontak-
towa∏ si´ z Janem Drausem, który udziela∏ si´ w krakowskim „Uniwersyte-
cie Latajàcym”59. W 1979 r. Kensy nawiàza∏ kontakt ze Szkutnikiem i Ku-
siƒskim, wspó∏pracujàcym wówczas z KSS „KOR”. Anga˝owa∏ si´ w akcje
obrony Koz∏owskiego. Wszyscy wspó∏pracownicy KSS „KOR” w regionie
utrzymywali kontakt z Wies∏awem K´cikiem, który by∏ g∏ównym ∏àczni-
kiem mi´dzy niezale˝nymi dzia∏aczami ch∏opskimi a KSS „KOR”60.
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56 AIPN Rz, 034/124, t. 1, Meldunek operacyjny Wydzia∏u III KW MO w PrzemyÊlu, 5 VI 1981 r.,
k. 51.
57 Janusz Szkutnik – ur. 22 VI 1955 r. w Jaros∏awiu, historyk. Wspó∏pracownik KSS „KOR”, dzia-
∏acz opozycji przedsierpniowej i NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç” w Rzeszowie. In-
ternowany w stanie wojennym. Inicjator i uczestnik wielu akcji protestacyjnych przeciwko wpro-
wadzeniu stanu wojennego. W latach 1983–1989 dzia∏acz podziemnego RKOR i „SolidarnoÊci
Walczàcej”. W 1988 r. wspó∏twórca Niezale˝nego Ruchu Ludowego „SolidarnoÊç”. 

Tadeusz Kensy – ur. 11 XI 1955 r. w SoÊnicy k. Jaros∏awia, wykszta∏cenie prawnicze. Prowadzi∏
Biuro Interwencji Studenckiego Komitetu SolidarnoÊci w Krakowie. Wspó∏pracownik KSS „KOR”,
dzia∏acz NSZZ „SolidarnoÊç”. Za∏o˝yciel Klubu Rzeczypospolitej Samorzàdnej przy Zarzàdzie
Regionu Rzeszowskiego NSZZ „SolidarnoÊç”. Internowany do 8 XII 1982 r.
58 Studencki Komitet SolidarnoÊci w Krakowie powsta∏ w maju 1977 r., po Êmierci Stanis∏awa Py-
jasa, studenta Uniwersytetu Jagielloƒskiego, wspó∏pracownika KOR.
59 Towarzystwo Kursów Naukowych – powsta∏o 22 I 1978 r., opiekowa∏o si´ wyk∏adami „Uniwer-
sytetu Latajàcego” organizowanymi od jesieni 1977 r. w prywatnych mieszkaniach i domach aka-
demickich.
60 AIPN Rz, 044/861, t. 1, Analiza materia∏ów w sprawie operacyjnego rozpracowania krypt.
„Idol”, 22 II 1984 r., k. 37. 
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W Bieszczadach ze wsparcia i doradztwa KSS „KOR” korzysta∏ Wieƒ-
czys∏aw Nowacki61, który od 1977 r. by∏ represjonowany przez MO i orga-
na administracji za nielegalne postawienie domu i przeciwstawianie si´
rozbudowie rzàdowego oÊrodka wypoczynkowego w Ar∏amowie. Nowacki
kontaktowa∏ si´ z dzia∏aczami Przemyskiego Komitetu Samoobrony Ludzi
Wierzàcych.

W 1978 r. w PrzemyÊlu powsta∏a „nieformalna grupa antysocjalistycz-
na” – wed∏ug okreÊlenia SB, w sk∏ad której weszli Jan Ekiert, Stanis∏aw
Frydlewicz, wspomniany ju˝ Stanis∏aw Kusiƒski, Stanis∏aw Sudo∏ i Wit Si-
wiec (syn Ryszarda). Grupa ta wspó∏pracowa∏a zarówno z KSS „KOR”, jak
i z ROPCiO, kolportujàc wydawnictwa niezale˝ne. Wprowadzeni wcze-
Êniej przez SB tajni wspó∏pracownicy zyskali zaufanie Kusiƒskiego, co
umo˝liwi∏o im dzia∏alnoÊç destrukcyjnà i przejmowanie znaczàcych iloÊci
niezale˝nych wydawnictw. Poczàwszy od koƒca 1978 r. funkcjonariusze SB
permanentnie dokonywali rewizji u cz∏onków „grupy antysocjalistycznej”,
stosowali wobec nich równie˝ areszt62.

12 listopada 1978 r. przy wsparciu ze strony rzeszowskich wspó∏pracow-
ników KSS „KOR” powsta∏ w ¸owisku (gmina Kamieƒ) Komitet Samo-
obrony Ch∏opskiej Ziemi Rzeszowskiej. BezpoÊrednià przyczynà jego
utworzenia by∏y wyw∏aszczenia w ¸owisku pod budow´ zaplecza paszowe-
go oraz szykanowanie rolników – odmawianie pozwoleƒ na budow´ i przy-
dzia∏u w´gla. 29 listopada Komitet, liczàcy 23 osoby, wystosowa∏ rezolucj´,
w której domagano si´ m.in. przekazania budynku Domu Ludowego na
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61 Wieƒczys∏aw Nowacki – ur. 2 X 1951 r. w Âremie. W 1969 r. ukoƒczy∏ Technikum ¸àcznoÊci
w Poznaniu, w 1970 r. studiowa∏ na Politechnice Poznaƒskiej. W 1973 r. przeniós∏ si´ w Bieszcza-
dy. Po spaleniu przez MO w 1977 r. jego domu skontaktowa∏ si´ z KSS „KOR”. Nawiàza∏ Êcis∏y
kontakt z Wies∏awem P. K´cikiem. Od 1980 r. dzia∏acz rolniczej „SolidarnoÊci”, od 1981 r. cz∏onek
Prezydium OKZ NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”. W stanie wojennym internowa-
ny. Od 1982 r. w Ogólnopolskim Komitecie Oporu Rolników. Aresztowany w 1983 r. pod zarzu-
tem za∏o˝enia z Józefem Teligà OKOR i kierowania nim. Po g∏odówce wypuszczony z wi´zienia.
W latach 1990–1994 radny miasta Kórnika (A.W. Kaczorowski, Wieƒczys∏aw Nowacki [w:] Opozy-
cja w PRL..., t. 1, s. 269–271).
62 Dokumenty Komitetu Obrony Robotników..., s. 348, 378, 544; AIPN Rz, 034/124, t. 1, Meldunek
operacyjny Wydzia∏u III KW MO w PrzemyÊlu, 15 IX 1981 r., k. 322–323; ibidem, Meldunek ope-
racyjny Wydzia∏u III KW MO w PrzemyÊlu, 7 III 1979 r., k. 118. Zdarza∏o si´, ˝e tajny wspó∏pra-
cownik „Zefir” z PrzemyÊla odbiera∏ publikacje niezale˝ne bezpoÊrednio od Henryka Wujca,
cz∏onka KSS „KOR”, w Warszawie i wi´kszà ich cz´Êç przekazywa∏ funkcjonariuszowi SB. Prakty-
ka taka by∏a cz´sto stosowana przez SB. Przejmowanie podziemnych wydawnictw przez SB by∏o
∏atwe, jeÊli kolporta˝em zajmowa∏ si´ tajny wspó∏pracownik.
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mieszkania dla nauczycieli, umieszczenia w Domu Stra˝aka oÊrodka zdro-
wia oraz poparcia staraƒ o budow´ koÊcio∏a, na co w∏adze nie wyra˝a∏y
zgody. Akcjà kierowa∏ Józef Baran, absolwent Akademii Ekonomicznej
w Krakowie, zwiàzany ze Studenckim Komitetem SolidarnoÊci i wspó∏pra-
cujàcy z KSS „KOR”, oraz Katarzyna i Stanis∏aw Krasoniowie. Komitet
uzyska∏ poparcie miejscowego proboszcza ks. Stanis∏awa Mazura. W po∏o-
wie 1979 r. wobec odstàpienia w∏adz od przej´cia ziemi ch∏opskiej Komitet
praktycznie zaprzesta∏ dalszej dzia∏alnoÊci63. 

Z Komitetem Samoobrony Ch∏opskiej Ziemi Rzeszowskiej wspó∏pra-
cowali Szkutnik i Kensy, co by∏o przyczynà wi´kszej aktywnoÊci SB wobec
nich. 17 i 18 grudnia 1979 r. SB zarekwirowa∏a im ponad 3 tys. egzempla-
rzy pism nielegalnych, w tym „Robotnika”, wydawanego przez KSS „KOR”.
W lutym nast´pnego roku Wydzia∏ Âledczy KW MO w Rzeszowie wszczà∏
przeciwko nim Êledztwo, w kwietniu zaÊ funkcjonariuszom uda∏o si´ uda-
remniç prób´ zorganizowania zebrania, w którym poza obu wymienionymi
zamierzali uczestniczyç przedstawiciele KSS „KOR” z Warszawy. Zebranie
mia∏o si´ odbyç u Piotra Szostka w Straszydlu64. Wysi∏ki SB nie zahamowa∏y
jednak opozycyjnej dzia∏alnoÊci. W maju 1980 r. na spotkaniu w Woli
˚arczyckiej postanowiono kontynuowaç wydawanie „Wsi Rzeszowskiej”
(jednodniówki Komitetu Samoobrony Ch∏opskiej). Komitet redakcyjny
utworzyli Kensy, Katarzyna Krasoƒ, Zofia ¸oin, Franciszek Perlak, Piotr
Szostek i Szkutnik. Redakcja otrzyma∏a matryc´ bia∏kowà od Miros∏awa
Chojeckiego, szefa Niezale˝nej Oficyny Wydawniczej NOWA, i 2 tys. z∏ od
bp. Tokarczuka. Pomimo przej´cia przez SB w lipcu gotowych matryc,
w nast´pnym miesiàcu uda∏o si´ wydaç 500 egzemplarzy pisma65.

Latem 1979 r. dosz∏o do napi´ç spo∏ecznych równie˝ w województwie
przemyskim, gdzie kilku ksi´˝y zorganizowa∏o poza koÊcio∏ami procesje
Bo˝ego Cia∏a, nie uzyskawszy na to zgody w∏adz. Do kolegium karno-
-administracyjnego trafi∏o kilkanaÊcie wniosków o ukaranie administratorów
parafii, zasàdzono grzywny od 1500 do 5 tys. z∏. Ponadto w samym Przemy-
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63 J. Szkutnik, Komitet Samoobrony Ch∏opskiej Ziemi Rzeszowskiej (1978–1980), „Studia Rzeszow-
skie” 1995, t. 2, s. 138–140. Pierwszà tego typu organizacjà by∏ Komitet Samoobrony Ch∏opskiej
Ziemi Lubelskiej, który powsta∏ 30 VII 1978 r. na wiecu pod Ostrówkiem, a nast´pnie Komitet Sa-
moobrony Ch∏opskiej Ziemi Grójeckiej, który powsta∏ 9 IX 1978 r. w Zbroszy Du˝ej (A. Friszke,
Opozycja polityczna..., s. 545–547).
64 AIPN Rz, 049/157, Informacje KW MO w Rzeszowie dla MSW, 22 II i 10 IV 1980 r., b.p.
65 J. Szkutnik, op. cit., s. 143.
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Êlu niezadowolenie wywo∏a∏a odmowna decyzja w∏adz w sprawie budowy
koÊcio∏a na siedmiotysi´cznym osiedlu Kmiecie. Mieszkaƒcy zakupili par-
cel´ i zaadaptowali na kaplic´ szop´, którà zacz´to rozbudowywaç, co
z kolei spotka∏o si´ z represjami w∏adz wobec ks. Adama Michalskiego.
W obronie ksi´dza oko∏o oÊmiuset mieszkaƒców wystosowa∏o proÊb´ o po-
moc i interwencj´ do bp. Bronis∏awa Dàbrowskiego, sekretarza Episkopa-
tu Polski. 4 sierpnia 1979 r. natomiast dwadziecia osób, w tym wspó∏pra-
cujàcy ju˝ od pewnego czasu z opozycjà Wit Siwiec i Stanis∏aw Sudo∏,
utworzy∏o Przemyski Komitet Samoobrony Ludzi Wierzàcych. W jego
dzia∏alnoÊç w∏àczyli si´ pozostali przemyscy opozycjoniÊci. Cz∏onkowie Ko-
mitetu powo∏ali si´ na 82 art. Konstytucji PRL oraz 18 art. Mi´dzynarodo-
wego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, ratyfikowanego przez Pol-
sk´ w 1977 r., które gwarantowa∏y swobod´ wyznania i kultu. W swoim
oÊwiadczeniu za˝àdali zwrotu samochodu ks. Michalskiego, zaj´tego przez
w∏adze na poczet kar, i zaprzestania represji wobec osób zaanga˝owanych
w budow´ koÊcio∏a. O swej inicjatywie powiadomili kuri´ biskupià w Prze-
myÊlu, Sekretariat Prymasa, Podlaski Komitet Samoobrony Ludzi Wierzà-
cych66 oraz KSS „KOR” i ROPCiO. 

S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa podj´∏a próby skompromitowania cz∏onków
Komitetu. Na przemyskich osiedlach mieszkaniowych pojawi∏y si´ ulotki
wykonane i rozklejane przez funkcjonariuszy. W wyniku rozmów ostrze-
gawczych jedna osoba wycofa∏a swój akces z Komitetu, ale do∏àczy∏y do
niego cztery kolejne, w tym ks. Michalski. Swoje pisemne poparcie dla Ko-
mitetu wyrazi∏o przesz∏o tysiàc osób. Komitet nag∏aÊnia∏ równie˝ inne
przypadki ∏amania przez w∏adze praw obywatelskich, np. zakaz katechiza-
cji i ucz´szczania na msz´ Êwi´tà wychowanków OÊrodka Szkolno-Wycho-
wawczego dla Dzieci G∏uchych w PrzemyÊlu czy te˝ indoktrynacj´ komuni-
stycznà w Zwiàzku Harcerstwa Polskiego67. 12 paêdziernika 1979 r., kiedy
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66 Podlaski Komitet Samoobrony Ludzi Wierzàcych powsta∏ 26 XI 1978 r. Za∏o˝yli go mieszkaƒ-
cy Opola Starego i czterech innych wsi po tym, jak dosz∏o do konfliktu z w∏adzami w zwiàzku z bu-
dowà koÊcio∏a (A. Friszke, Opozycja polityczna..., s. 548).
67 AIPN Rz, 010/185, Informacja dekadowa KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 20 VII 1979 r., b.p.;
ibidem, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 31 VII 1979 r., b.p.; OÊwiadczenie Przemy-
skiego Komitetu Samoobrony Ludzi Wierzàcych, 5 VIII 1979 r. (w zbiorach autora); Komunikat
nr 1 Przemyskiego Komitetu Samoobrony Ludzi Wierzàcych, 30 VIII 1979 r. (ibidem); Komuni-
kat nr 5, 22 V 1982 r. (ibidem). Stanis∏aw Sudo∏ zosta∏ bezprawnie przetrzymany przez SB przez
54 godziny. Równie˝ inni cz∏onkowie Komitetu byli nachodzeni, zastraszani rewizjami i zatrzyma-
niami.
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w przemyskim Sàdzie Rejonowym rozpocz´∏a si´ rozprawa przeciwko ks.
Michalskiemu i Tadeuszowi Radochoƒskiemu (sprzedawcy dzia∏ki), oko∏o
tysiàca parafian wzi´∏o udzia∏ w pochodzie z osiedla pod siedzib´ sàdu.
15 paêdziernika ks. Michalski zosta∏ skazany na rok wi´zienia w zawiesze-
niu na pi´ç lat, 230 tys. z∏ grzywny i zap∏acenie 47 800 z∏ kosztów sàdowych,
a Radochoƒski na rok pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu na trzy lata,
80 tys. z∏ grzywny i 17 800 z∏ kosztów68. 

S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa nie zaniecha∏a represji wobec cz∏onków prze-
myskiej „grupy antysocjalistycznej”, powiàzanej personalnie z Komitetem.
24 stycznia 1980 r. Wit Siwiec, Stanis∏aw Sudo∏, Jan Ekiert i Adam Szybiak
zostali zatrzymani na 48 godzin. Trzej ostatni skierowali za˝alenia do Pro-
kuratury Wojewódzkiej w PrzemyÊlu, nie wp∏yn´∏o to jednak na ogranicze-
nie dzia∏aƒ represyjnych SB. W kwietniu funkcjonariusze udaremnili pró-
b´ nag∏oÊnienia przez „grup´” zbrodni katyƒskiej69. Zarówno do „grupy”,
jak te˝ do Komitetu SB mia∏a bezpoÊredni dost´p m.in. za poÊrednictwem
tajnych wspó∏pracowników o pseudonimach „Wiktor”, „Pawe∏” i „Zefir”.
„Wiktor” ostatecznie w czerwcu 1980 r. odmówi∏ wspó∏pracy70. 
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68 Komunikat nr 3 Przemyskiego Komitetu Samoobrony Ludzi Wierzàcych, 14 X 1979 r. (w zbio-
rach autora). 29 XII 1979 r. podczas rozprawy rewizyjnej w Sàdzie Wojewódzkim w PrzemyÊlu wy-
roki zosta∏y podtrzymane, a koszty sàdowe wzros∏y odpowiednio do 144 tys. i 54 tys. z∏. W tym cza-
sie represje sàdowe dotkn´∏y tak˝e ks. Micha∏a Józefczyka, rektora koÊcio∏a w Tarnobrzegu, za
wybudowanie kaplicy w Osiedlu (rok wi´zienia w zawieszeniu na trzy lata, 120 tys. z∏ grzywny
i 27 tys. kosztów sàdowych) oraz ks. Walentego Bala za poszerzenie koÊcio∏a o jego dawnà w∏a-
snoÊç – kaplic´ oo. pijarów w Rzeszowie (grzywna 200 tys. z∏, 40 tys. kosztów sàdowych i nakaz
przywrócenia obiektu do stanu pierwotnego).
69 AIPN Rz, 010/185, Informacje KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 4 II i 5 V 1980 r., b.p. Dzia∏al-
noÊç Komitetu zach´ci∏a do aktywnoÊci inne osoby. SB uda∏o si´ jednak ujawniç niektóre z tych
przypadków, m.in. powielanie przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego – Mari´
Dàbek i Jacka Piesiaka – ulotek z wierszykami „szkalujàcymi dostojników paƒstwowych oraz oÊmie-
szajàce sojusz polsko-radziecki”. Z autorami ulotek przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze.
70 Tajny wspó∏pracownik „Wiktor” zosta∏ zwerbowany 16 XII 1978 r. przez naczelnika Wydzia-
∏u III KW MO w PrzemyÊlu mjr. Adolfa Karpa. Ostatnià informacj´ przekaza∏ SB w czerwcu
1980 r., po czym odmówi∏ wspó∏pracy. W latach 1980–1981 dzia∏a∏ w NSZZ „SolidarnoÊç” w Prze-
myÊlu. Internowany w stanie wojennym. Po zwolnieniu wyjecha∏ z Polski (ibidem, 00140/541, Tecz-
ka TW ps. „Wiktor”).

Adolf Karp – ur. w 1942 r. w Wójtowej (pow. gorlicki), pp∏k. Od 1963 r. w PZPR. W 1972 r.
ukoƒczy∏ Zaoczne Studia Administracyjne na UMCS. Od 1 IX 1964 r. oficer operacyjny Referatu
ds. Bezpieczeƒstwa KP MO w PrzemyÊlu. W latach 1965–1966 s∏uchacz Szko∏y Oficerskiej w Le-
gionowie. Od 16 V 1973 r. I zast´pca komendanta powiatowego MO ds. SB w ¸aƒcucie. Od 1 VI
1975 r. naczelnik Wydzia∏u III KW MO w PrzemyÊlu; od 1 VII 1979 r. naczelnik Wydzia∏u III A;
od 1 XII 1981 r. naczelnik Wydzia∏u V. 26 III 1985 r. dyscyplinarnie przekazany do dyspozycji 
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W maju 1980 r. Jan Ekiert, wykorzystujàc dawny kontakt z Leszkiem
Moczulskim, twórcà i szefem Konfederacji Polski Niepodleg∏ej71, spotka∏
si´ w Warszawie z Romualdem Szeremietiewem, po czym uzyska∏ kontakt
z Krzysztofem Gàsiorowskim – szefem okr´gu krakowskiego tej partii, a za-
razem tajnym wspó∏pracownikiem SB o pseudonimie „Rawicz”. Niefortun-
nie dla tego przedsi´wzi´cia, Ekiertowi towarzyszy∏ tajny wspó∏pracownik
„Pawe∏”, któremu nast´pnie powierzono kontaktowanie si´ z Gàsiorow-
skim. Pozwoli∏o to SB w pe∏ni kontrolowaç zalà˝ek KPN w PrzemyÊlu72.

Represyjna polityka w∏adz wobec opozycji wzbudzi∏a reakcj´ bp. Tokar-
czuka. Podczas uroczystoÊci Bo˝ego Cia∏a 6 czerwca 1980 r. w kazaniu, któ-
rego wys∏ucha∏o oko∏o 10 tys. osób, zarzuci∏ w∏adzom, ˝e traktujà ludzi wie-
rzàcych jak obywateli drugiej kategorii, przestrzeg∏ ekip´ rzàdzàcà przed
uznawaniem Rzeczypospolitej za swojà prywatnà w∏asnoÊç, a nade wszyst-
ko ostro skrytykowa∏ dzia∏ania organów bezpieczeƒstwa73. 

W lipcu 1980 r. w Polsce rozpoczà∏ si´ kolejny kryzys spo∏eczno-poli-
tyczny. Nasta∏ goràcy okres napi´ç spo∏ecznych, który na niespotykanà do-
tàd skal´ zaowocowa∏ odebraniem przez spo∏eczeƒstwo cz´Êci nale˝nych
mu praw, zaw∏aszczonych dotychczas przez wàskà grup´ obozu w∏adzy.
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szefa WUSW. 15 I 1985 r. wszcz´to wobec niego post´powanie dyscyplinarne za brak w∏aÊciwego
nadzoru i doprowadzenie do ra˝àcych zaniedbaƒ w pracy podleg∏ych mu funkcjonariuszy. Znacz-
na cz´Êç spraw operacyjnego rozpracowania by∏a êle prowadzona. Wykazano te˝ zaniedbania
w pracy z agentami – spoÊród 141 tajnych wspó∏pracowników 36 zosta∏o dobrze opracowanych,
91 dostatecznie, 14 niedostatecznie. 1 IV 1985 r. Karp zosta∏ przeniesiony na stanowisko starsze-
go inspektora Wydzia∏u VI WUSW w PrzemyÊlu, 31 X 1985 r. zwolniony ze s∏u˝by (ibidem, 0063/71,
t. 1, Akta osobowe Adolfa Karpa; ibidem, t. 2, Akta post´powania dyscyplinarnego przeciwko
pp∏k. Adolfowi Karpowi).
71 Konfederacja Polski Niepodleg∏ej powsta∏a 1 IX 1979 r., jej akt za∏o˝ycielski podpisa∏y 34 oso-
by. Jako g∏ówny cel swojej dzia∏alnoÊci wysuwa∏a niepodleg∏oÊç Polski. Kierownictwo KPN stano-
wili m.in. Leszek Moczulski, Romuald Szeremietiew i Tadeusz Staƒski.
72 AIPN Rz, 034/124, t. 1, Meldunek operacyjny Wydzia∏u III KW MO w PrzemyÊlu, 20 V 1980 r.,
k. 239; Opozycja demokratyczna w dzia∏aniach w∏adz PRL, „Pami´ç i SprawiedliwoÊç” 2003, nr 2,
s. 42. 
73 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 33, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycz-
nej, 6 VI 1980 r., b.p.
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CZAS POWSZECHNEGO SPRZECIWU 1980–1981

Mamy nasze niezale˝ne, samorzàdne zwiàzki
zawodowe, a reszt´ wywalczymy póêniej.

Lech Wa∏´sa1

NSZZ „SolidarnoÊç”
Okres dzia∏alnoÊci NSZZ „SolidarnoÊç” w latach 1980–1981 mo˝na po-

dzieliç na trzy etapy: od sierpnia 1980 do marca 1981 r., czyli od powstania
zwiàzku do kryzysu bydgoskiego i szczytowej fazy mobilizacji zwiàzku, na-
st´pnie do wrzeÊnia 1981 r., czyli do I Krajowego Zjazdu Delegatów „Soli-
darnoÊci”, i do 13 grudnia 1981 r., czyli do wprowadzenia stanu wojenne-
go2. Pierwszy etap charakteryzowa∏ si´ gwa∏townym rozwojem NSZZ
„SolidarnoÊç” oraz innych organizacji niezale˝nych, zakoƒczy∏ si´ eskalacjà
napi´cia mi´dzy zwiàzkiem a w∏adzà. W drugim etapie nastàpi∏o wzgl´dne
uspokojenie atmosfery spo∏eczno-politycznej, w trzecim zaÊ – jesienià
1981 r. – dosz∏o ponownie do wzrostu napi´cia, a w konsekwencji do wpro-
wadzenia stanu wojennego.

Analogicznie do wczeÊniejszych, protesty z lipca 1980 r. mia∏y charak-
ter ekonomiczny3. Tajni wspó∏pracownicy KW MO w Rzeszowie ju˝ w koƒ-
cu maja 1980 r. informowali, ˝e wÊród za∏óg wszystkich wydzia∏ów Zak∏a-
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1 S∏owa Lecha Wa∏´sy wypowiedziane po podpisaniu porozumienia gdaƒskiego 31 VIII 1980 r.
2 A. Szczudrowicz, NSZZ „SolidarnoÊç” 1980–1981. Zarys dzia∏alnoÊci w Êwietle prasy i innych êró-
de∏, Bydgoszcz 1998, s. 14.
3 S∏usznie jednak zauwa˝a Jerzy Eisler, ˝e w przypadku buntów 1970 i 1976 r. czynnik ekonomicz-
ny by∏ nader istotny i odgrywa∏ rol´ detonatora, jednak „równie wa˝ne by∏o poczucie braku spo-
∏ecznej sprawiedliwoÊci g∏´boko zakorzenione wÊród wielu robotników” (J. Eisler, Miejsce Czerw-
ca ’76 wÊród kryzysów politycznych w PRL [w:] Czerwiec 1976. Spory i refleksje po 25 latach, red.
P. Sasanka, R. Spa∏ek, Warszawa 2003, s. 15).
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du Mechanicznego i Metalurgicznego WSK-PZL Rzeszów wyst´puje nie-
zadowolenie, zwiàzane z planowanymi przez kierownictwo zak∏adu nowy-
mi normami p∏acy i pracy, które mia∏y byç wprowadzone 1 lipca. O sytuacji
w WSK powiadomiono Komitet Wojewódzki PZPR, natomiast dyrektor
zak∏adu, którego sk∏oniono do dzia∏aƒ neutralizujàcych niepokój swoich
pracowników, zdecydowa∏ si´ przesunàç termin zmian na wrzesieƒ4. 

Iskrà zapalnà sierpniowego protestu robotniczego w 1980 r. – podobnie
jak w 1970 i 1976 r. – by∏a zapowiedziana przez rzàd na 1 lipca podwy˝ka cen.
Tym razem mia∏a ona dotyczyç tzw. cen komercyjnych niektórych gatunków
mi´s i w´dlin, w tym tak˝e przetworów mi´snych w bufetach i sto∏ówkach pra-
cowniczych. W dniu wprowadzenia w ˝ycie decyzji rzàdu dosz∏o do strajków
w Warszawie, Ursusie, Tarnowie, a tak˝e w Sanockiej Fabryce Autobusów
„Autosan” i WSK-PZL Mielec, gdzie 1 lipca w „przerwie w pracy” uczestni-
czy∏o oko∏o 270 osób, 2 lipca – oko∏o 2 tys. osób na dziewi´ciu wydzia∏ach pro-
dukcyjnych, 3 i 4 lipca – oko∏o trzystu i 5 lipca – oko∏o dwustu osób. Robotni-
cy wysuwali ˝àdania p∏acowe. Napi´cie strajkowe utrzymywa∏o si´ przez ca∏y
lipiec. Na ogó∏ te˝ konflikty koƒczy∏y si´ zawarciem porozumieƒ w poszcze-
gólnych zak∏adach, gdzie dyrekcje zgadza∏y si´ na podwy˝ki p∏ac.

W drugiej dekadzie lipca stan´∏y niemal wszystkie zak∏ady w wojewódz-
twie lubelskim, w∏adze zastosowa∏y tam taktyk´ prowadzenia negocjacji
w poszczególnych fabrykach. 17 lipca rozpocz´to strajk na jednym z wy-
dzia∏ów Huty Stalowa Wola, który w nast´pnych dniach rozszerza∏ si´ na
kolejne wydzia∏y, objà∏ tak˝e Fabryk´ Domów w Stalowej Woli. 23 lipca
jednak zosta∏ zakoƒczony5.

Powstanie niezale˝nego zwiàzku zawodowego

14 sierpnia wybuch∏ strajk okupacyjny w Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina,
jego bezpoÊrednià przyczynà by∏o zwolnienie z pracy dzia∏aczki Wolnych
Zwiàzków Zawodowych Wybrze˝a6 Anny Walentynowicz. Na czele Komi-
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4 AIPN Rz, 011/206, Meldunek operacyjny Wydzia∏u III A KW MO w Rzeszowie, 27 VII 1981 r.,
b.p.
5 A. Dudek, Karnawa∏. Dzieje dziesi´ciomilionowej „SolidarnoÊci” (1980–1981) [w:] „SolidarnoÊç”.
XX lat historii, Warszawa 2000, s. 22; AIPN Rz, 049/158, Informacja KW MO w Rzeszowie dla
MSW, 10 VII 1980 r., b.p.
6 Komitety Za∏o˝ycielskie Wolnych Zwiàzków Zawodowych zacz´∏y dzia∏aç w 1978 r. w Katowi-
cach, a nast´pnie na Wybrze˝u.
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tetu Strajkowego stanà∏ Lech Wa∏´sa, który ju˝ wczeÊniej zosta∏ zwolniony
z pracy. Strajk trwa∏ do koƒca sierpnia. W nocy z 16 na 17 sierpnia, po prze-
kszta∏ceniu si´ strajku w protest ogólnospo∏eczny, w stoczni powsta∏ Mi´-
dzyzak∏adowy Komitet Strajkowy, wysuwajàc 21 postulatów, z których naj-
wa˝niejszy to utworzenie niezale˝nych zwiàzków zawodowych. Po raz
pierwszy strajkujàcy robotnicy wyartyku∏owali postulaty daleko wykracza-
jàce poza kwestie ekonomiczne. Domagano si´ ponadto prawa do strajku,
gwarancji bezpieczeƒstwa dla strajkujàcych, wolnoÊci s∏owa, wypuszczenia
wi´êniów politycznych oraz przywrócenia do pracy i na uczelnie osób zwol-
nionych za dzia∏alnoÊç politycznà. 

14 sierpnia w godzinach 11.30–14.00 dosz∏o do strajku na Wydziale
Obróbki Mechanicznej W-56 w WSK-PZL Rzeszów. „Przerwy w pracy”
wystàpi∏y na wszystkich innych wydzia∏ach od 21 sierpnia do 8 wrzeÊnia
(strajkowa∏y za∏ogi 28 wydzia∏ów produkcyjnych Zak∏adu Mechanicznego
i Metalurgicznego, a tak˝e niektóre wydzia∏y pomocnicze). Wed∏ug SB
strajkowa∏o ∏àcznie oko∏o 5200 robotników – z niespe∏na 10 tys. zatrudnio-
nych w tej kategorii. Do rozpracowania inicjatorów strajków zaanga˝owa-
no 24 tajnych wspó∏pracowników i 22 osoby zarejestrowane jako kontakty
operacyjne; pozostawali oni w ∏àcznoÊci z wydzia∏ami III A, II i IV KW
MO w Rzeszowie. Przedstawione przez strajkujàcych postulaty dotyczy∏y
m.in. poprawy zaopatrzenia rynku, weryfikacji systemu p∏ac i cen, poprawy
warunków socjalnych i organizacji zarzàdzania, ponadto wysuni´to postu-
lat utworzenia wolnych i niezale˝nych zwiàzków zawodowych. Szczególnie
zaanga˝owani w protest byli – zdaniem SB – pracownicy Wydzia∏u Kó∏ Z´-
batych W-54: Eugeniusz Bobulski, Tadeusz Ciebiera, Antoni Krupa, An-
drzej Kuêniar i Janusz Rut. Dzia∏aniami operacyjnymi starano si´ izolowaç
od strajkujàcych Tadeusza Kensego i Janusza Szkutnika.

Akcje strajkowe podj´to nie tylko w WSK-PZL Rzeszów. Oceniano, ˝e
od 22 do 28 sierpnia strajkowa∏o oko∏o 4200 pracowników innych zak∏adów
województwa rzeszowskiego, w wi´kszoÊci przypadków domagali si´ pod-
wy˝ek p∏ac, ale zdarza∏y si´ równie˝ ˝àdania dotyczàce wprowadzenia na-
uki religii w szko∏ach czy te˝ wstrzymania niekorzystnego eksportu do
ZSRR. Nie brakowa∏o te˝ innego rodzaju postulatów, jak polepszenie za-
opatrzenia rynku, likwidacja sklepów komercyjnych, poprawa warunków
pracy i bhp, a tak˝e utworzenie demokratycznych zwiàzków zawodowych.
Zwykle strajkujàcy robotnicy po rozmowach z dyrektorami zak∏adów wra-
cali do pracy. Strajki obj´∏y Zak∏ady Zmechanizowanego Sprz´tu Domo-
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wego „Predom-Zelmer” w Rzeszowie, Miejskie Przedsi´biorstwo Komuni-
kacyjne i Przedsi´biorstwo Komunikacji Samochodowej, „Transbud”, Pol-
skie Zak∏ady Optyczne, Lokomotywowni´ PKP, Zak∏ad Transportu przy
Zak∏adzie Energetycznym w Rzeszowie, Przedsi´biorstwo Ceramiki Bu-
dowlanej w Kupnie, Rzeszowskie Fabryki Mebli w S´dziszowie Ma∏opol-
skim, Wytwórni´ Filtrów PZL, Gminnà Spó∏dzielni´ i Przedsi´biorstwo
Transportu Samochodowego Przemys∏u Meblarskiego „Transmeble” w S´-
dziszowie Ma∏opolskim, Zak∏ad Handlu Wojewódzkiego Zrzeszenia Rol-
niczych Spó∏dzielni w Kolbuszowej. W wielu miejscowoÊciach pojawi∏y si´
napisy na murach: „Wolna Polska”, „ZSRR – nie”, „Âmierç Sowietom”,
„Âmierç komunie – Katyƒ”, „Precz z dyktaturà ZSRR”. W ocenie funkcjo-
nariuszy SB w ca∏ym województwie w trzeciej dekadzie sierpnia dominowa∏
stan wyczekiwania i napi´cia. W ró˝nych Êrodowiskach komentowano wy-
darzenia na Wybrze˝u7.

W drugiej po∏owie sierpnia wyraêne o˝ywienie Êrodowisk robotniczych
nastàpi∏o tak˝e w innych województwach regionu, choç nie by∏o ono tak in-
tensywne jak w stosunkowo dobrze zindustrializowanym rzeszowskim.
21 sierpnia Wydzia∏ III A KW MO w PrzemyÊlu uzyska∏ od tajnego wspó∏-
pracownika o pseudonimie „Pawe∏” (który ju˝ od kilku lat tkwi∏ w Êrodo-
wisku przemyskiej opozycji) informacj´ o zredagowaniu przez Wita Siwca
i Stanis∏awa Sudo∏a listy postulatów przeznaczonych dla majàcego powstaç
komitetu strajkowego. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa natychmiast przystàpi∏a do
przeciwdzia∏ania, wykorzystujàc Êrodki techniczne. Przygotowane postula-
ty si´ga∏y znacznie dalej ni˝ te, które wysunà∏ MKS w Gdaƒsku, dotyczy∏y
bowiem podstaw ustrojowych PRL. Oprócz wyborów do wolnych zwiàz-
ków zawodowych domagano si´ m.in. wolnych wyborów do parlamentu,
uwolnienia wi´êniów politycznych, zniesienia cenzury, swobodnego dost´-
pu do Êrodków masowego przekazu, pisemnych gwarancji od Komitetu
Wojewódzkiego PZPR, ˝e strajkujàcy nie b´dà przeÊladowani przez SB,
podwy˝ki p∏ac, zrównania z przywilejami, które posiadali funkcjonariusze
SB i MO. Wed∏ug „Paw∏a” 22 sierpnia w wi´kszoÊci przemyskich zak∏adów
mia∏ rozpoczàç si´ strajk. Jednak nie dosz∏o tu ani do zawiàzania komitetu
strajkowego, ani do protestów. Jedynie 24 sierpnia oko∏o stu pracowników
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7 AIPN Rz, 011/206, Meldunek operacyjny Wydzia∏u III A KW MO w Rzeszowie, 27 VII 1981 r.,
b.p.; ibidem, 049/158, Informacja KW MO w Rzeszowie, 30 VIII 1980 r., b.p.; ibidem, 04/375, Szy-
frogramy KW MO w Rzeszowie do MSW, 23, 25 i 28 VIII 1980 r., k. 13, 18, 30.
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MPK spotka∏o si´ z wojewodà, dyrektorem zak∏adu, I sekretarzem Komi-
tetu Wojewódzkiego PZPR i przedstawicielem MO. Spotkanie mia∏o burz-
liwy przebieg. Pracownicy MPK skrytykowali dzia∏ania lokalnej admini-
stracji i za˝àdali podwy˝ki p∏ac, a w przypadku niespe∏nienia postulatów
zagrozili strajkiem. 

Równie˝ w Jaros∏awiu dosz∏o do kilku przypadków przygotowania po-
stulatów za∏óg pracowniczych, m.in. w Zak∏adzie Komunikacji Miejskiej,
Karpackich Zak∏adach Gazowniczych – T∏oczni Gazu, „Transbudzie”. Po-
dobnie by∏o w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w PrzemyÊlu i zak∏adzie
Centrali Przemys∏u Naftowego w ˚urawicy. W Jaros∏awiu wyró˝niali si´
aktywnoÊcià pracownicy Huty Szk∏a Opakowaniowego, PKS i Zak∏adów
Meblarskich. Domagano si´ g∏ównie podwy˝ki p∏ac i poprawy warunków
socjalno-bytowych. Krótkotrwa∏e przerwy w pracy odnotowano w niektó-
rych spó∏dzielniach kó∏ek rolniczych i paƒstwowych gospodarstwach rol-
nych w Lubaczowie i okolicach. 29 sierpnia oko∏o stu kierowców Woje-
wódzkiego Przedsi´biorstwa Budownictwa Komunalnego w PrzemyÊlu
rozpocz´∏o strajk w sprawie podwy˝ki p∏ac. Kierowcy powrócili do pracy
1 wrzeÊnia. 30 sierpnia za∏oga Zak∏adów Przemys∏u Cukierniczego „San”
w Jaros∏awiu wysun´∏a szereg postulatów, dotyczàcych m.in. wolnych so-
bót, podwy˝ki p∏ac i wolnych wyborów do rady pracowniczej8.

W województwie kroÊnieƒskim strajk o pod∏o˝u ekonomicznym zosta∏
przeprowadzony 15 sierpnia przez pracowników Wydzia∏u Monta˝owo-
-Wykoƒczeniowego Sanockiej Fabryki Autobusów „Autosan”, zakoƒczy∏
si´ po spe∏nieniu postulatów. Podobny protest mia∏ miejsce od 28 do
30 sierpnia w sanockim PKS. 26 sierpnia strajkowa∏o ∏àcznie oko∏o 3 tys.
pracowników Fabryki Amortyzatorów „Polmo”, WSK-PZL oraz Zak∏adów
Urzàdzeƒ Naftowych i Gazowniczych w KroÊnie. Zacz´∏y powstawaç jaw-
ne lub utajnione komitety strajkowe w innych zak∏adach. Pierwszy zosta∏
zawiàzany w WSK-PZL Krosno przez Czes∏awa Kopczaka, Jerzego Kraw-
czyka i Zygmunta Zawojskiego. Kolejne powsta∏y w Fabryce Amortyzato-
rów „Polmo”, „Naftomecie”, „Krosnolenie”, „Fabosie”, PKS i innych zak∏a-
dach Krosna. Robotnicy solidaryzowali si´ ze strajkujàcymi na Wybrze˝u,
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8 Ibidem, 010/125, Meldunek operacyjny Wydzia∏u III A KW MO w PrzemyÊlu, 21 VIII 1980 r.,
k. 63; ibidem, 010/187, Informacje KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 24, 27 i 29 VIII 1980 r., k. 15,
38, 46; ibidem, 036/13, Kierunkowy plan pracy w sprawie obiektowej „Roztocze”, 15 I 1981 r., k. 15;
AP PrzemyÊl, Zak∏adowy Komitet Zwiàzkowy NSZZ „SolidarnoÊç” przy Zak∏adach Przemys∏u
Cukierniczego „San” w Jaros∏awiu, 1, k. 1.
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domagali si´ równie˝ spe∏nienia postulatów socjalno-bytowych. W WSK-
-PZL Krosno podj´to prób´ zorganizowania Mi´dzyzak∏adowego Komite-
tu Strajkowego, udaremnionà jednak przez SB. Wobec tego 29 sierpnia
MKS powsta∏ w „Polmo”, przybierajàc kszta∏t Zespo∏u Organizacyjnego
NSZZ Województwa KroÊnieƒskiego. Jego przewodniczàcym zosta∏ Józef
Bek z „Polmo”. 30 sierpnia dwunastu przedstawicieli powstajàcych zwiàz-
ków zawodowych z Krosna dotar∏o do Stoczni Gdaƒskiej im. Lenina, na
ostatni dzieƒ negocjacji mi´dzy MKS a komisjà rzàdowà. Towarzyszy∏ im
Brunon Maƒko, który podajàc si´ za emisariusza z Gdaƒska, uczestniczy∏
w protestach w KroÊnie. Delegacja pojecha∏a do Gdaƒska taksówkami,
poniewa˝ w przygotowanym autobusie ktoÊ przebi∏ opony. 31 sierpnia
w stoczni cz´Êç cz∏onków delegacji wzi´∏a udzia∏ w ceremonii podpisania
porozumienia9. Dzieƒ wczeÊniej podpisaniem porozumienia zakoƒczy∏ si´
strajk w Szczecinie. W Gdaƒsku porozumienie zawarte z Komisjà Rzàdo-
wà zak∏ada∏o powstanie niezale˝nych samorzàdnych zwiàzków zawodo-
wych oraz spe∏nienie przez rzàd dwudziestu innych postulatów. 3 wrzeÊ-
nia zosta∏o podpisane porozumienie w Jastrz´biu Zdroju, na mocy którego
od 1 stycznia 1981 r. wszystkie soboty mia∏y byç wolne od pracy. Te trzy po-
rozumienia spo∏eczne po raz pierwszy w dziejach PRL dokona∏y wy∏omu
w monolicie w∏adzy komunistycznej, pobudzajàc jednoczeÊnie szerokie
masy spo∏eczeƒstwa do niespotykanej dotychczas aktywnoÊci.

2 wrzeÊnia, po powrocie delegatów z Gdaƒska, w kroÊnieƒskim miesz-
kaniu Franciszka Pytki (z PKS Krosno) Zespó∏ Organizacyjny przekszta∏-
cono w Komitet Organizacyjny NSZZ, którego przewodniczàcym pozosta∏
Józef Bek. Dotychczasowe komitety strajkowe zacz´to przekszta∏caç w ko-
mitety za∏o˝ycielskie nowych zwiàzków. 6 wrzeÊnia Komitet Organizacyjny
zwróci∏ si´ do wojewody kroÊnieƒskiego Tadeusza Kruka o przyznanie lo-
kalu z telefonem i spowodowanie, aby dyrektorzy niektórych zak∏adów nie
utrudniali tworzenia si´ zwiàzków zawodowych. Wojewoda otrzyma∏ godzi-
n´ na udzielenie odpowiedzi. Wobec jej braku w po∏udnie w kroÊnieƒskich
zak∏adach odby∏ si´ godzinny strajk. 9 wrzeÊnia ukonstytuowa∏ si´ Regio-
nalny Mi´dzyzak∏adowy Komitet Organizacyjny NSZZ w KroÊnie. W dal-
szym ciàgu przewodniczy∏ mu Bek, na jego zast´pców wybrano Józefa
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9 A. Brygidyn, Sanok mi´dzy wojnà a stanem wojennym, Sanok 1999, s. 104; S. Fryc, Od sierpnia
do grudnia. NSZZ SolidarnoÊç na Podkarpaciu 1980–1981 [w:] Z dziejów SolidarnoÊci podkarpac-
kiej..., s. 9–11; AIPN Rz, 01/19, Meldunek sytuacyjny KW MO w KroÊnie, 26 VIII 1980 r., k. 25.
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Pytk´ i Stanis∏awa Koper´, na sekretarza – Zygmunta Zawojskiego, na
skarbnika – Krzysztofa G∏uskiego. Do Zarzàdu wesz∏o jeszcze osiem in-
nych osób. W nast´pnym dniu dosz∏o do rozmów mi´dzy tym komitetem
a wicewojewodà Mieczys∏awem Józefczykiem, który odmówi∏ przydziele-
nia lokalu i udost´pnienia regionalnych Êrodków przekazu. Wobec tego ze-
brania komitetu odbywa∏y si´ w domu Stanis∏awa Dru˝by. Tam te˝ 25 wrzeÊ-
nia powsta∏ Regionalny Komitet Organizacyjny niezale˝nych zwiàzków
z przewodniczàcym Zygmuntem Zawojskim10 (WSK-PZL Krosno) oraz za-
st´pcami: Stanis∏awem Dru˝bà („Naftomonta˝” w KroÊnie) i Kazimierzem
Dubasem (PKS w JaÊle). Józef Bek znalaz∏ si´ poza komitetem11. 

Jeszcze we wrzeÊniu zmieniono nazw´ tej struktury na Podkarpacki Re-
gionalny Komitet Za∏o˝ycielski NSZZ „SolidarnoÊç”. Dopiero 18 paêdzier-
nika zawarto porozumienie w wojewodà Tadeuszem Krukiem, na mocy
którego Zwiàzek otrzyma∏ kilka pomieszczeƒ w budynku Zarzàdu Woje-
wódzkiego Ligi Obrony Kraju. Drugi z g∏ównych postulatów, dotyczàcy do-
st´pu do tygodnika spo∏eczno-politycznego „Podkarpacie”, nie zosta∏ zreali-
zowany, bowiem w nied∏ugim czasie wojewoda przemianowa∏ ów periodyk
na organ Komitetu Wojewódzkiego PZPR12. 

Krosno wyraênie przodowa∏o w rozwoju nowych organizacji zwiàzko-
wych, ale równie˝ w innych miastach województwa zacz´∏y powstawaç
komitety za∏o˝ycielskie. W Sanoku pierwszy Komitet Za∏o˝ycielski NSZZ
„SolidarnoÊç” utworzono 29 wrzeÊnia w „Autosanie”. 18 paêdziernika
ukszta∏towa∏ si´ Mi´dzyzak∏adowy Komitet Za∏o˝ycielski NSZZ „Solidar-
noÊç” w Sanoku, skupiajàcy czternaÊcie komitetów zak∏adowych. Jego
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10 Zygmunt Zawojski – ur. 21 II 1943 r. w Marczowie-Brzozowie, technik mechanik. Od 1976 r.
w PZPR. Pracowa∏ w WSK-PZL Krosno. Od 1981 r. przewodniczàcy Zarzàdu Regionu Podkar-
pacie NSZZ „SolidarnoÊç” w KroÊnie i cz∏onek Komisji Krajowej. W stanie wojennym interno-
wany.
11 Prawdopodobnie decyzja o wykluczeniu Beka z Komitetu Organizacyjnego spowodowana by∏a
jego postawà przed wyjazdem delegacji kroÊnieƒskiej do Gdaƒska na posiedzenie KKP 17 IX
1980 r. SB przeprowadzi∏a z Bekiem rozmow´, po której „udzieli∏ on delegatom instrukta˝u co do
sposobu zachowania si´ w czasie obrad”. Bek zakaza∏ przedstawicielom z Krosna zabierania g∏o-
su w sprawach pozazwiàzkowych, udzielania poparcia „w sprawach nacechowanych akcentami an-
tysocjalistycznymi, jak równie˝ podpisywania dokumentów czy deklaracji bez wczeÊniejszego po-
rozumienia si´ z nim w tej kwestii” (AIPN Rz, 01/19, Meldunek sytuacyjny KW MO w KroÊnie,
16 IX 1980 r., k. 65).
12 S. Fryc, op. cit., s. 13–14, 16; Sk∏ad Zarzàdu Podkarpackiego Regionalnego Komitetu Za∏o˝y-
cielskiego NSZZ „SolidarnoÊç” w KroÊnie (kopia w zbiorach autora); E. Mastej, OÊwiadczenie,
Uppsala 2002, mps (w zbiorach OBEP IPN w Rzeszowie).
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przewodniczàcym zosta∏ Piotr Kaczmarczyk („Autosan”). 25 paêdziernika
przedstawiciele jasielskich zak∏adów pracy, w których ju˝ dzia∏a∏y struktu-
ry Zwiàzku, powo∏ali MKZ NSZZ „SolidarnoÊç” w JaÊle. Na przewodni-
czàcego wybrano Kazimierza Dubasa z PKS – za∏oga tego zak∏adu jako
pierwsza w mieÊcie podj´∏a strajk w sierpniu 1980 r.13

Po podpisaniu porozumienia gdaƒskiego organizowanie nowego zwiàz-
ku rozpocz´to ju˝ w sposób oficjalny w ca∏ym regionie. Jednym z pierw-
szych by∏ Tarnobrzeski Kombinat Budowlany. 2 wrzeÊnia w Narz´dziowni
Huty Stalowa Wola powo∏ano Komitet Za∏o˝ycielski NSZZ ze Stanis∏a-
wem Krupkà jako przewodniczàcym. Tak˝e w innych wydzia∏ach Huty za-
cz´to tworzyç grupy inicjatywne nowych zwiàzków. „Gdy powstawa∏a
»SolidarnoÊç« w Hucie Stalowa Wola – relacjonuje bp Frankowski – zawio-
z∏em do Gdaƒska do Lecha Wa∏´sy w celu rejestracji list´ zarzàdu i cz∏on-
ków »SolidarnoÊci« w H[ucie] S[talowa] W[ola], poniewa˝ inni si´ bali po-
jechaç. Póêniej zaÊ wszystko dzia∏o si´ ju˝ na plebanii w Stalowej Woli,
gdy˝ nie by∏o innego miejsca”14.

Pierwsze spotkanie Komitetu Za∏o˝ycielskiego Narz´dziowni z dyrek-
cjà Huty odby∏o si´ 9 wrzeÊnia. W toku negocjacji i nacisków ze strony ro-
botników, 11 wrzeÊnia dyrekcja zezwoli∏a na oficjalnà dzia∏alnoÊç NSZZ
Huty Stalowa Wola. Nast´pnie powsta∏ tam Tymczasowy Komitet Za∏o˝y-
cielski nowego zwiàzku w sk∏adzie: Stanis∏aw Krupka15 (przewodniczàcy),
Krzysztof Kaczor, Marek Kalinka, Adam Koptyra, Adam Krakowiak, Le-
szek Krawczyk, Janusz Kubicki, Andrzej Mania, Roman Suszek, Zenon
Wróblewski. 17 wrzeÊnia przewodniczàcy Krupka zarejestrowa∏ w Gdaƒsku
powstajàcy dopiero Mi´dzyzak∏adowy Komitet Za∏o˝ycielski NSZZ woje-
wództwa tarnobrzeskiego w Stalowej Woli16.
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13 A. Brygidyn, op. cit., s. 106. 15 III 1981 r. MKZ w Sanoku przekszta∏cono w Mi´dzyzak∏adowà
Komisj´ Koordynacyjnà, której przewodniczàcym pozosta∏ Piotr Kaczmarczyk. MKK, skupiajàca
oko∏o 24 tys. cz∏onków z 66 organizacji zak∏adowych, wesz∏a w sk∏ad Regionu Podkarpacie z sie-
dzibà w KroÊnie.
14 E. Frankowski, op. cit., s. 155.
15 Stanis∏aw Krupka – ur. w 1953 r. Pracowa∏ w Hucie Stalowa Wola jako wytaczarz. Od 1981 r.
przewodniczàcy Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemia Sandomierska. 13 XII 1981
– 7 XII 1982 r. internowany (E. Kuberna, Internowani, mps).
16 J. Kopeczek, SolidarnoÊç w Hucie Stalowa Wola [w:] SolidarnoÊç z KoÊcio∏em. Stalowa Wola
1980–1991, red. E. Kuberna, Sandomierz 2003, s. 27, 30; A. Koptyra, Powstanie i dzia∏alnoÊç NSZZ
„SolidarnoÊç” w Kombinacie Przemys∏owym Huty Stalowa Wola i Regionie „Ziemia Sandomierska”
1980–1981, Stalowa Wola 2000, s. 24–25.
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3 wrzeÊnia 1980 r. rozpocz´to strajk w kopalniach siarki „Machów”
i „Piaseczno”, a nast´pnego dnia w kopalni „Jeziórko”. W tej ostatniej po-
rozumienie podpisano po kilku dniach, ale reszta zak∏adów nale˝àcych
do przedsi´biorstwa Kopalnie i Zak∏ady Przetwórstwa Siarki „Siarkopol”
strajkowa∏a do 11 wrzeÊnia. Zasadnicza cz´Êç postulatów górników siarko-
wych dotyczy∏a spraw p∏acowych i socjalnych, niemniej jednak wyra˝ono
tak˝e poparcie dla postulatów Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Strajkowego
Wybrze˝a i za˝àdano, by ograniczyç nadu˝ywania „w∏adzy i samowoli SB
i MO”, wstrzymaç fundusz inwestycyjny na rozbudow´ MO i przeznaczyç
go na budow´ szkó∏ i przedszkoli. Po zakoƒczeniu strajku w „Siarkopolu”
inicjatyw´ tworzenia niezale˝nych zwiàzków zawodowych podjà∏ oddzia∏
Stowarzyszenia PAX. Rozmowy w Tarnobrzegu animowa∏ Marian Antoƒ-
czyk. 29 wrzeÊnia dosz∏o do spotkania zak∏adowych komitetów robotniczych
i powo∏ania Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Za∏o˝ycielskiego, a nast´pnie
Tymczasowego Prezydium MKZ w Kopalniach i Zak∏adach Przetwórstwa
Siarki „Siarkopol” z przewodniczàcym Mieczys∏awem Nieradkà, który zg∏o-
si∏ akces do MKZ w Stalowej Woli17.

Po 31 sierpnia w zak∏adach województwa rzeszowskiego nadal utrzy-
mywa∏ si´ stan napi´cia. Trwa∏y o˝ywione dyskusje na temat nowych wy-
borów do rad pracowniczych i kszta∏tu przysz∏ych zwiàzków zawodowych.
3 wrzeÊnia w niektórych zak∏adach przerwano prac´, domagajàc si´ pod-
wy˝ki p∏ac i poprawy sytuacji socjalnej. 4 wrzeÊnia w WSK-PZL Mielec
strajkowa∏o oko∏o 3200 pracowników, a nast´pnego dnia oko∏o 8500.
Strajkowano te˝ w OÊrodku Badawczo-Rozwojowym Sprz´tu Komunika-
cyjnego. 7 wrzeÊnia powsta∏ Mi´dzyzak∏adowy Komitet Strajkowy w Miel-
cu. Robotnicy ˝àdali uznania nowych zwiàzków zawodowych i podwy˝ki
p∏ac o 2 tys. z∏. Rozmowy z MKS podjà∏ cz∏onek Sekretariatu KC PZPR
Zbigniew Zieliƒski i wiceminister przemys∏u maszynowego Krzysztof Ku-
czyƒski18. W wyniku negocjacji strona partyjno-rzàdowa uzna∏a prawo do
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17 A.F. Baran, Powstanie NSZZ „SolidarnoÊç” w KiZPS „Siarkopol” w Tarnobrzegu (wrzesieƒ–gru-
dzieƒ 1980), „Studia Rzeszowskie” 2000, t. 7, s. 45–47.
18 Zbigniew Zieliƒski – ur. 12 V 1926 r. w ˚ychlinie (pow. kutnowski). Absolwent Centralnej
Szko∏y Partyjnej i Wy˝szej Szko∏y Nauk Spo∏ecznych przy KC PZPR. Cz∏onek PPR i PZPR. Od
1949 r. w aparacie Zwiàzku M∏odzie˝y Polskiej, a nast´pnie PZPR. Od grudnia 1975 do lipca
1981 r. cz∏onek KC PZPR, od kwietnia 1977 do kwietnia 1980 r. Sekretariatu KC. 
Krzysztof Kuczyƒski – ur. w 1930 r., cz∏onek PZPR. Od lipca 1980 do lipca 1981 r. podsekretarz
stanu w Ministerstwie Przemys∏u Maszynowego (T. Mo∏dawa, Ludzie w∏adzy 1944–1991. W∏adze
paƒstwowe i polityczne Polski wed∏ug stanu na dzieƒ 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 447, 203).
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tworzenia wolnych zwiàzków zawodowych oraz prawo do strajku, obieca-
no tak˝e spe∏nienie ˝àdaƒ ekonomicznych. Porozumienie mieleckie by∏o
niejako lokalnym potwierdzeniem porozumieƒ zawartych na Wybrze˝u
i w Jastrz´biu. 

8 wrzeÊnia, w dniu podpisania porozumienia w Mielcu, 85 nauczycieli
z Zespo∏u Szkó∏ w Ropczycach podpisa∏o list´ trzydziestu postulatów, do-
magajàc si´ od Kuratorium OÊwiaty i Wychowania w Rzeszowie m.in.
podwy˝ki p∏ac, poprawy warunków pracy i uznania niezale˝nych zwiàzków
zawodowych19. W WSK-PZL Rzeszów poszczególne wydzia∏y kolejno
przerywa∏y prac´. Utworzono 43-osobowy Mi´dzywydzia∏owy Komitet
Strajkowy, który podjà∏ rozmowy z dyrekcjà zak∏adu. Komitet zg∏osi∏
79 postulatów, z których wi´kszoÊç dotyczy∏a kwestii p∏acowych, utworze-
nia wolnych zwiàzków zawodowych, pi´ciodniowego dnia pracy oraz po-
prawy warunków socjalnych. 10 wrzeÊnia Komitet podpisa∏ porozumienie
z dyrekcjà „w sprawie realizacji postulatu o treÊci: »utworzenie nowych,
samorzàdnych, niezale˝nych od partii i pracodawców« zwiàzków zawodo-
wych”20. 17 wrzeÊnia podpisano porozumienie, w wyniku którego powsta∏
Komitet Za∏o˝ycielski NSZZ z przewodniczàcym Andrzejem Kuêniarem
na czele.

Zalà˝ek wojewódzkiej organizacji zwiàzkowej w Rzeszowie powsta∏
12 wrzeÊnia w wyniku porozumienia zawartego pomi´dzy komitetami za∏o-
˝ycielskimi w WSK-PZL Rzeszów i Zak∏adach Zmechanizowanego Sprz´-
tu Domowego „Predom-Zelmer”. Komitet Za∏o˝ycielski w „Zelmerze”
kierowany by∏ przez tajnego wspó∏pracownika o pseudonimie „Józek”.
Dzi´ki temu S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa mog∏a wprowadziç agenta do powo-
∏anego wówczas Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Za∏o˝ycielskiego NSZZ
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19 AIPN Rz, 04/375, Szyfrogramy KW MO w Rzeszowie do MSW, 3, 5, 7 i 8 IX 1980 r., k. 49–68;
A. Osnowski, W dwudziestà rocznic´ „SolidarnoÊci”, „Rocznik Mielecki” 2000, t. 3, s. 206.
20 AZR, 410, Porozumienie zawarte pomi´dzy Mi´dzywydzia∏owym Komitetem Strajkowym a dy-
rekcjà WSK-PZL Rzeszów, 10 IX 1980 r., b.p. W porozumieniu znalaz∏o si´ pi´ç punktów doty-
czàcych zasad funkcjonowania zwiàzku: „1) Nowe, samorzàdne, niezale˝ne zwiàzki zawodowe nie
b´dà pe∏niç roli partii politycznej, a broniç b´dà spo∏ecznych i materialnych interesów pracowni-
ków. 2) B´dà staç na gruncie zasady socjalistycznej w∏asnoÊci Êrodków produkcji, stanowiàcej pod-
staw´ istniejàcego w Polsce ustroju socjalistycznego. 3) Uznawaç b´dà kierowniczà rol´ PZPR
w paƒstwie i uznawaç b´dà sojusze mi´dzynarodowe zawarte przez Rzàd PRL. 4) Przestrzegaç
b´dà zasad okreÊlonych w Konstytucji PRL. 5) Dà˝yç b´dà do zapewnienia ludziom pracy odpo-
wiednich Êrodków kontroli i wyra˝ania opinii oraz obrony interesów ludzi pracy”. Dyrekcja zobo-
wiàza∏a si´ do umo˝liwienia dzia∏alnoÊci i niedyskryminowania zwiàzku.
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„SolidarnoÊç”. Na jego przewodniczàcego wybrano Antoniego Kopaczew-
skiego21 (WSK-PZL Rzeszów). 

Powstanie silnych struktur za∏o˝ycielskich niezale˝nych zwiàzków
w najwa˝niejszych zak∏adach województwa rzeszowskiego wp∏yn´∏o na
rozwój organizacji zwiàzkowych w innych zak∏adach i instytucjach. Towa-
rzyszy∏y temu liczne strajki, g∏ównie na tle p∏acowym. Pierwszym spraw-
dzianem realizacji zaleceƒ Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ
„SolidarnoÊç” by∏ godzinny strajk solidarnoÊciowy przeprowadzony w ca-
∏ej Polsce 3 paêdziernika w proteÊcie wobec niezrealizowania przez rzàd
zobowiàzaƒ p∏acowych i ingerencji organów administracji paƒstwowej
w rozwój niezale˝nych struktur zwiàzkowych. W rzeszowskiej WSK do-
sz∏o do eskalacji konfliktu, gdzie za∏oga oburzona z powodu wy∏àczenia
syren zak∏adowych na czas protestu przeprowadzi∏a pi´tnastogodzinny
strajk. Polecenie dotyczàce wy∏àczenia syren wyda∏ I sekretarz Komitetu
Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie Leon Kotarba. MKZ konsultowa∏
si´ w tym czasie ze zwiàzkowcami w Gdaƒsku. Efektem tych konsultacji
i rozmów mi´dzy komitetami za∏o˝ycielskimi z poszczególnych zak∏adów
by∏o spotkanie 9 paêdziernika w rzeszowskiej siedzibie Stowarzyszenia
PAX przedstawicieli jedenastu zak∏adów i instytucji województwa.
Wzmocniona zosta∏a pozycja MKZ i jego przewodniczàcego Antoniego
Kopaczewskiego22. Na jego zast´pców wybrano Adama Krztonia („Pre-
dom-Zelmer”) i Zyt´ Zarzyckà (PKS). Na spotkaniu powo∏ano tak˝e ko-
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21 Antoni Kopaczewski – ur. 15 XII 1941 r. w Piaskach k. Lublina. Formierz odlewnik. Przewod-
niczàcy Prezydium MKZ NSZZ „SolidarnoÊç” Rzeszów, nast´pnie Zarzàdu Regionu Rzeszow-
skiego, cz∏onek Komisji Krajowej i przewodniczàcy Komisji Wyborczej KK. Internowany od
13 XII 1981 do 6 VIII 1982 r. Po wyjÊciu na wolnoÊç podjà∏ dzia∏alnoÊç podziemnà; sta∏ na czele
Rzeszowskiego Oddzia∏u „SolidarnoÊci Walczàcej”. Jego ojciec Antoni Kopaczewski „Lew” by∏
˝o∏nierzem Obwodu AK Lublin, a po wojnie dowódcà oddzia∏u WiN na Lubelszczyênie. 9 IX
1946 r. zosta∏ zabity przez WP i UB, co SB wykorzystywa∏a w stanie wojennym w celu zdyskredy-
towania jego syna.
22 Do MKZ przystàpili przedstawiciele nast´pujàcych zak∏adów: WSK-PZL Rzeszów, „Predom-
-Zelmer”, PKS, MPK, Teatr Lalki i Aktora w Rzeszowie, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rze-
szowie, „Inwestprojekt” w Rzeszowie, Oddzia∏ Stowarzyszenia PAX w Rzeszowie, Politechnika
Rzeszowska, „Miastoprojekt”. Do 2 III 1981 r. pracà MKZ kierowa∏o dziewi´cioosobowe prezy-
dium. W tym dniu na wniosek delegatów komisji zak∏adowych i komitetów za∏o˝ycielskich MKZ
rozszerzy∏ sk∏ad Tymczasowego Prezydium do pi´tnastu osób. Byli to: Antoni Kopaczewski, Adam
Krztoƒ, Adam Matuszczak, Janusz Miller, Tadeusz Kensy, Jaros∏aw A. Szczepaƒski, Stanis∏aw ¸a-
komy, Wies∏aw Woliƒski, W∏adys∏aw Chruszczyk, Zdzis∏aw Grzyb, Stanis∏aw Olech, Emil P´kala,
Andrzej Stachowicz. Jeden wakat pozostawiono dla przedstawiciela Komisji Koordynacyjnej
w Mielcu (AZR, 291, Uchwa∏a MKZ Rzeszów, 2 III 1981 r., b.p.).
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mitet redakcyjny biuletynu „SolidarnoÊç Zwiàzkowa” (Tadeusz Kensy,
Adam Krztoƒ, Stanis∏aw ¸akomy, Adam Matuszczak, E. Ogrodniczek,
Antoni Peszko, Jerzy Rudolf, Jaros∏aw A. Szczepaƒski). Pierwszy numer
biuletynu ukaza∏ si´ 10 paêdziernika. W czasie póêniejszego strajku
w Rzeszowie o rejestracj´ „SolidarnoÊci Wiejskiej” pismo to wydawano
pod tytu∏em „SolidarnoÊç Zwiàzkowa. WieÊ Rzeszowska” (cztery nume-
ry) – jako wspólny biuletyn informacyjny NSZZ „SolidarnoÊç” i NSZZ
Rolników „SolidarnoÊç Wiejska”. Nast´pnie zmieniono tytu∏ na „Solidar-
noÊç Rzeszowska” – biuletyn informacyjny NSZZ „SolidarnoÊç”. Reda-
gowali go wówczas: Antoni Adamski, Ryszard B´ben, Jerzy Burtan, Bog-
dan Duchaƒ, Beata Leszczyƒska, Jan Musia∏, Janusz Owsiak, Andrzej
Paulukiewicz, Marek P´kala, W∏adys∏aw Piestrak, Julian Ratajczak,
Adam Rozum, Robert Ró˝ycki, Jerzy Rudolf, Bogus∏aw Szwedo, Alek-
sander Urbaƒski, Jacek Woêniak23.

Pierwszy Komitet Za∏o˝ycielski NSZZ w województwie przemyskim
powsta∏ 5 wrzeÊnia 1981 r. w Paƒstwowym OÊrodku Maszynowym w Birczy.
Jego przewodniczàcym zosta∏ Czes∏aw Kijanka24. We wrzeÊniu tworzono
grupy inicjatywne NSZZ równie˝ w innych zak∏adach. 3 paêdziernika
w mieszkaniu Mariusza Siwca (brata Wita, znanego z wczeÊniejszej dzia∏al-
noÊci opozycyjnej) powo∏ano Tymczasowà Mi´dzyzak∏adowà Komisj´ Ko-
ordynacyjnà (zrzeszajàcà siedem zak∏adów), której przewodniczàcym
zosta∏ W∏adys∏aw Mazur z Zak∏adów P∏yt PilÊniowych w PrzemyÊlu. Infor-
macja o tym fakcie zosta∏a przekazana do Gdaƒska. 3 paêdziernika w soli-
darnoÊciowym godzinnym strajku wzi´∏o udzia∏ w Przemyskiem od 20 do
50 pracowników w pi´ciu zak∏adach pracy, a w trzech zak∏adach wywieszo-
no bia∏o-czerwone flagi. Tak s∏aby odzew nale˝y t∏umaczyç brakiem struk-
tury koordynujàcej. Kilka dni wczeÊniej, 29 wrzeÊnia w Jaros∏awiu na spo-
tkaniu przedstawicieli tamtejszych zak∏adów powo∏ano Mi´dzyzak∏adowy
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23 AIPN Rz, 011/206, Meldunek operacyjny Wydzia∏u III A KW MO w Rzeszowie, 25 VII
1981 r., b.p.; ibidem, 04/375, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 10 X 1980 r., k. 111;
DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 16; Przeciw SolidarnoÊci 1980–1989..., s. 25 (Informacja KW
MO w Rzeszowie, 10 X 1980 r.). 
24 Czes∏aw Kijanka – ur. 8 VI 1944 r. w Âliwnicy k. Dubiecka. Wykszta∏cenie Êrednie. Inicjator
pierwszego ogniwa NSZZ „SolidarnoÊç” w Paƒstwowym OÊrodku Maszynowym w Birczy, prze-
wodniczàcy MKZ, a nast´pnie Zarzàdu Regionu Po∏udniowo-Wschodniego NSZZ „SolidarnoÊç”
w PrzemyÊlu, cz∏onek Komisji Krajowej. Od 13 XII 1981 do 15 V 1982 r. internowany. 29 XI
1982 r. wyjecha∏ z rodzinà do USA.

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:24  Page 67



Komitet Za∏o˝ycielski, na przewodniczàcego wybrano Kazimierza Ziobr´
z Huty Szk∏a Opakowaniowego. Faktyczne utworzenie MKZ województwa
przemyskiego (25 zak∏adów pracy) nastàpi∏o 7 paêdziernika. Przewodni-
czàcym prezydium zosta∏ Czes∏aw Kijanka, a wiceprzewodniczàcymi Kazi-
mierz Ziobro, Andrzej Kucharski („Mera-Polna”) i Eugeniusz Opacki
(Dyrekcja Regionalna Kolei Paƒstwowych). 27 paêdziernika przy wsparciu
dzia∏aczy z PrzemyÊla powsta∏ czternastoosobowy Mi´dzyzak∏adowy Komi-
tet Koordynacyjny w Lubaczowie z Henrykiem Baranowskim jako prze-
wodniczàcym25.

Nast´pnego dnia po ukonstytuowaniu si´ MKZ w PrzemyÊlu cz∏onko-
wie jego prezydium z Kijankà na czele udali si´ do wojewody Zdzis∏awa
Cichockiego i przedstawili mu uchwa∏´ o powo∏aniu NSZZ „Solidar-
noÊç”. Wojewoda zobowiàza∏ si´ przekazaç trzypokojowy lokal dla MKZ
w PrzemyÊlu oraz dwupokojowy dla MKZ w Jaros∏awiu, umo˝liwiç funk-
cjonowanie punktów konsultacyjnych w Przeworsku, Lubaczowie i Dyno-
wie oraz przekazaç sprz´t biurowy. Prezydium MKZ zapewni∏o wojewo-
d´ o ch´ci przestrzegania zapisów porozumienia gdaƒskiego oraz
wspó∏pracy z administracjà i kierownictwem zak∏adów pracy w kwestii
poprawy warunków ˝ycia w województwie. 7 listopada Prezydium spotka-
∏o si´ z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR Zdzis∏awem
Drewniowskim. Kijanka przedstawi∏ mu m.in. charakter niezale˝nego
zwiàzku zawodowego i postulowa∏ udost´pnienie mediów oraz zaprzesta-
nie dzia∏aƒ MO i SB w stosunku do powstajàcej „SolidarnoÊci”. Praktycz-
nie nie dosz∏o do ˝adnych ustaleƒ, a rozmowa, jak wynika z protoko∏u,
mia∏a charakter kurtuazyjny. Obie strony bada∏y si´ nawzajem, z tym ˝e
Drewniowski nie da∏ ˝adnych zapewnieƒ dotyczàcych spe∏nienia postula-
tów zwiàzkowych26.

W spotkaniu przedstawicieli NSZZ 17 wrzeÊnia w Gdaƒsku region Pol-
ski po∏udniowo-wschodniej reprezentowany by∏ przez MKZ Stalowa Wola
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25 AIPN Rz, 036/12, Sprawa obiektowa krypt. „Melina”, Stenogram spotkania Komitetu Za∏o-
˝ycielskiego NSZZ „SolidarnoÊç” w PrzemyÊlu sporzàdzony na podstawie nagrania SB, 7 X
1980 r., k. 58–96. Prawdopodobnie jest to jedyny istniejàcy zapis spotkania za∏o˝ycielskiego
przemyskiej „SolidarnoÊci” (ibidem, 010/186, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 3 X
1980 r., k. 7).
26 Ibidem, 036/12, cz. 4, Ustalenia ze spotkania Prezydium KZ z wojewodà przemyskim, 11 X
1980 r., k. 51; ibidem, Protokó∏ z przebiegu spotkania I sekretarza KW PZPR w PrzemyÊlu z przed-
stawicielami KZ NSZZ „SolidarnoÊç”, k. 74–77.
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(Stanis∏aw Krupka), MKZ Rzeszów (Antoni Kopaczewski) i MKZ Krosno
(Krzysztof G∏uski). Podczas tego spotkania zapad∏a ostateczna decyzja
w sprawie struktury zwiàzku. NSZZ „SolidarnoÊç” (pierwszy raz u˝yto wów-
czas tej zaproponowanej przez Karola Modzelewskiego nazwy) mia∏ byç
jednolità organizacjà o zasi´gu ogólnopolskim, dzia∏ajàcà w oparciu o silne,
autonomiczne struktury regionalne. Zatem w tym w∏aÊnie kierunku poszed∏
rozwój regionalnych organizacji zwiàzkowych, które nast´pnie podporzàd-
kowywa∏y si´ powo∏anej w Gdaƒsku pod przewodnictwem Lecha Wa∏´sy
Krajowej Komisji Porozumiewawczej i by∏y przez nià uznawane.

Powstanie MKZ Rzeszów by∏o motorem nap´dowym „SolidarnoÊci”
w województwie rzeszowskim. W trzecim zebraniu MKZ, które odby∏o
si´ 21 paêdziernika, wzi´li udzia∏ przedstawiciele 161 zak∏adów pracy.
31 paêdziernika w Urz´dzie Wojewódzkim dosz∏o do spotkania czter-
dziestoosobowej delegacji MKZ z Antonim Kopaczewskim na czele
z przedstawicielami w∏adz: I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego
PZPR Leonem Kotarbà, wojewodà rzeszowskim Tadeuszem Materkà27

oraz innymi funkcjonariuszami partyjnymi i administracyjnymi. Rozmo-
wy dotyczy∏y zaopatrzenia sklepów, gospodarki ˝ywnoÊciowej, mieszka-
niowej i dzia∏alnoÊci cenzury. Spotkanie mia∏o charakter informacyjny,
podobnie jak w PrzemyÊlu nie podj´to ˝adnych wià˝àcych decyzji. Przy
czym nale˝y jednak zwróciç uwag´, ˝e odbywa∏o si´ w napi´tej sytuacji
tzw. kryzysu rejestracyjnego. Zwiàzkowe organizacje zak∏adowe z dnia na
dzieƒ zyskiwa∏y na znaczeniu. W zwiàzku z ró˝nymi, cz´sto samodzielnie
podejmowanymi akcjami protestacyjnymi 10 listopada Prezydium MKZ
podj´∏o uchwa∏´ dyscyplinujàcà wszystkie komisje zak∏adowe. Zakazano
organizowania wszelkich manifestacji bez uprzedniego uzgodnienia
z w∏adzami MKZ. 

NSZZ „SolidarnoÊç” rozwija∏ si´ tak˝e na p∏aszczyênie mikroregional-
nej i bran˝owej. Przyk∏adowo 18 listopada w Mielcu powo∏ano Tymczaso-
wà Komisj´ Koordynacyjnà Komitetów Za∏o˝ycielskich NSZZ „Solidar-
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27 Tadeusz Materka – ur. w 1927 r., wojewoda rzeszowski w latach 1979–1981, cz∏onek ZSL.
W maju 1981 r. wyjecha∏ do Warszawy, pe∏ni∏ kolejno funkcje wiceprezesa Centralnego Zarzàdu
Spó∏dzielni Rolniczych „Samopomoc Ch∏opska”, wiceministra handlu wewn´trznego i us∏ug oraz
wiceprezesa Najwy˝szej Izby Kontroli. Cz∏onek Prezydium Naczelnego Komitetu ZSL. Wed∏ug SB
„W okresie tworzenia i dzia∏alnoÊci b. NSZZ »SolidarnoÊç« potrafi∏ w∏aÊciwie reagowaç na wyda-
rzenia spo∏eczno-polityczne i podejmowaç w∏aÊciwe decyzje” (ibidem, 062/11, t. 2, Informacja do-
tyczàca by∏ego wojewody rzeszowskiego Tadeusza Materki, 26 IX 1987 r., k. 198).
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noÊç” Rejonu Mieleckiego; 21 listopada nauczyciele i pracownicy oÊwiaty
utworzyli Komisj´ Porozumiewawczà OÊwiaty i Wychowania NSZZ „Soli-
darnoÊç”; 25 listopada w Rzeszowie powsta∏a Tymczasowa Komisja Poro-
zumiewawcza Drogowców Regionu Po∏udniowo-Wschodniego (w jej sk∏ad
weszli zwiàzkowcy z tej bran˝y z województwa rzeszowskiego, kroÊnieƒ-
skiego i przemyskiego)28. Powstawa∏y struktury grupujàce pracowników
transportu, gazownictwa, przemys∏u lekkiego itp. AktywnoÊç bran˝owa nie
przeszkadza∏a jednak w umacnianiu si´ podstawowych struktur NSZZ
„SolidarnoÊç”, czyli regionów.

24 paêdziernika Sàd Wojewódzki w Warszawie wpisa∏ do rejestru zwiàz-
ków NSZZ „SolidarnoÊç”, dokonujàc przy tym samowolnych zmian w sta-
tucie. SkreÊlono zapis dotyczàcy prawa do strajku, dopisano jednoczeÊnie
stwierdzenie o kierowniczej roli PZPR. 25 paêdziernika MKZ w Rzeszo-
wie ustali∏, ˝e do czasu otrzymania wytycznych z Gdaƒska nie b´dzie podej-
mowa∏ ˝adnych dzia∏aƒ protestacyjnych. Kopaczewski uda∏ si´ do Gdaƒ-
ska, a po jego powrocie do Rzeszowa sytuacja by∏a ju˝ jasna. 4 listopada
MKZ w Rzeszowie podjà∏ uchwa∏´ popierajàcà stanowisko KKP „wobec
niezgodnego z prawem wprowadzenia przez Sàd Wojewódzki w Warszawie
poprawek do statutu »SolidarnoÊci«” i og∏osi∏ gotowoÊç strajkowà na 12 li-
stopada. Rzàd jednak zobowiàza∏ si´ do rozpatrzenia odwo∏ania, z∏o˝one-
go przez „SolidarnoÊç” do Sàdu Najwy˝szego, decyzja mia∏a zapaÊç do
10 listopada. Wobec tego „SolidarnoÊç” zaniecha∏a przeprowadzenia ogól-
nopolskiej akcji protestacyjnej. 5 listopada Kopaczewski przyby∏ do WSK-
-PZL Mielec, gdzie strajkowano z powodu perturbacji z rejestracjà „Soli-
darnoÊci”, i poinformowa∏, ˝e jeÊli dojdzie do usztywnienia stanowiska
w∏adz w sprawie wycofania przez Sàd Najwy˝szy zamieszczonych w statu-
cie zwiàzku poprawek, to na 12 listopada „SolidarnoÊç” szykuje strajk ge-
neralny. Napi´cie spowodowane kryzysem rejestracyjnym, a przy tym mo˝-
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28 DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 18–21. 11 III 1981 r. w PrzemyÊlu ukonstytuowa∏o si´ Prezy-
dium Mi´dzyszkolnej Komisji Zwiàzkowej NSZZ „SolidarnoÊç”. Jej przewodniczàcym zosta∏
Adam Szostkiewicz. W Êrodowisku nauczycielskim szczególnie aktywny by∏ Ryszard Buksa, na-
uczyciel geografii w Zespole Szkó∏ Ekonomicznych w PrzemyÊlu. Prowadzi∏ m.in. akcj´ zawiesza-
nia krzy˝y w szko∏ach. SB podj´∏a kombinacj´ operacyjnà, której celem by∏o skompromitowanie
Buksy w „SolidarnoÊci”, a szczególnie w Êrodowisku m∏odzie˝y i nauczycieli. W ramach rozpocz´-
tej w paêdzierniku 1980 r. sprawy operacyjnego sprawdzenia „Nauczyciel” wykorzystywano czte-
rech tajnych wspó∏pracowników (AIPN Rz, 034/144, Analiza materia∏ów operacyjnych w sprawie
krypt. „Nauczyciel”, k. 22).
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liwoÊcià generalnej konfrontacji z w∏adzà wp∏ywa∏o na wzrost poczucia za-
gro˝enia. Wed∏ug SB 7 listopada podczas posiedzenia MKZ rozmawiano
o zauwa˝onych ruchach wojska i milicji. Niektórzy dzia∏acze wyra˝ali oba-
wy z powodu przygotowaƒ wojsk czechos∏owackich, bu∏garskich i enerdow-
skich do interwencji zbrojnej w Polsce. Pierwszy powa˝ny kryzys zosta∏ jed-
nak za˝egnany po uchyleniu przez Sàd Najwy˝szy poprawek. „SolidarnoÊç”
zgodzi∏a si´ na do∏àczenie do statutu aneksu – postanowieƒ konwencji
Mi´dzynarodowej Organizacji Pracy i fragmentu porozumienia gdaƒskie-
go, w którym MKS uzna∏ kierowniczà rol´ PZPR. 

Funkcjonariusze SB byli wyraênie zaniepokojeni wzrostem napi´cia
zwiàzanego z kryzysem rejestracyjnym. Tym bardziej po rejestracji „Soli-
darnoÊci” informowali central´ o odczuwanej wsz´dzie uldze i rozpr´˝e-
niu. JednoczeÊnie nast´powa∏ gwa∏towny wzrost liczby cz∏onków „Solidar-
noÊci”, tak˝e poza przedsi´biorstwami produkcyjnymi, np. w s∏u˝bie
zdrowia i wÊród nauczycieli. Pomimo rozwoju nowych zwiàzków w Êrodo-
wisku szkolnym wi´kszoÊç nauczycieli zdecydowa∏a si´ pozostaç w struktu-
rach Zwiàzku Nauczycielstwa Polskiego. Do stycznia 1981 r. na 11 188 na-
uczycieli zatrudnionych w województwie rzeszowskim oko∏o 6500 nale˝a∏o
do ZNP, oko∏o 4500 zaÊ do NSZZ „SolidarnoÊç”. Jednak w∏adze i tak uzna-
∏y to za powa˝ne zagro˝enie, dlatego SB szczególnie zaj´∏a si´ rozpracowa-
niem inicjatorów nauczycielskiej „SolidarnoÊci” – Stanis∏awa Alota i Jana
Witowskiego. 24 listopada utworzono Komisj´ Zak∏adowà NSZZ „Solidar-
noÊç” w Rozg∏oÊni Polskiego Radia i Telewizji w Rzeszowie. Na osiemdzie-
si´ciu zatrudnionych akces do „SolidarnoÊci” zg∏osi∏o pi´çdziesi´ciu pra-
cowników29. Jak si´ okaza∏o w 1982 r., niektórzy dziennikarze radia
zap∏acili za swojà aktywnoÊç wydaleniem z pracy. 

Wy∏om w dotychczasowym monopolu w∏adzy nastàpi∏ równie˝ w wy-
miarze sprawiedliwoÊci. 29 grudnia 1980 r. w Sàdzie Rejonowym w Rzeszo-
wie odby∏o si´ zebranie za∏o˝ycielskie „SolidarnoÊci”. Deklaracje o przy-
stàpieniu do zwiàzku z∏o˝y∏o 54 pracowników sàdu i biura notarialnego.
Przewodniczàcym Komisji Zak∏adowej zosta∏ s´dzia Edward Ferenc. Poza
„SolidarnoÊcià” pozosta∏o jedynie trzech s´dziów, w tym prezes Jerzy
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29 AZR, 291, Uchwa∏a przedstawicieli Zak∏adowych Komitetów Za∏o˝ycielskich NSZZ „Solidar-
noÊç”, 4 XI 1980 r., b.p.; AIPN Rz, 04/375, Szyfrogramy KW MO w Rzeszowie do MSW, 6,
8 i 26 XI 1980 r., k. 190, 201, 263; ibidem, 011/204, Meldunek operacyjny Wydzia∏u III KW MO
w Rzeszowie, 4 II 1981 r., b.p.
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Kawa∏ek i wiceprezes Zdzis∏aw Kulpa. Utworzenie „SolidarnoÊci” w sàdzie
wywo∏a∏o niepokój w∏adz30.

W KroÊnie po przydzieleniu przez wojewod´ pomieszczeƒ dla Podkar-
packiego Regionalnego Komitetu Za∏o˝ycielskiego organizacja „Solidar-
noÊci” w województwie nabra∏a wi´kszego tempa i zosta∏a usystematyzo-
wana. Kluczowym elementem prac organizacyjnych by∏o przygotowanie
przez Zygmunta Zawojskiego programu dzia∏aƒ, a nast´pnie powo∏anie
pi´ciu komisji problemowych, z których ka˝da zaj´∏a si´ odr´bnà dziedzi-
nà, np. rejestracjà komisji zak∏adowych, udzielaniem porad czy redagowa-
niem tekstów do biuletynu „SolidarnoÊç Podkarpacka”, ukazujàcego si´ od
20 listopada. W sk∏ad redakcji weszli: Tadeusz Aftarczuk, Andrzej Busse,
Jerzy Fleszar, Stanis∏aw Grzybowski, Józef Karpiƒski, Zenon Szachowicz,
Andrzej Wlaz∏o. Jak pisze Stanis∏aw Fryc, w tym poczàtkowym okresie
dzia∏aƒ organizacyjnych wÊród podkarpackich zwiàzkowców odby∏a si´ ˝y-
wa dyskusja dotyczàca podejmowania lub nie wspó∏pracy z KoÊcio∏em;
w efekcie zwyci´˝y∏a pierwsza koncepcja. Poza wspomnianym wy˝ej MKZ
w Sanoku w województwie kroÊnieƒskim ukszta∏towa∏y si´ mi´dzyzak∏ado-
we struktury w JaÊle, Brzozowie, Lesku i Ustrzykach Dolnych. We wst´p-
nej fazie organizacji wojewódzkich struktur „SolidarnoÊci” Mi´dzyzak∏a-
dowy Komitet Koordynacyjny w Ustrzykach Dolnych przy∏àczy∏ si´ do
MKZ w PrzemyÊlu. Tymczasem 30 grudnia Podkarpacki Regionalny Komi-
tet Za∏o˝ycielski w KroÊnie zmieni∏ swojà siedzib´. W tym dniu zwiàzkow-
cy zaj´li kilka pomieszczeƒ w Wojewódzkim Domu Kultury po likwidowa-
nej Wojewódzkiej Radzie Zwiàzków Zawodowych w KroÊnie. Wobec
groêby kontynuowania strajku 31 grudnia wojewoda kroÊnieƒski przydzie-
li∏ pi´ç pomieszczeƒ, a tak˝e samochód, meble i sprz´t techniczny po sta-
rych zwiàzkach zawodowych. W styczniu 1981 r. kroÊnieƒska „SolidarnoÊç”
zrzesza∏a 110 tys. cz∏onków z dwustu zak∏adów pracy, skupionych w czte-
rech mi´dzyzak∏adowych komitetach za∏o˝ycielskich: Jas∏o, Sanok, Brzo-
zów i Lesko31. Na prze∏omie 1980 i 1981 r. aktywnoÊç NSZZ „SolidarnoÊç”
w Polsce po∏udniowo-wschodniej zosta∏a zdominowana przez strajki
w Ustrzykach Dolnych, a nast´pnie w Rzeszowie32.
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30 AIPN Rz, 04/375, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 30 XII 1980 r., k. 351.
31 S. Fryc, op. cit., s. 18–19; Sk∏ad Zarzàdu Podkarpackiego Regionalnego Komitetu Za∏o˝yciel-
skiego NSZZ „SolidarnoÊç” w KroÊnie (kopia w zbiorach autora).
32 Z uwagi na szczególny charakter i znaczenie tych protestów zosta∏y one omówione w odr´bnym
rozdziale.
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W województwie przemyskim powstajàce zak∏adowe komitety za∏o˝y-
cielskie „SolidarnoÊci” skupia∏y si´ wokó∏ czterech oÊrodków mi´dzyza-
k∏adowych: przemyskiego, jaros∏awskiego, lubaczowskiego i przeworskie-
go, przy czym MKZ w Lubaczowie cià˝y∏ ku PrzemyÊlowi33, zaÊ MKZ
w Przeworsku ku Jaros∏awiowi. Zatem faktycznie w województwie wykry-
stalizowa∏y si´ dwa mocne oÊrodki regionalne. W niektórych zak∏adach
pracy zwiàzkowcy niemal natychmiast przyst´powali do opracowywania
programów dzia∏ania NSZZ „SolidarnoÊç”. Komitet za∏o˝ycielski w jed-
nym z najwi´kszych zak∏adów przemyskich, „Mera-Polna”, proponowa∏,
aby nowy zwiàzek zawodowy by∏ organem kontrolnym w zak∏adzie, dyrek-
cja i PZPR nie mia∏y prawa ingerowania w sprawy zwiàzku, a zwolnienia
z pracy by∏y dokonywane jedynie za zgodà zwiàzku. Najbardziej radykal-
ne postulaty programowe dotyczy∏y wprowadzenia zakazu rozpracowywa-
nia przez MO i SB dzia∏aczy zwiàzkowych oraz zakazu przynale˝noÊci do
„SolidarnoÊci” cz∏onków PZPR pe∏niàcych funkcje kierownicze w partii.
S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa z niepokojem obserwowa∏a rozwój sytuacji, tym
bardziej ˝e 29 paêdziernika w sk∏ad poszerzonego do jedenastu osób Pre-
zydium MKZ PrzemyÊl wszed∏ Adam Siwiec, wspó∏pracownik KSS
„KOR”. W tym dniu zdecydowano równie˝ o poszerzeniu MKZ o prze-
wodniczàcych wszystkich zak∏adowych komitetów za∏o˝ycielskich i wysto-
sowano apel o sk∏adanie datków na budow´ pomnika poleg∏ych w 1970 r.
stoczniowców. W spotkaniu wzi´li udzia∏ przedstawiciele czterdziestu za-
k∏adów. Z dnia na dzieƒ przybywa∏o zak∏adowych komitetów za∏o˝yciel-
skich; swój akces do NSZZ „SolidarnoÊç” zg∏asza∏y coraz to nowe Êrodo-
wiska zawodowe. Przyk∏adowo w koƒcu listopada na 7800 pracowników
zatrudnionych w PKP w PrzemyÊlu 6300 deklarowa∏o przynale˝noÊç do
„SolidarnoÊci”. 21 listopada do Regionu Po∏udniowo-Wschodniego NSZZ
„SolidarnoÊç” w PrzemyÊlu przy∏àczy∏ si´ Mi´dzyzak∏adowy Komitet Ko-
ordynacyjny w Ustrzykach Dolnych (województwo kroÊnieƒskie), zrzesza-
jàcy jedenaÊcie zak∏adów pracy (1 czerwca 1981 r. podjà∏ decyzj´ o przy-
stàpieniu do MKZ w Rzeszowie). W listopadzie MKZ w PrzemyÊlu
postanowi∏ wydawaç w∏asny biuletyn informacyjny. 7 grudnia 1980 r. uka-
za∏ si´ pierwszy numer pisma NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Po∏udniowo-
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33 Jednak nie wszystkie komisje zak∏adowe w Lubaczowie przystàpi∏y do Regionu Po∏udniowo-
-Wschodniego w PrzemyÊlu. 15 I 1981 r. Komisja Zak∏adowa NSZZ „SolidarnoÊç” Zak∏adu Ma-
szyn Budowlanych w Lubaczowie postanowi∏a wejÊç w sk∏ad MKZ Stalowa Wola.
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-Wschodniego w PrzemyÊlu „Odnowa”, redagowany przez Eugeniusza
Opackiego, Wita Siwca i Adama Szostkiewicza34.

Przemyski MKZ, obawiajàc si´ tendencji odÊrodkowych, wszczà∏
w drugiej po∏owie paêdziernika dzia∏ania, które mia∏y na celu obj´cie ju-
rysdykcjà jak najwi´kszej liczby zak∏adów i instytucji w województwie.
Dzia∏acze MKZ w Jaros∏awiu wyra˝ali swoje niezadowolenie z dotych-
czasowego faworyzowania PrzemyÊla przy przydziale Êrodków na inwe-
stycje, nak∏adów na s∏u˝b´ zdrowia i oÊwiat´, zaopatrzenie rynku. Zamiar
obj´cia przez MKZ w PrzemyÊlu zak∏adów z Jaros∏awia wywo∏a∏ ostry
protest jaros∏awskiego MKZ, który zwróci∏ si´ z tym pisemnie do Lecha
Wa∏´sy. Przemyski MKZ natomiast zyska∏ sojusznika w osobie wojewody,
który przes∏a∏ pismo do dyrektorów zak∏adów pracy o koniecznoÊci reje-
strowania zak∏adowych komisji zwiàzkowych w Regionie Po∏udniowo-
-Wschodnim w PrzemyÊlu. Ten nietypowy sojusz by∏ jednym z powodów
oskar˝enia przemyskich dzia∏aczy przez Kazimierza Ziobro, szefa MKZ
Jaros∏aw, o uleg∏oÊç wobec w∏adz województwa. W piÊmie do KKP zarzu-
cano zwiàzkowcom z PrzemyÊla fa∏szowanie danych statystycznych doty-
czàcych liczby cz∏onków zwiàzku i zak∏adów pracy, które nale˝a∏y do
przemyskiego MKZ35. 

S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa by∏a zainteresowana podsycaniem konfliktów
mi´dzy strukturami zwiàzkowymi. Jak wynika z dziennych meldunków
przekazywanych do MSW, wszystkie posiedzenia Prezydium MKZ w Prze-
myÊlu by∏y zabezpieczane operacyjnie. Zwiàzkowà jednoÊç próbowano roz-
bijaç na ró˝ne sposoby. Funkcjonariusze SB zainspirowali i opracowali za-
˝alenie grupy pracowników z Kopalni Siarki w Baszni na dzia∏alnoÊç
regionu i w∏adz politycznych. Wiemy równie˝ o inspirowaniu przez SB
pism, które mia∏y charakter skarg, w innych zak∏adach, np. w przemyskim
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34 AIPN Rz, 010/186, Informacje KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 22 i 29 X 1980 r., k. 82, 61; „Od-
nowa” 1980, nr 1. 

Adam Szostkiewicz – ur. w 1952 r. w Cz´stochowie. Absolwent polonistyki Uniwersytetu Jagiel-
loƒskiego. Dzia∏acz krakowskiego Studenckiego Komitetu SolidarnoÊci. W 1980 r. nauczyciel pol-
skiego w I Liceum Ogólnokszta∏càcym w PrzemyÊlu. Przewodniczàcy Mi´dzyszkolnej Komisji
Zwiàzkowej NSZZ „SolidarnoÊç” w PrzemyÊlu i rzecznik prasowy tamtejszego Zarzàdu Regionu
Po∏udniowo-Wschodniego NSZZ „SolidarnoÊç”. W stanie wojennym internowany, nast´pnie
przeniós∏ si´ do Krakowa. Publicysta, dziennikarz.
35 AP PrzemyÊl, Zak∏adowa Komisja Zwiàzkowa NSZZ „SolidarnoÊç” przy Zak∏adach Przemys∏u
Cukierniczego „San” w Jaros∏awiu, 3, k. 34.
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Zak∏adzie Wyrobów Powlekanych „Sanwil”36. OczywiÊcie nie mo˝na prze-
ceniaç udzia∏u s∏u˝b specjalnych w podsycaniu konfliktów mi´dzy komite-
tami z PrzemyÊla i Jaros∏awia, wzajemna niech´ç Êrodowisk zwiàzkowych
z tych dwóch oÊrodków by∏a bowiem znana. Przyznaje to te˝ Kazimierz
Ziobro: „w∏aÊciwie to od samego poczàtku nie by∏o jednej wspólnej drogi,
bowiem w PrzemyÊlu, jak i w Jaros∏awiu »SolidarnoÊç« tworzy∏a si´ odr´b-
nie. Póêniej szukano wspólnych dróg dojÊcia. [...] Niemniej jednak nie eli-
minowa∏o to dzia∏aƒ lokalnych. ChcieliÊmy przeciwstawiç si´ jakiemuÊ wy-
izolowaniu od reszty Polski i stàd decyzje posz∏y w kierunku integracji
z wi´kszà aglomeracjà, majàcà potencja∏ w du˝ych zak∏adach pracy. [...] Po-
nadto antagonizmy lokalne i personalne wbrew pozorom odegra∏y wa˝nà
rol´. [...] Pewne dzia∏ania w∏adz wojewódzkich stwarza∏y co najmniej pozo-
ry, ˝e struktury zwiàzkowe w PrzemyÊlu nie sà w pe∏ni niezale˝ne od w∏adz
lokalnych”37. Niemniej jednak tendencje te zosta∏y w znacznej mierze wy-
korzystane przez funkcjonariuszy SB i kierowanych przez nich tajnych
wspó∏pracowników.

W województwie tarnobrzeskim w Hucie Stalowa Wola we wrzeÊniu
1980 r. funkcjonowa∏ kilkuosobowy Zespó∏ Doradczy Tymczasowego Ko-
mitetu Za∏o˝ycielskiego, który bra∏ udzia∏ w negocjacjach dotyczàcych
ustalenia nowego systemu p∏ac. 30 wrzeÊnia jednak zosta∏ on zastàpiony
trzyosobowym sekretariatem przewodniczàcego, z∏o˝onym z Miros∏awa
Kocika, Marka Kalinki i Jerzego Kopeczka. Ich zadaniem by∏o utworzenie
struktur organizacyjnych MKZ. 4 paêdziernika w MKZ zrzeszonych by∏o
ju˝ 39 komitetów zak∏adowych, w tym 24 ze Stalowej Woli. Prace organiza-
cyjne sekretariatu zosta∏y uwieƒczone otwarciem 23 paêdziernika lokalu
przydzielonego MKZ przez wojewod´ W∏adys∏awa Bobka. Najwi´kszà si∏´
zwiàzkowà stanowili pracownicy Huty Stalowa Wola i pomimo ró˝nych
przeszkód ze strony dyrekcji, g∏ównie w dost´pie do wydawanego przez hu-
t´ periodyku „Socjalistyczne Tempo”, znaczenie NSZZ „SolidarnoÊç”
wzrasta∏o z dnia na dzieƒ. 28 listopada Komisja Zak∏adowa w „Siarkopo-
lu” zacz´∏a wydawaç w∏asny biuletyn informacyjny „SolidarnoÊç Tarnobrze-
ska” (redagowali go m.in. Marian Antoƒczyk, Marian Dojka, Andrzej
Zych, Stanis∏aw ˚wiruk). Komisja Zak∏adowa w Hucie Stalowa Wola od
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36 D. Iwaneczko, S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa wobec „SolidarnoÊci” w Przemyskiem 1980–1981, „Biule-
tyn Instytutu Pami´ci Narodowej” 2002, nr 12, s. 46.
37 Relacja Kazimierza Ziobry, 19 III 2003 r. (w zbiorach autora).
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19 stycznia 1981 r. wydawa∏a biuletyn „SolidarnoÊç”, który od czternastego
numeru ukazywa∏ si´ jako biuletyn Zarzàdu Regionu Ziemia Sandomier-
ska w Stalowej Woli, a od trzydziestego numeru jako tygodnik NSZZ „So-
lidarnoÊç” (redakcj´ tworzyli m.in. El˝bieta Brzeziƒska, Anna Garbaczo-
wa, Marian KaraÊ, Adam Krakowiak, Miros∏aw Majewski, Kazimierz
Rostek, Micha∏ Rudziƒski, Wac∏aw Szczoczarz, Robert Wiciƒski). Prze-
wodnia i inspirujàca rola organizacji zwiàzkowej najwi´kszego zak∏adu
pracy niezwykle dynamizowa∏a rozwój NSZZ „SolidarnoÊç” w wojewódz-
twie tarnobrzeskim. Wed∏ug informacji SB do 15 grudnia powsta∏o tu po-
nad sto komisji zak∏adowych. Zwiàzkowcy zacz´li te˝ wysuwaç coraz bar-
dziej radykalne postulaty: wprowadzenie religii do szkó∏ i krzy˝y do
instytucji publicznych, u∏atwienia w budownictwie sakralnym, postawienie
pomnika ku czci pomordowanych w Katyniu. Zdaniem Kazimierza Rostka
w koƒcu 1980 r. funkcjonowa∏o ju˝ ponad dwieÊcie komisji zak∏adowych
zrzeszajàcych oko∏o 90 tys. cz∏onków. 26 stycznia podczas Walnego Zebra-
nia Delegatów Huty Stalowa Wola wybrano Komisj´ Zak∏adowà, której
przewodniczàcym zosta∏ Stanis∏aw Krupka. Pod koniec lutego 1981 r. „So-
lidarnoÊç” w hucie liczy∏a 22 960 cz∏onków38.

Walka o wolne soboty

Zgodnie z porozumieniem jastrz´bskim od stycznia 1981 r. wszystkie
soboty mia∏y byç wolne od pracy. Tymczasem 23 grudnia rzàd zapropono-
wa∏, aby w 1981 r. by∏o jedynie 25 wolnych sobót, przy czym pierwszà robo-
czà og∏oszono na 10 stycznia. Krajowa Komisja Porozumiewawcza uzna∏a
to za z∏amanie zawartego porozumienia i wezwa∏a zwiàzkowców do zanie-
chania pracy 10, a nast´pnie 24 stycznia.

10 stycznia sta∏y wszystkie du˝e zak∏ady w województwie rzeszowskim.
W pracy pojawili si´ jedynie pracownicy dozoru i administracji, a w Zak∏a-
dach Chemicznych „Organika-Sarzyna” równie˝ pracownicy ruchu ciàg∏e-
go. Do „Polfy”, „Polsrebra” i „Polmozbytu” nikt nie przyszed∏. W pi´ciu
zak∏adach pracownicy korzystali z wolnej soboty, ale z zamiarem odpraco-

76

38 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 50, Aneks do planu operacyjnych przedsi´wzi´ç SB i MO woje-
wództwa tarnobrzeskiego w operacji „Lato-80”, 15 XII 1980 r., k. 19; K. Rostek, SolidarnoÊç w in-
nych zak∏adach pracy [w:] SolidarnoÊç z KoÊcio∏em..., s. 45; J. Kopeczek, SolidarnoÊç w Hucie Stalo-
wa Wola [w:] ibidem, s. 31. Po wyborze Krupki w kwietniu 1981 r. na przewodniczàcego Zarzàdu
Regionu szefem Komisji Zak∏adowej w Hucie Stalowa Wola zosta∏ Janusz Kotulski.
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wania jej 31 stycznia. Pracowa∏y natomiast „Zapel” w Boguchwale, „Polam”
w Pogwizdowie, „Unitra” w Rzeszowie, Zak∏ady Magnetyzowe w Ropczy-
cach i „Polgaz” w Mielcu. W przedsi´biorstwach budowlanych, transporto-
wych, komunikacji i ∏àcznoÊci oraz w przemyÊle lekkim i handlu zdarzy∏y
si´ nieliczne absencje. ¸àcznie do pracy nie przystàpi∏y za∏ogi 74 zak∏adów,
z czego 59 za zgodà jednostek nadrz´dnych. W 62 zak∏adach pracowa∏a
cz´Êç za∏óg (8–40 proc.). Dyrekcje zak∏adów zareagowa∏y w ró˝ny sposób,
np. kierownictwo WSK-PZL Mielec usi∏owa∏o wymusiç na pracownikach
odpracowanie nieobecnoÊci lub wzi´cie urlopu. W sobot´ 24 stycznia
w 75 wa˝niejszych przedsi´biorstwach i instytucjach gospodarki narodo-
wej, gdzie zatrudnionych by∏o oko∏o 135 tys. osób, do pracy nie przysz∏o
oko∏o 57 tys. (42 proc.). Nie by∏o przypadku, aby w jakimÊ zak∏adzie wszy-
scy zatrudnieni nie podj´li pracy39.

Równie˝ w województwie przemyskim 10 stycznia 1981 r. rozegra∏a si´
pierwsza batalia o prawo do wszystkich wolnych sobót. Jej efektem by∏a ab-
sencja w pi´tnastu najwi´kszych i najbardziej liczàcych si´ zak∏adach pracy
– z ogólnej liczby 120 przedsi´biorstw produkcyjnych i us∏ugowych. Na
29 tys. osób zatrudnionych w przemyÊle oko∏o 12 tys. nie przystàpi∏o do
pracy. Natomiast 24 stycznia pracowa∏o oko∏o 80 proc. wszystkich zatrud-
nionych (w zak∏adach produkcyjnych 44,8 proc.). Z ca∏à pewnoÊcià napi´-
cie wywo∏ane nieprzestrzeganiem porozumienia jastrz´bskiego wp∏yn´∏o
na decyzj´ podj´tà 2 lutego przez MKZ PrzemyÊl o powo∏aniu oÊmiooso-
bowej komisji do spraw badania praworzàdnoÊci i siedmioosobowej komi-
sji do spraw badania przekraczania kompetencji w∏adzy. 10 kwietnia po∏à-
czono je w Komisj´ do spraw Badania PraworzàdnoÊci i Przekraczania
Kompetencji W∏adzy, której przewodniczàcym zosta∏ Andrzej Cieszyƒski.
Powo∏anie komisji mia∏o te˝ Êcis∏y zwiàzek z akcjà MO, która 12 stycznia
1981 r. przerwa∏a trwajàcy od koƒca grudnia strajk okupacyjny w Urz´dzie
Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych40. Po fali konfliktów mi´dzy NSZZ
„SolidarnoÊç” a w∏adzami w styczniu i lutym przewodniczàcy Prezydium
MKZ Czes∏aw Kijanka 22 lutego 1981 r. poinformowa∏ wojewod´ Zdzis∏a-
wa Cichockiego, ˝e regionalna „SolidarnoÊç” nie b´dzie podnosiç sprawy
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39 AIPN Rz, 04/376, Szyfrogramy KW MO w Rzeszowie do MSW, 10 i 24 I 1981 r., k. 32, 82.
40 Ibidem, 010/188, Informacje KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 10 i 24 I 1981 r., k. 33, 84; AP Prze-
myÊl, KZ NSZZ „SolidarnoÊç” przy Zak∏adzie Wyrobów Galanteryjnych w Lubaczowie, OÊwiad-
czenie NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Po∏udniowo-Wschodniego w PrzemyÊlu, 14 I 1981 r., k. 7.
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budowy pomnika Orlàt Przemyskich, jak równie˝ zaakceptuje decyzj´
WRN w sprawie powo∏ania Jerzego Grochowieckiego na stanowisko pre-
zydenta PrzemyÊla. Jednak˝e ta ugodowa postawa na nic si´ zda∏a, bowiem
kandydatura Grochowieckiego upad∏a podczas g∏osowania w WRN41.

10 stycznia 1981 r. w zak∏adach województwa tarnobrzeskiego nie pod-
j´∏o pracy oko∏o 2 tys. osób, natomiast w Hucie Stalowa Wola, Zak∏adach
Mechanicznych w Nowej D´bie i WSK-PZL Gorzyce dyrekcje zastosowa∏y
podst´pny manewr, przenoszàc wolnà sobot´ z 31 stycznia na 10 stycznia42.

Próby budowy jednoÊci zwiàzkowej 

Wzajemne kontakty dzia∏aczy poszczególnych regionów, które mia∏y
miejsce przy okazji strajku ch∏opskiego w Rzeszowie, sprzyja∏y podj´ciu
wspó∏pracy. Niemniej jednak wÊród dzia∏aczy zwiàzkowych Êciera∏y si´ dwie
koncepcje dotyczàce struktury organizacji regionalnej. Cz´Êç dzia∏aczy
optowa∏a za utworzeniem jednego, du˝ego makroregionu z siedzibà w Rze-
szowie, cz´Êç zaÊ za utrzymaniem struktur, które pokrywajà si´ z granicami
administracyjnymi województw. 10 marca 1981 r. w PrzemyÊlu odby∏o si´
spotkanie przedstawicieli mi´dzyzak∏adowych komitetów za∏o˝ycielskich
z Rzeszowa, Krosna, Jaros∏awia i PrzemyÊla, podczas którego zdecydowano
o powo∏aniu Komisji Koordynacyjnej (po trzy osoby z ka˝dego komitetu).
Ponadto powo∏ano Rad´ Programowà Biuletynu Zwiàzkowego i zobowià-
zano MKZ Rzeszów do opracowania koncepcji OÊrodka Badaƒ Spo∏eczno-
-Zawodowych, który mia∏by byç wspólnie finansowany. Uczestnicy przemy-
skiego spotkania zamierzali ponadto zwróciç si´ do MKZ w Stalowej Woli
z propozycjà przystàpienia do Komisji Koordynacyjnej. 

Jednak zdecydowana wi´kszoÊç dzia∏aczy w PrzemyÊlu obawia∏a si´ su-
premacji Rzeszowa i by∏a przeciwna makroregionalizacji. Stàd w nast´p-
nym spotkaniu 15 kwietnia w KroÊnie uczestniczyli jedynie przedstawiciele
mi´dzyzak∏adowych komitetów za∏o˝ycielskich z Krosna, Rzeszowa i Jaro-
s∏awia. Tematem obrad by∏a koncepcja makroregionu. Ustalono, ˝e na-
st´pne spotkanie poÊwi´cone zasadom przeprowadzenia wyborów
z uwzgl´dnieniem wariantu makroregionalnego odb´dzie si´ 23 kwietnia
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41 AIPN Rz, 010/188, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 27 II 1981 r., k. 191.
42 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 50, Aneks do planu operacyjnych przedsi´wzi´ç SB i MO woje-
wództwa tarnobrzeskiego w operacji „Lato-80”, 16 I 1981 r., k. 27.
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w Rzeszowie. Z uzyskanych przez SB informacji wynika∏o, ˝e cz´Êç uczest-
ników spotkania wyrazi∏a dezaprobat´ wobec odÊrodkowych i destrukcyj-
nych dzia∏aƒ PrzemyÊla i Stalowej Woli. Na spotkaniu 23 kwietnia pojawi-
li si´ równie˝ przedstawiciele tych struktur zwiàzkowych, w których
zaznaczy∏y si´ tendencje odÊrodkowe, czyli z PrzemyÊla i Jas∏a. Jednak pro-
pozycja powo∏ania du˝ego makroregionu w granicach dawnego wojewódz-
twa rzeszowskiego spotka∏a si´ ze zdecydowanym sprzeciwem dzia∏aczy
z PrzemyÊla. Okaza∏o si´ te˝, ˝e koncepcja wspólnego makroregionu nie
odpowiada∏a równie˝ zwiàzkowcom z Krosna. 

Tymczasem toczy∏y si´ zaawansowane rozmowy mi´dzy prezydiami
mi´dzyzak∏adowych komitetów za∏o˝ycielskich z PrzemyÊla i Krosna.
26 kwietnia porozumieli si´ oni co do mo˝liwoÊci utworzenia jednego,
wspólnego regionu z siedzibà w PrzemyÊlu. Projektowali powo∏anie w przy-
sz∏oÊci OÊrodka Badaƒ Spo∏ecznych, Wszechnicy Zwiàzkowej, oÊrodka po-
ligrafii i biura interwencji. 

27 kwietnia w Przeworsku zebrali si´ reprezentanci mi´dzyzak∏adowych
komitetów za∏o˝ycielskich z Przeworska, Jaros∏awia oraz Rzeszowa i wyda-
li wspólne oÊwiadczenie, w którym poparli utworzenie siedemnastu du˝ych
makroregionów na bazie dawnych siedemnastu województw. Kolejnego
wy∏omu w strukturach zwiàzkowych województwa przemyskiego dokona∏y
za∏ogi 35 zak∏adów przeworskich, opowiadajàc si´ za integracjà z MKZ Ja-
ros∏aw (poza PrzemyÊlem). Dzia∏acze rzeszowscy w utworzeniu du˝ych re-
gionów widzieli wymierne korzyÊci dla zwiàzku. Pisa∏ o tym Jan Musia∏ na
∏amach „SolidarnoÊci Rzeszowskiej”: „Sumujemy argumenty za makrore-
gionem [podczas I tury Krajowego Zjazdu »SolidarnoÊci« w Gdaƒsku
– D.I.]: 1) bo umocni to nasz zwiàzek kosztem administracji, 2) bo wzmoc-
ni Komisje Zak∏adowe przedsi´biorstw budowlanych, transportowych
i spó∏dzielni – rozproszonych po wielu województwach przy jednej dyrek-
cji, 3) bo pozwoli stworzyç mocny samorzàd przemys∏owy i terytorialny,
4) bo tylko w makroregionie b´dzie mo˝na stworzyç pras´ niezale˝nà, rów-
nowa˝àcà pras´ partyjnà”43. Argumenty te jednak nie dociera∏y do dzia∏a-
czy z innych regionów.
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43 AIPN Rz, 04/376, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 16 IV 1981 r., k. 404; „Serwis In-
formacyjny” (Rzeszów), 12 III 1981; AIPN Rz, 010/188, Informacja KW MO w PrzemyÊlu do
MSW, 11 III 1981 r., k. 228; AP PrzemyÊl, KZ NSZZ „SolidarnoÊç” przy Zak∏adzie Wyrobów Ga-
lanteryjnych w Lubaczowie, 2, Komunikat NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Po∏udniowo-Wschodnie-
go w PrzemyÊlu, b.d., k. 17; D. Iwaneczko, S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa..., s. 47; „SolidarnoÊç Rzeszowska”,
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Mimo braku porozumienia co do wspólnej struktury poszczególne re-
giony na bie˝àco konsultowa∏y si´ wzajemnie i podejmowa∏y wspó∏prac´.
Przyk∏adem by∏a wspólna konferencja prasowa 21 wrzeÊnia 1981 r. w sie-
dzibie Zarzàdu Regionu w Rzeszowie, zorganizowana z inicjatywy powo∏a-
nego wczeÊniej Biura Rzeczników Prasowych Polski Po∏udniowo-Wschod-
niej. Wzi´li w niej udzia∏ przewodniczàcy czterech zarzàdów regionów
„SolidarnoÊci” – Kijanka, Krupka, Kopaczewski i Zawojski – oraz wice-
przewodniczàcy Krajowej Komisji Porozumiewawczej Andrzej Gwiazda
i jej sekretarz Andrzej Celiƒski. Zasadniczym tematem konferencji by∏a sy-
tuacja w kraju44.

Kryzys bydgoski

W marcu 1981 r. nastàpi∏a niespotykana dotychczas mobilizacja NSZZ
„SolidarnoÊç”, spowodowana tzw. kryzysem bydgoskim. 19 marca podczas
sesji WRN w Bydgoszczy funkcjonariusze SB i MO usun´li si∏à z sali obrad
delegacj´ „SolidarnoÊci”, a nast´pnie pobili kilku dzia∏aczy zwiàzkowych.
W∏adze zwiàzku zdecydowa∏y o podj´ciu ogólnopolskiej akcji strajkowej45.

20 marca przedstawiciele komisji zak∏adowych województwa rzeszow-
skiego spotkali si´ w siedzibie MKZ Rzeszów i postanowili proklamowaç
gotowoÊç strajkowà od 23 marca. GotowoÊç do strajku zadeklarowa∏o tak-
˝e Niezale˝ne Zrzeszenie Studentów na wy˝szych uczelniach w Rzeszowie.
Zgodnie z decyzjà KKP wszystkie regionalne struktury „SolidarnoÊci”
przekszta∏ci∏y si´ w komitety strajkowe, przenoszàc swoje siedziby na teren
wi´kszych zak∏adów pracy. Przedstawiciele wi´kszych regionów, w tym An-
toni Kopaczewski z Rzeszowa, weszli w sk∏ad jedenastoosobowego Krajo-
wego Komitetu Strajkowego. 27 marca odby∏ si´ czterogodzinny (od 8.00
do 12.00) ogólnokrajowy strajk ostrzegawczy. W województwie rzeszow-
skim prace wstrzymano prawie we wszystkich zak∏adach i instytucjach. Na
Politechnice Rzeszowskiej strajkowa∏o oko∏o tysiàca osób, w tym cz∏onko-
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6 IX 1981. „Serwis Informacyjny” NSZZ „SolidarnoÊç” redagowany przez sekcje informacji w ró˝-
nych regionach by∏ wa˝nym êród∏em wiadomoÊci dla cz∏onków zwiàzku. Opiera∏ si´ przede wszyst-
kim na „Serwisie Informacyjnym” Regionu Mazowsze, ale zamieszczano w nim równie˝ wiadomo-
Êci dotyczàce lokalnych struktur zwiàzku i regionalnych problemów.
44 AIPN Rz, 04/378, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 22 IX 1981 r., k. 58.
45 T. Chinciƒski, Bydgoski marzec 1981 roku, „Biuletyn Instytutu Pami´ci Narodowej” 2002, nr 12,
s. 65–70.
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wie PZPR; strajkowa∏a Filia Akademii Rolniczej, a w Wy˝szej Szkole Pe-
dagogicznej odby∏ si´ wiec46.

Po zajÊciach w Bydgoszczy na murach wi´kszych miast w województwie
tarnobrzeskim pojawi∏y si´ napisy: „MO – to faszyÊci”, „Precz z MO i SB”.
23 marca równie˝ tarnobrzeska „SolidarnoÊç” wspólnie z „SolidarnoÊcià
Wiejskà” og∏osi∏y stan pogotowia strajkowego. W strajku ostrzegawczym
27 marca wzi´∏y udzia∏ wszystkie liczàce si´ zak∏ady przemys∏owe. Podob-
nie by∏o w województwie kroÊnieƒskim.

W województwie przemyskim 27 marca strajkowa∏o oko∏o 15 tys. osób
ze 115 zak∏adów pracy. Zdaniem strony zwiàzkowej w strajku ostrzegaw-
czym, prowadzonym w ró˝nych formach, wzi´∏y udzia∏ wszystkie zak∏ady
podlegajàce Mi´dzyzak∏adowemu Komitetowi Strajkowemu w PrzemyÊlu.
31 marca MKS, ulokowany w przemyskich Zak∏adach P∏yt PilÊniowych, wy-
da∏ rezolucj´, w której proponowa∏ odwo∏anie gotowoÊci strajkowej i roz-
pocz´cie przez KKP rozmów z rzàdem w sprawie rejestracji „SolidarnoÊci”
rolniczej, uwolnienia wi´êniów politycznych i dost´pu do Êrodków przeka-
zu. 30 marca w Warszawie zespó∏ negocjacyjny „SolidarnoÊci” z Lechem
Wa∏´sà na czele podjà∏ decyzj´ o zawarciu porozumienia z rzàdem i zawie-
szeniu strajku generalnego47.

Wielu dzia∏aczy zwiàzkowych nie zgadza∏o si´ z podpisanym porozu-
mieniem i odwo∏aniem strajku generalnego. Niektórzy cz∏onkowie rze-
szowskiego MKZ przyj´li je jako zdrad´ Wa∏´sy. Mi´dzyuczelniana Komi-
sja Koordynacyjna NZS wyda∏a 31 marca oÊwiadczenie, w którym
wyra˝ono niezadowolenie z powodu zawarcia porozumienia48.

Wi´kszoÊç dzia∏aczy „SolidarnoÊci” zgodnie przyznaje, ˝e mobilizacja,
jaka nastàpi∏a po prowokacji bydgoskiej, by∏a najwi´kszà tego typu akcjà
przeprowadzonà przez zwiàzek. Ju˝ nigdy nie uda∏o si´ tak sprawnie i soli-
darnie przygotowaç zwiàzkowców do konfrontacji strajkowej z w∏adzà.
JednoczeÊnie wiele osób potwierdza, ˝e ju˝ nigdy zwiàzek nie poczu∏ si´
tak silny i skonsolidowany, jak w∏aÊnie 27 marca 1981 r. Stàd te˝ w licznych
Êrodowiskach „SolidarnoÊci” pozosta∏o poczucie kl´ski i niedosytu wynika-
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46 DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 31.
47 AIPN Rz, 010/188, Informacja KW MO w PrzemyÊlu do MSW, 27 III 1981 r., k. 292; AP PrzemyÊl,
KZ NSZZ „SolidarnoÊç” przy Zak∏adzie Wyrobów Galanteryjnych w Lubaczowie, 2, Rezolucja
MKS NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Po∏udniowo-Wschodniego w PrzemyÊlu, 31 III 1981 r., k. 16;
Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „SolidarnoÊç”. Posiedzenie 9–10 kwietnia 1981 r..., s. 61.
48 AIPN Rz, 04/376, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 27 III 1981 r., k. 309.
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jàce z braku koƒcowego akordu akcji protestacyjnej – strajku generalnego.
Niezadowolenie by∏o tym wi´ksze, ˝e Lech Wa∏´sa post´powa∏ wbrew
wczeÊniejszym ustaleniom kierownictwa „SolidarnoÊci” – decyzj´ o zawie-
szeniu strajku mog∏a podjàç tylko KKP. Podczas obrad KKP 31 marca prze-
wodniczàcy rzeszowskiej „SolidarnoÊci” Antoni Kopaczewski broni∏ Wa∏´-
sy, ale zarzuci∏ mu niezwo∏anie do Warszawy na 30 marca posiedzenia
KKP. Powiedzia∏: „Czy chodzi o to, ˝eby Wa∏´s´ oddzieliç od KKP, wywo-
∏aç anarchi´, po czym og∏osiç, ˝e Wa∏´sa nie panuje nad zwiàzkiem, co
stworzy∏oby podstawy do u˝ycia si∏y...”49. Nie wszyscy jednak podzielali
jego zdanie. Porozumienie z rzàdem okaza∏o si´ jedynie taktycznym roz-
wiàzaniem, które nie przynios∏o zwiàzkowi zwyci´stwa.

W kwietniu, po za˝egnaniu kryzysu bydgoskiego, zaniepokojenie ludno-
Êci rejonu Jaros∏awia, a tak˝e dzia∏aczy MKZ wywo∏a∏y liczne informacje
o obecnoÊci wojsk sowieckich w okolicach Pruchnika, Woli W´gierskiej, Sie-
niawy i Roêwienicy. Miejscowa ludnoÊç skar˝y∏a si´ w Jaros∏awiu i Przemy-
Êlu, gdy˝ jednostki wojskowe niszczy∏y jej pola uprawne. Sprawa zatoczy∏a
szersze kr´gi po tym, jak jaros∏awski MKZ wystàpi∏ do KKP z proÊbà o wy-
jaÊnienie tych incydentów. W∏adze oficjalnie zaprzecza∏y stacjonowaniu od-
dzia∏ów sowieckich w województwie przemyskim. 5 maja w okolice Ciesza-
cina i Roêwienicy udali si´ przedstawiciele MKZ Jaros∏aw, Julian Woêniak
z Telewizji Polskiej oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowe-
go, który dopiero na miejscu – jak stwierdzi∏ – dowiedzia∏ si´ o bytnoÊci
obcych wojsk w tej okolicy. O przebywaniu pododdzia∏u ∏àcznoÊci Armii
Radzieckiej w gminie Roêwienica Êwiadczy równie˝ informacja dotyczàca
wizyt w terenie przedstawicieli „SolidarnoÊci”, którà przekaza∏ do Wydzia-
∏u III A KW MO w PrzemyÊlu oficer sowiecki – lejtnant Bogdanow. Ponadto
8 maja w okolice Roêwienicy udali si´ dwaj studenci Filii UMCS w Rzeszo-
wie Janusz M∏ynarski i Marek Bialic. Usi∏owali robiç zdj´cia, zostali jednak
otoczeni przez ˝o∏nierzy sowieckich i stracili filmy fotograficzne50. Nie uda-
∏o si´ ustaliç, jak du˝e by∏y to jednostki i w jakim celu przebywa∏y.

W maju 1981 r. w województwie przemyskim dosz∏o do zaognienia re-
lacji mi´dzy „SolidarnoÊcià” a w∏adzà. MKZ w PrzemyÊlu wypracowa∏ sze-
reg postulatów, które jego prezydium przedstawi∏o wojewodzie na spotka-
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49 „SolidarnoÊç Rzeszowska”, 9 IV 1981.
50 AIPN Rz, 036/12, Notatka s∏u˝bowa naczelnika Wydzia∏u III A KW MO w PrzemyÊlu mjr.
Adolfa Karpa, 31 V 1981 r., k. 191; „WiadomoÊci Dnia”, 14 V 1981 (pismo Regionu Mazowsze).
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niu 18 maja. ˚àdano m.in. przekazania „SolidarnoÊci” budynku Komitetu
Miejskiego PZPR w PrzemyÊlu w celu utworzenia w nim OÊrodka Kultury
Robotniczej, przyznania w centrum miasta miejsca na pomnik Orlàt Prze-
myskich (co, jak pami´tamy, rozmija∏o si´ z lutowà deklaracjà Czes∏awa
Kijanki), zwrócenia KoÊcio∏owi greckokatolickiemu cerkwi w PrzemyÊlu,
nadania tygodnikowi PZPR „˚ycie Przemyskie” statusu pisma spo∏eczno-
-kulturalnego, przekazania budynku Komitetu Miejskiego PZPR w Luba-
czowie na rejonowà przychodni´ zdrowia, likwidacji lubaczowskiego i gru-
szowickiego kombinatu rolnego oraz zwrotu budynku Szko∏y Muzycznej
w PrzemyÊlu, w 1963 r. zabranego przez w∏adze ksi´˝om salezjanom51. Po-
nadto MKZ wyda∏ apel do wszystkich mi´dzyzak∏adowych komitetów za∏o-
˝ycielskich o roztoczenie opieki nad niszczejàcymi i dewastowanymi cmen-
tarzami ˝ydowskimi w Polsce. „Damy w ten sposób kolejny dowód – pisano
w apelu – ˝e idea∏y chrzeÊcijaƒskiej mi∏oÊci bliêniego oraz humanistyczne
tradycje poszanowania odr´bnoÊci kulturalnej sà trwa∏e i obecne w naro-
dzie polskim”. W∏adze wojewódzkie zwleka∏y z realizacjà postulatów „So-
lidarnoÊci”, a w czerwcu 1981 r. wojewoda nie zgodzi∏ si´ na przekazanie
budynków PZPR na cele spo∏eczne, odmówi∏ równie˝ wydania decyzji lo-
kalizacyjnej w sprawie pomnika Orlàt. Nastàpi∏ kolejny okres napi´cia.
„SolidarnoÊç” zarzuca∏a w∏adzom brak dobrej woli. Do tego 19 maja MKZ
w Jaros∏awiu wystosowa∏ list protestacyjny do Ambasady ZSRR w Polsce,
biura TASS, Polskiej Agencji Prasowej, Interpressu, KKP i mi´dzyzak∏ado-
wych komitetów za∏o˝ycielskich w zwiàzku z krytycznym wobec „Solidar-
noÊci” artyku∏em zamieszczonym w radzieckiej „Prawdzie”52.

Wybory do w∏adz NSZZ „SolidarnoÊç”

Istotnym zadaniem „SolidarnoÊci” by∏o przeprowadzenie demokratycz-
nych wyborów do w∏adz zwiàzkowych. Z ca∏à pewnoÊcià by∏y to jedyne wol-
ne wybory o takim zasi´gu, jakie odby∏y si´ w PRL, aczkolwiek nie brako-
wa∏o ingerencji w ich przebieg s∏u˝b specjalnych.
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51 Zob. A. Dudek, T. Marsza∏kowski, Walki uliczne w PRL 1956–89, Kraków 1999.
52 AIPN Rz, 010/188, Informacje KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 18 i 19 V 1981 r., k. 139, 143;
„Odg∏osy” 1981, nr 3. „Odg∏osy” by∏y pismem Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” w Zak∏a-
dach Automatyki „Mera-Polna” w PrzemyÊlu, redagowanym przez Janusza KoÊció∏ko, Teres´ Pa-
ryn´ i Jacka Szwica. Od maja 1981 r. MKZ Jaros∏aw wydawa∏ swój biuletyn „Do rzeczy”, redago-
wany przez Kazimierza Iwoss´.
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Najszybciej regionalny Walny Zjazd Delegatów „SolidarnoÊci” zosta∏
zorganizowany w województwie tarnobrzeskim. Odby∏ si´ w Stalowej Woli
25 i 26 kwietnia 1981 r. z udzia∏em 317 delegatów reprezentujàcych 274 za-
k∏ady. Podczas zjazdu zarysowa∏ si´ ostry konflikt mi´dzy delegatami z Tar-
nobrzega i ze Stalowej Woli. Reprezentanci Federacji Tarnobrzeskiej, za-
wiàzanej w marcu tr. i skupiajàcej komisje zak∏adowe z Tarnobrzega
i Po∏aƒca, wystàpili z wnioskiem o przy∏àczenie regionu do MKZ w Rze-
szowie – w ramach jednego makroregionu. Antoni Kopaczewski, szef rze-
szowskiego MKZ, który by∏ obecny podczas zjazdu, zosta∏ oskar˝ony o pró-
b´ jego rozbicia, a delegaci z Tarnobrzega i Po∏aƒca opuÊcili sal´ obrad.
Zjazd jednak by∏ kontynuowany do 28 kwietnia. Wybrano 61-osobowy Za-
rzàd Regionu (przed opuszczeniem sali obrad przez cz´Êç delegatów mia∏
liczyç 80 osób) i przewodniczàcego, a tak˝e prezydium. Przewodniczàcym
Zarzàdu Regionu zosta∏ Stanis∏aw Krupka, zast´pcà Jan Cisek, sekreta-
rzem Eugeniusz Trzuskot. Ponadto do prezydium wybrano Jana Chorz´p´
(informacja), Jana Kacykowskiego (sekcje zawodowe), Franciszka Chudzi-
ka (Biuro Interwencji) i Wojciecha Galika (sprawy kultury), a tak˝e oÊmiu
cz∏onków spo∏ecznych. Delegaci przyj´li nazw´ regionu: Ziemia Sando-
mierska, z siedzibà w Stalowej Woli, obejmujàcego swojà dzia∏alnoÊcià wo-
jewództwo tarnobrzeskie53. 

Wewnàtrzzwiàzkowy konflikt i sposób przeprowadzenia wyborów po
opuszczeniu przez cz´Êç delegatów zjazdu, a tak˝e brak konkretnego progra-
mu dzia∏ania regionalnych struktur zwiàzkowych wp∏yn´∏y na decyzj´ Krajo-
wej Komisji Wyborczej NSZZ „SolidarnoÊç” o weryfikacji wyborów w regio-
nie. Kontrolà wyborów delegatów na Walne Zgromadzenie Regionu zaj´∏a
si´ Regionalna Komisja Wyborcza. Zgromadzenie mia∏o si´ odbyç 16 grud-
nia 1981 r., jednak˝e wprowadzenie stanu wojennego to udaremni∏o54.

W Rzeszowie 5 maja 1981 r. powo∏ano komisj´ do spraw przygotowa-
nia wyborów i opracowania ordynacji wyborczej, 26 maja MKZ zatwierdzi∏
ordynacj´, po czym przystàpiono do wyborów komisji zak∏adowych i dele-
gatów na I walny zjazd regionalny. 3 czerwca MKZ, zaniepokojony próba-
mi ingerencji SB w przebieg wyborów, wyda∏ odezw´, w której przestrzeg∏
zwiàzkowców przed wysuwaniem kandydatów niepewnych, mogàcych byç
agentami SB. Wyborom towarzyszy∏a akcja oceny kadry kierowniczej
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53 A. Koptyra, op.cit., s. 69, 70.
54 J. Kopeczek, op. cit., s. 39.
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w przedsi´biorstwach i instytucjach województwa rzeszowskiego; MKZ
opracowa∏ i rozprowadzi∏ wÊród zwiàzkowców oko∏o 3 tys. ankiet dotyczà-
cych dyrektorów55.

Pierwsza tura Walnego Zjazdu Delegatów Regionu Rzeszowskiego od-
by∏a si´ 27 czerwca. Z 573 delegatów, reprezentujàcych przesz∏o 200 tys.
cz∏onków „SolidarnoÊci” w województwie, obecnych by∏o 491. Zatwierdzo-
no struktur´ organizacyjnà regionalnych w∏adz zwiàzku: Zarzàd Regionu
– szeÊçdziesiàt osób, Prezydium – trzynaÊcie i Komisja Rewizyjna – dzie-
wi´ç osób. Drugà tur´ zjazdu przeprowadzono od 10 do 14 lipca w sali fil-
harmonii. Delegaci wybrali Zarzàd Regionu i przewodniczàcego – Anto-
niego Kopaczewskiego. W zarzàdzie znalaz∏ si´ tylko jeden cz∏onek PZPR
(kandydowa∏o ich osiemnastu). Wybrano równie˝ dwudziestu delegatów
na zjazd krajowy (póêniej dosz∏o jeszcze trzech reprezentantów Mi´dzyza-
k∏adowego Komitetu Zwiàzkowego Jaros∏aw)56. Ponadto powo∏ano zespo-
∏y problemowe: do spraw spo∏eczno-ekonomicznych, struktur zwiàzku, sa-
morzàdu robotniczego oraz oÊwiaty, kultury i ochrony zdrowia. Delegaci
ustosunkowali si´ do projektu ustawy o przedsi´biorstwie spo∏ecznym i sa-
morzàdzie pracowniczym zaproponowanym przez „Sieç” – ogólnopolskie
porozumienie najwi´kszych zak∏adów pracy. Zwrócili si´ do za∏óg o prze-
prowadzenie dyskusji nad tym projektem. 18 lipca 1981 r. Zarzàd Regionu
na swoim pierwszym posiedzeniu wybra∏ prezydium. Wiceprzewodniczàcy-
mi zostali Zbigniew Bortnik (Zak∏ad Rolny w Stubnie, województwo prze-
myskie) i Tadeusz Sowa (Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa
Wiejskiego w Rzeszowie), sekretarzem Stanis∏aw Alot (Zespó∏ Szkó∏ Me-
chanicznych), ponadto w sk∏ad prezydium weszli: Kazimierz Bogaczewicz,
W∏adys∏aw Chruszczyk, Marian Hady, Tadeusz Kensy, Stefan Ràczy, Zbi-
gniew SieczkoÊ, Andrzej Stachowicz, Pawe∏ Sza∏aj, Jaros∏aw A. Szczepaƒ-
ski. Na wniosek Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Zwiàzkowego Jaros∏aw Za-
rzàd Regionu podjà∏ decyzj´ o przy∏àczeniu jaros∏awskich struktur
zak∏adowych do Regionu Rzeszowskiego NSZZ „SolidarnoÊç”. Formalnej
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55 AIPN Rz, 04/377, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 3 VI 1981 r., k. 534; DwadzieÊcia
lat SolidarnoÊci..., s. 38.
56 Integracja Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Zwiàzkowego Jaros∏aw z rzeszowskimi strukturami
„SolidarnoÊci” wywo∏a∏a protest przewodniczàcego Regionalnej Komisji Wyborczej NSZZ „Soli-
darnoÊç” w PrzemyÊlu Stanis∏awa ˚ó∏kiewicza, który oskar˝y∏ Antoniego Kopaczewskiego o dzia-
∏alnoÊç destrukcyjnà i za˝àda∏ od Krajowej Komisji Wyborczej odwo∏ania go z funkcji przewodni-
czàcego tej komisji.
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finalizacji po∏àczenia dokonano podczas trzeciej tury zjazdu, 29 sierpnia
Zarzàd Regionu zosta∏ powi´kszony o dziesi´ciu delegatów z Mi´dzyzak∏a-
dowego Komitetu Zwiàzkowego. Uchwalono równie˝ program dzia∏alno-
Êci regionalnych struktur zwiàzkowych. Ostatecznie I Walny Zjazd Delega-
tów Regionu Rzeszowskiego zakoƒczy∏ si´ 30 sierpnia57.

W PrzemyÊlu Regionalna Komisja Wyborcza zosta∏a wy∏oniona 4 czerw-
ca, by przygotowaç i przeprowadziç wybory do w∏adz regionalnych „Solidar-
noÊci”. Niezale˝nie od przygotowaƒ wyborczych w PrzemyÊlu, 20 czerwca
ukonstytuowa∏ si´ Mi´dzyzak∏adowy Komitet Zwiàzkowy Jaros∏aw. Na ze-
braniu wyborczym wy∏oniono jego 31-osobowy zarzàd, w tym jedenastooso-
bowe prezydium. Przewodniczàcym jaros∏awskiej struktury, w sk∏ad której
wesz∏y równie˝ komisje zak∏adowe z Przeworska i Radymna, zosta∏ Kazi-
mierz Ziobro, a wiceprzewodniczàcymi Ryszard Bugryn, Wac∏aw Zeman, Ta-
deusz Rusinek (Przeworsk) i Antoni Furmanik (Radymno)58. Pierwsza tura
Walnego Zebrania Delegatów NSZZ „SolidarnoÊç” województwa przemy-
skiego odby∏a si´ 17 lipca w auli I Liceum Ogólnokszta∏càcego w PrzemyÊlu.
Wówczas regionalna organizacja zwiàzkowa liczy∏a oko∏o 74 tys. cz∏onków,
którzy reprezentowani byli przez 148 delegatów (85 z Mi´dzyzak∏adowego
Komitetu Zalo˝ycielskiego PrzemyÊl, 63 z Mi´dzyzak∏adowego Komitetu
Zwiàzkowego Jaros∏aw). W pierwszym wa˝nym g∏osowaniu przesz∏a propo-
zycja utworzenia regionu w granicach województwa przemyskiego (76 g∏o-
sów za, przy wyraênym sprzeciwie 63 delegatów z Jaros∏awia). Wobec nie-
przyj´cia propozycji Kazimierza Ziobry, aby po∏ow´ miejsc we w∏adzach
Regionu przeznaczyç dla przedstawicieli Jaros∏awia, pod koniec dnia zdecy-
dowana cz´Êç delegatów jaros∏awskich opuÊci∏a sal´ obrad. 

Podczas drugiej tury zjazdu, 24 lipca, ju˝ bez udzia∏u delegatów Mi´dzy-
zak∏adowego Komitetu Zwiàzkowego Jaros∏aw, wy∏oniono 24-osobowy Za-
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57 DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 38–44; AIPN Rz, 04/377, Szyfrogram KW MO do MSW, 27 VI
1981 r., k. 608; AZR, 299, Materia∏y na I Walny Zjazd NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Rzeszowskie-
go, b.p. Decyzja Prezydium Zarzàdu Regionu w Rzeszowie dotyczàca inkorporacji Mi´dzyzak∏a-
dowego Komitetu Zwiàzkowego Jaros∏aw spotka∏a si´ ze stanowczym protestem Zarzàdu Regio-
nu w PrzemyÊlu popartym przez Prezydium Zarzàdu Regionu Podkarpacie. W uchwale Prezydium
Zarzàdu Regionu, podpisanej przez Zawojskiego, stwierdzono, ˝e dzia∏alnoÊç Kopaczewskiego
„nosi znamiona patologicznego partykularyzmu, tendencji do tworzenia »imperium rzeszowskie-
go« za wszelkà cen´ i wszelkimi metodami” („SolidarnoÊç Rzeszowska”, 25 VII 1981). Do Mi´-
dzyzak∏adowego Komitetu Zwiàzkowego Jaros∏aw nale˝a∏o oko∏o 36 tys. cz∏onków.
58 „Odg∏osy” 1981, nr 3; Komunikat Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Zwiàzkowego NSZZ „Soli-
darnoÊç” Jaros∏aw (kopia w zbiorach autora).
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rzàd Regionu Po∏udniowo-Wschodniego NSZZ „SolidarnoÊç” w PrzemyÊlu.
W wyniku tajnych wyborów przewodniczàcym zosta∏ Czes∏aw Kijanka, uzy-
skujàc 46 g∏osów, przed Adamem Szostkiewiczem (szesnaÊcie g∏osów). Zda-
niem SB na przegranà Szostkiewicza „istotny wp∏yw mia∏y zrealizowane
dzia∏ania specjalne”. Szostkiewicz uchodzi∏ za dzia∏acza zbyt radykalnego,
zwiàzanego z tzw. frakcjà korowskà, a konkretnie z takimi osobami jak Wit
Siwiec czy Stanis∏aw Kusiƒski. Prezydium Zarzàdu Regionu poza przewod-
niczàcym Kijankà tworzyli dwaj wiceprzewodniczàcy – Wojciech K∏y˝ i Hen-
ryk Baranowski, sekretarz Krystyna Osiƒska, skarbnik Zygmunt PyÊ, rzecz-
nik prasowy Adam Szostkiewicz, kierownik Biura Interwencji Krzysztof
Prokop oraz Zbigniew Duchniak59. Podczas trzeciej (21 sierpnia) i czwartej
tury (18 wrzeÊnia) delegaci omawiali kwestie programowe60.

W KroÊnie jeszcze w trakcie kampanii przedwyborczej dosz∏o do rady-
kalnych zmian w sk∏adzie Prezydium Podkarpackiego Regionalnego Komi-
tetu Za∏o˝ycielskiego NSZZ „SolidarnoÊç”. U ich pod∏o˝a le˝a∏y konflikty
personalne, jak równie˝ rozbie˝noÊci co do sposobu kierowania zwiàzkiem.
13 maja 1981 r. podczas posiedzenia prezydium rezygnacje z∏o˝yli Wilhelm
Uliasz, sekretarz Krzysztof G∏uski i skarbnik Czes∏aw Grzelczyk. Nast´p-
nie na wniosek Komisji Problemowej z prezydium wykluczono Józefa Ry-
glewicza, Kazimierza Dubasa i Stanis∏awa Koper´. Sk∏ad prezydium zosta∏
uzupe∏niony o Stanis∏awa Guzika, Leszka Pytko, Jana Zajdla i Jerzego
Ziemb´. Dubas i Kopera reprezentowali w Podkarpackim Regionalnym
Komitecie Za∏o˝ycielskim jasielski MKZ; nie jest wykluczone, ˝e te zmia-
ny personalne zawa˝y∏y na decyzji zwiàzkowców z Jas∏a o od∏àczeniu si´
i przystàpieniu do Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Ma∏opolska. Zdaniem
jednego z dzia∏aczy jasielskiego MKZ, Emila Masteja, „decyzja ta by∏a
umotywowana wieloma czynnikami. [...] Powo∏ywano si´ na zwiàzki histo-
ryczne miasta z Regionem Ma∏opolska, mo˝liwoÊç korzystania z wysokiej
klasy doradców i prelegentów, mo˝liwoÊci otrzymania sprz´tu poligraficz-
nego i telexu, zaopatrzenie w lepszà informacj´ oraz wydawnictwa zwiàz-
kowe”61. Niewàtpliwie jednak jasielscy dzia∏acze nie byli usatysfakcjonowa-
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59 J. Jarosz, Kronika wypadków wojennych, „Pogranicze” 1999, nr 50, s. 1, 4.
60 „Odg∏osy” 1981, nr 8; „Odnowa” 1981, nr 12, 13; AIPN Rz, 010/190, Informacja KW MO
w PrzemyÊlu dla MSW, 31 VII 1981 r., k. 89.
61 E. Mastej, OÊwiadczenie..., s. 7. W JaÊle zosta∏a utworzona Delegatura Regionu NSZZ „Solidar-
noÊç” Ma∏opolska. Jej kierownikiem by∏ Ryszard Âwierz, ponadto pracowali: Barbara Garbarczyk
– sekretarka, Leszek Twaróg – sekcja informacyjna, Emil Mastej – sekcja kontaktów z zak∏adami
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ni traktowaniem ich przez kroÊnieƒskà central´ i podobnie jak w przypad-
ku innych regionów znaczàcà rol´ odegra∏y w tym konflikcie zasz∏oÊci hi-
storyczne. Pomimo zerwania wi´zów instytucjonalnych zwiàzkowcy z Jas∏a
nadal wspó∏pracowali z Regionem Podkarpacie.

2 czerwca 1981 r. w burzliwej atmosferze odby∏a si´ pierwsza tura Wal-
nego Zebrania Delegatów Regionu KroÊnieƒskiego. GoÊçmi zebrania byli
przedstawiciele MKZ z PrzemyÊla, którzy liczyli na pozytywnà decyzj´
w sprawie utworzenia jednego regionu z siedzibà w PrzemyÊlu, co by∏o
zgodne z zawartym wczeÊniej porozumieniem pomi´dzy kierownictwami
obydwu regionów. Jednak wi´kszoÊç delegatów opowiedzia∏a si´ za utrzy-
maniem Regionu w KroÊnie. Wybór 45-osobowego Zarzàdu Regionu
NSZZ „SolidarnoÊç” Podkarpacie oraz przewodniczàcego nastàpi∏ pod-
czas drugiej tury zebrania, 19 czerwca. Z dwóch kandydatów na przewod-
niczàcego – Stanis∏awa Ferusia („Autosan”) i Zygmunta Zawojskiego – wy-
brano tego drugiego, który na 144 oddane wa˝ne g∏osy uzyska∏ 95.
Wybrano równie˝ pi´tnastu cz∏onków Komisji Rewizyjnej i siedmiu dele-
gatów na zjazd krajowy. Ponadto przyj´to regionalny program dzia∏alnoÊci
NSZZ „SolidarnoÊç”. Prezydium Zarzàdu Regionu ukszta∏towa∏o si´
24 czerwca w sk∏adzie: przewodniczàcy Zawojski, jego zast´pcy: Zygmunt
B∏a˝ (odpowiedzialny za delegatur´ kroÊnieƒskà) i Piotr Kaczmarczyk
z Sanoka oraz sekretarz Józef Kinel, skarbnik S∏awomira LeÊniak, rzecznik
prasowy Stanis∏aw FeruÊ, Józef Szul – kierujàcy Biurem Interwencji, W∏a-
dys∏aw Kinel, Anna Krzanowska, Adam Jaêwiecki, Jaros∏aw Waszczuk62.

Bojkot prasy

Od samego poczàtku istnienia „SolidarnoÊci” dost´p do zmonopolizowa-
nych przez w∏adz´ mediów by∏ problemem. Pomimo rozbudowanej w∏asnej
struktury informacyjnej63 zwiàzek nie móg∏ przebiç si´ zarówno do mediów
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pracy i interwencji; na pó∏ etatu zatrudniano Jana Pyzika – porady prawne, i Kazimierza Polaka
– sprawy samorzàdów. Pod koniec 1981 r. delegatura obejmowa∏a oko∏o stu zak∏adów i instytucji.
62 S. Fryc, op. cit., s. 24.
63 Wszystkie zarzàdy regionów „SolidarnoÊci” wydawa∏y w∏asne serwisy informacyjne, a wiele ko-
misji zak∏adowych w du˝ych przedsi´biorstwach – w∏asne biuletyny. MKZ Rzeszów mia∏ „Solidar-
noÊç Rzeszowskà”, ponadto 3 czerwca 1981 r. rozpoczà∏ wydawanie miesi´cznika (w zamiarze dwu-
tygodnika) publicystycznego „Z do∏u” (jego redaktorem naczelnym by∏ Jan Musia∏). Wychodzi∏o
tak˝e przeÊmiewcze pismo „Wryj” (redakcja: Tadeusz Kensy, Jacek Woêniak), oceniane w kr´gach
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elektronicznych, jak i prasy kontrolowanej w zdecydowanej wi´kszoÊci przez
PZPR. W sierpniu 1981 r. KKP wezwa∏a wszystkie regiony, by przeprowadzi-
∏y akcj´ protestacyjnà i domaga∏y si´ swobodnego dost´pu do mediów.
W Êlad za tym wezwaniem 12 sierpnia Zarzàd Regionu w Rzeszowie zaape-
lowa∏ do komisji zak∏adowych w zak∏adach graficznych o przeprowadzenie
strajku w celu z∏amania monopolu prasowego w∏adzy. 19 sierpnia og∏oszono
„dniem bez prasy”, w którym nale˝a∏o si´ powstrzymaç od kupowania gazet. 

Po og∏oszeniu akcji strajkowej pod auspicjami zast´pcy komendanta wo-
jewódzkiego MO do spraw SB w Rzeszowie p∏k. Bronis∏awa Galanta powo-
∏ano grup´ przy Komitecie Wojewódzkim PZPR (w jej sk∏ad wchodzili: se-
kretarz do spraw propagandy, kierownicy poszczególnych zak∏adów
odpowiedzialnych za wydawanie i kolporta˝ prasy, dziennikarze i pracowni-
cy Wydzia∏u II KW MO), której zadaniem by∏o zapewnienie zast´pczego
miejsca druku i Êrodków dystrybucji prasy partyjnej. Drukiem mia∏ si´ zajàç
Zak∏ad Graficzny w województwie kroÊnieƒskim, kolporta˝em natomiast
– byli funkcjonariusze MO i SB oraz cz∏onkowie partii64. Po wybuchu strajku
pracowników Rzeszowskich Zak∏adów Graficznych potajemnie wydano
i rozkolportowano cz´Êç nak∏adu dziennika komitetów wojewódzkich PZPR
w KroÊnie, PrzemyÊlu, Rzeszowie i Tarnobrzegu „Nowiny” (oko∏o 10 tys.).
20 sierpnia na polecenie KKP NSZZ „SolidarnoÊç” strajk zosta∏ zawieszony.
Dodatkowym powodem strajku w Rzeszowskich Zak∏adach Graficznych by∏
konflikt mi´dzy za∏ogà a dyrektorem Józefem Pomiankiem. 2 wrzeÊnia za∏o-
ga, poparta przez MKZ, wznowi∏a strajk, domagajàc si´ zaprzestania ataków
prasy rzàdowej na „SolidarnoÊç” i kontynuowania rozmów rzàdu ze zwiàzka-
mi. Tymczasem dyrektor Pomianek z∏o˝y∏ rezygnacj´ ze stanowiska. 5 wrze-
Ênia ze wzgl´du na rozpoczynajàcy si´ w Gdaƒsku I Krajowy Zjazd Delega-
tów NSZZ „SolidarnoÊç” akcja strajkowa zosta∏a zawieszona65.

Do bojkotu oficjalnych mediów przy∏àczy∏y si´ równie˝ inne regiony.
Prezydium Zarzàdu Regionu Po∏udniowo-Wschodniego w PrzemyÊlu
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PZPR jako antyradzieckie. Komisja Zak∏adowa NSZZ „SolidarnoÊç” WSK-PZL Mielec wydawa∏a
w latach 1980–1981 biuletyn „G∏os SolidarnoÊci”.
64 AIPN Rz, 053/41, t. 1, Pismo zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Rzeszowie p∏k.
Bronis∏awa Galanta do dyrektora Departamentu II MSW, 17 VIII 1981 r., k. 251.
65 DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 42–45; AIPN Rz, 04/378, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do
MSW, 19 VIII 1981 r., k. 777. Konflikt o dost´p do mediów sta∏ si´ dla dzia∏aczy zwiàzkowych
asumptem do rozwa˝aƒ o wydawaniu w∏asnego dziennika „SolidarnoÊç”, który objà∏by zasi´giem
ca∏à Polsk´ po∏udniowo-wschodnià.
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wezwa∏o do powstrzymania si´ przez dwa dni od kupowania gazet w prote-
Êcie przeciwko niedopuszczaniu „SolidarnoÊci” do mediów. W reakcji na
protest na Podkarpaciu MO i SB skonfiskowa∏y w siedzibie Zarzàdu Re-
gionu pisma i wydawnictwa zwiàzkowe, uznajàc je za nielegalne.

Zjazd krajowy

Jeszcze przed rozpocz´ciem Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „So-
lidarnoÊç” w du˝ych zak∏adach Polski po∏udniowo-wschodniej zwiàzkowcy
podj´li dyskusj´ na temat „Sieci”, czyli ogólnopolskiego porozumienia naj-
wa˝niejszych zak∏adów przemys∏owych. W „Sieci” znalaz∏a si´ WSK-PZL
Rzeszów, gdzie z inicjatywy „SolidarnoÊci” utworzono Komitet Za∏o˝yciel-
ski Samorzàdu Pracowniczego. 12 i 13 sierpnia 1981 r. odby∏o si´ tam ze-
branie „Sieci”, któremu przewodniczy∏ Jerzy Milewski. Podczas spotkania
wezwano sejm do rozpocz´cia prac nad projektem ustawy o przedsi´bior-
stwie spo∏ecznym. We wrzeÊniu natomiast Komisja Zak∏adowa NSZZ „So-
lidarnoÊç” w WSK-PZL Rzeszów podj´∏a uchwa∏´ o utworzeniu samorzàdu
pracowniczego wed∏ug koncepcji „Sieci”. Uznano, ˝e reforma gospodarcza
powinna nastàpiç wed∏ug modelu samorzàdowego, a samorzàd pracowni-
czy powinien byç najwy˝szym organem zarzàdzajàcym w przedsi´biorstwie
– decydowaç o profilu, wielkoÊci, cenach i kierunkach sprzeda˝y, a tak˝e
wybieraç dyrektora i okreÊlaç plany przedsi´biorstwa66. Koncepcja ta nie-
wàtpliwie narusza∏a podstawy obowiàzujàcego systemu, ale te˝ odsuwa∏a
zarzàdzanie przedsi´biorstwem od konkurencji wolnego rynku. W istocie
przedsi´biorstwo stawa∏o si´ bardziej w∏asnoÊcià spo∏ecznà.

Pierwsza tura krajowego zjazdu „SolidarnoÊci” odby∏a si´ w Gdaƒsku
od 5 do 10 wrzeÊnia 1981 r. Wzi´∏o w niej udzia∏ 896 delegatów reprezen-
tujàcych blisko 9,5 mln zwiàzkowców. Poszczególne regiony wys∏a∏y od kil-
ku do kilkudziesi´ciu osób. Region Podkarpacie w KroÊnie reprezentowa-
∏o siedmiu delegatów, Region Po∏udniowo-Wschodni w PrzemyÊlu
czterech, Region Rzeszowski 33 delegatów, Region Ziemia Sandomierska
w Stalowej Woli siedmiu, Federacj´ Tarnobrzeskà dwóch.

S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa – podobnie jak podczas zjazdów regionalnych
– usi∏owa∏a przeciwstawiç nurt umiarkowany, do którego zaliczano Wa∏´s´,
grupie tzw. ekstremistów. Wed∏ug zbieranych przez SB informacji o nastro-
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66 AIPN Rz, 04/378, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 8 IX 1981 r., k. 9.
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jach spo∏eczeƒstwo oczekiwa∏o przewartoÊciowaƒ i zasadniczego zwrotu
w dzia∏alnoÊci zwiàzku. Powtarza∏y si´ stwierdzenia, ˝e rzàd i PZPR utra-
ci∏y ca∏kowicie zaufanie spo∏eczne, a gospodarka zmierza po równi pochy-
∏ej ku upadkowi; jedynà si∏à zdolnà wyprowadziç kraj z kryzysu jest „Soli-
darnoÊç”. Spodziewano si´, ˝e w bli˝szej lub dalszej przysz∏oÊci w∏adza
zostanie przej´ta w wyniku demokratycznych wyborów. 

W okresie krajowego zjazdu NSZZ „SolidarnoÊç” stanowi∏ ju˝ ogrom-
nà i ugruntowanà struktur´, majàcà za sobà doÊwiadczenia organizacyjne,
aczkolwiek nie brakowa∏o równie˝ chaosu i ba∏aganu. We wrzeÊniu 1981 r.
w omawianych województwach do zwiàzku nale˝a∏o: w Regionie Podkar-
pacie – 76 tys. osób, w Regionie Po∏udniowo-Wschodnim – 44 tys. osób,
w Regionie Rzeszowskim (z Mi´dzyzak∏adowym Komitetem Zwiàzkowym
Jaros∏aw) – 240 tys., w Regionie Ziemia Sandomierska – 77 tys. osób, w Fe-
deracji Tarnobrzeskiej – 25 tys. osób. Przy blisko dziesi´ciomilionowej spo-
∏ecznoÊci zwiàzkowej regiony w Polsce po∏udniowo-wschodniej nale˝a∏y do
mniej licznych, tym samym nie mia∏y takiego oddzia∏ywania jak du˝e regio-
ny. Dla porównania – Region Ârodkowo-Wschodni w Lublinie liczy∏ oko∏o
332 tys. cz∏onków, natomiast najwi´kszy – Region Âlàsko-Dàbrowski w Ka-
towicach – 1,4 mln67.

22 wrzeÊnia zebra∏ si´ na nadzwyczajnym posiedzeniu Zarzàd Regionu
Rzeszowskiego, aby ustaliç stanowisko w sprawie wyboru przewodniczàcego
„SolidarnoÊci” podczas drugiej tury zjazdu krajowego. Ustalono, ˝e delega-
cja rzeszowska b´dzie g∏osowaç za wyborem Lecha Wa∏´sy. Podobne stano-
wisko dominowa∏o wÊród delegatów z województw przemyskiego i kroÊnieƒ-
skiego, a tak˝e tarnobrzeskiego. Druga tura zjazdu krajowego trwa∏a od
26 wrzeÊnia do 10 paêdziernika 1981 r. Pierwszego dnia Kopaczewski zaata-
kowa∏ w swoim wystàpieniu warszawskà grup´ ekspertów „SolidarnoÊci”
(m.in. Jacka Kuronia, Tadeusza Mazowieckiego i Bronis∏awa Geremka),
„zarzucajàc im zbyt Êcis∏e powiàzania z aparatem warszawskim PZPR”68.

WÊród delegatów na zjazd krajowy z czterech interesujàcych nas woje-
wództw jedynie w delegacji kroÊnieƒskiej znajdowa∏o si´ – jak twierdzi∏a
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67 Ibidem; „WiadomoÊci Dnia”, 22 IX 1981. Wed∏ug materia∏ów dotyczàcych Nadzwyczajnego Wal-
nego Zebrania Delegatów Regionu wynika∏o, ˝e pod koniec 1981 r. w Regionie Ziemia Sandomier-
ska by∏o 106 807 cz∏onków „SolidarnoÊci” z województwa tarnobrzeskiego (K. Rostek, op. cit., s. 45).
68 AIPN Rz, 04/378, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 23 IX 1981 r., k. 61; DwadzieÊcia
lat SolidarnoÊci..., s. 48; S. Cenckiewicz, S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa wobec I Krajowego Zjazdu Delega-
tów NSZZ „SolidarnoÊç”, „Arcana” 2003, nr 51/52, s. 117. 
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SB – dwóch tajnych wspó∏pracowników: „Witold” i „Stach”. Ka˝dy z nich
przekaza∏ SB po szeÊç informacji o ró˝nej przydatnoÊci operacyjnej.
W Gdaƒsku wybrano w∏adze krajowe zwiàzku: Komisj´ Krajowà i Komisj´
Rewizyjnà. Przewodniczàcym „SolidarnoÊci” zosta∏ Lech Wa∏´sa. W sk∏ad
Komisji Krajowej weszli wszyscy przewodniczàcy zarzàdów regionów
(w tym Kijanka, Kopaczewski, Krupka i Zawojski) oraz 69 osób wybranych
na zjeêdzie, wÊród których znaleêli si´ m.in. Tadeusz Kensy i Andrzej Kuê-
niar z Rzeszowa, Piotr Rychter z Regionu Podkarpacie oraz Józef Ma∏o-
b´dzki z Federacji Tarnobrzeskiej69.

Impas w kontaktach z w∏adzami

W drugiej po∏owie roku przybiera∏ na sile konflikt spowodowany bra-
kiem realizacji postulatów strony zwiàzkowej i coraz ostrzejszymi dzia∏a-
niami podejmowanymi przez w∏adz´. 1 kwietnia 1981 r. rzàd wprowadzi∏
kartki na mi´so, od 1 maja zacz´to równie˝ reglamentowaç mas∏o i prze-
twory zbo˝owe. 8 lipca zakomunikowano o ograniczeniu przydzia∏ów kart-
kowych mi´sa i jego przetworów. Decyzja ta wywo∏a∏a marsze g∏odowe,
g∏ównie kobiet z dzieçmi, i doprowadzi∏a do eskalacji konfliktów, tak na
poziomie centralnym, jak i lokalnym. Do tego dosz∏y jeszcze napi´cia wy-
wo∏ane represjami w∏adz wobec poszczególnych dzia∏aczy. 28 wrzeÊnia SB
zatrzyma∏a i po przeprowadzeniu rozmów ostrzegawczych wypuÊci∏a Janu-
sza Szkutnika i Adama Rozuma, którzy pod Sàdem Rejonowym w Rzeszo-
wie rozprowadzali ulotki Komitetu Wi´zionych za Przekonania70. Wówczas
toczy∏a si´ rozprawa rewizyjna w sprawie Jana Koz∏owskiego i Tadeusza
Kolano, skazanych 1 lutego 1980 r. za rzekome pobicie sàsiada.

Pod koniec paêdziernika Mi´dzyzak∏adowa Komisja Regionalna (Za-
rzàd Regionu) Rzeszów, zaniepokojona coraz bardziej nieprzejednanym
stanowiskiem w∏adz, rozprowadza∏a ulotki „Towarzysze, nie igrajcie ze
spo∏eczeƒstwem”. Natomiast w og∏oszonym przez Komisj´ Krajowà na
28 paêdziernika ogólnopolskim godzinnym strajku protestacyjnym w woje-
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69 S. Cenckiewicz, Od „Klanu” do „Renesansu”. Operacje S∏u˝by Bezpieczeƒstwa wobec kierownic-
twa „SolidarnoÊci” w latach 1980–1982, „Biuletyn Instytutu Pami´ci Narodowej” 2002, nr 12, s. 43;
DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 49; AIPN Rz, 0174/109, Informator o delegatach na I Krajowy
Zjazd NSZZ „SolidarnoÊç”, cz. 2, MSW Biuro „C”, Warszawa 1984, s. 642, 1015.
70 AIPN Rz, 04/378, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 28 IX 1981 r., k. 77.
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wództwie rzeszowskim uczestniczy∏y 122 zak∏ady (z 828 istniejàcych),
w tym za∏ogi 95 (z 351) zak∏adów produkcyjnych71.

Kryzys jesienny narasta∏ równie˝ w województwie przemyskim. Jaskra-
wà form´ przybra∏ w Wojskowych Zak∏adach Uzbrojenia w ˚urawicy pod
PrzemyÊlem, gdzie utrudniano dzia∏alnoÊç Komisji Zak∏adowej NSZZ
„SolidarnoÊç”. Dyrekcja zak∏adu postawi∏a zwiàzkowcom ultimatum, aby
do 21 wrzeÊnia wszyscy wypisali si´ z „SolidarnoÊci”, w przeciwnym razie
zostanà zwolnieni z pracy. Stwierdzono, ˝e „»SolidarnoÊç« jest ruchem
opozycyjnym w stosunku do PZPR i rzàdu i nie ma dla niej miejsca w za-
k∏adach wojskowych”72. Prezydium Zarzàdu Regionu Po∏udniowo-
-Wschodniego w PrzemyÊlu zagrozi∏o strajkiem 29 wrzeÊnia w przypadku
eskalacji konfliktu, jego decyzj´ popar∏ Mi´dzyzak∏adowy Komitet Zwiàz-
kowy Jaros∏aw oraz zarzàdy regionów w Rzeszowie, KroÊnie i Stalowej Wo-
li. 25 wrzeÊnia dyrekcja Wojskowych Zak∏adów Uzbrojenia rozpocz´∏a roz-
mowy z Komisjà Zak∏adowà, co wp∏yn´∏o na zawieszenie akcji strajkowej,
a nast´pnie odwo∏anie jej 2 paêdziernika73.

Od 1 wrzeÊnia trwa∏a te˝ akcja protestacyjna nauczycieli zrzeszonych
w Mi´dzyszkolnej Komisji Zwiàzkowej NSZZ „SolidarnoÊç” w PrzemyÊlu.
Protest by∏ zwiàzany z powo∏aniem na stanowisko wicekuratora by∏ej prze-
wodniczàcej Wojewódzkiej Rady Zwiàzków Zawodowych w PrzemyÊlu He-
leny Wardy. Zarzucano jej m.in., ˝e w ostatnim okresie nie pracowa∏a w za-
wodzie nauczyciela, nie ma praktyki w administracji szkolnej ani akceptacji
ze strony nauczycieli74. Faktycznie jednak zwiàzkowcom z „SolidarnoÊci”
trudno by∏o przejÊç do porzàdku dziennego nad faktem powierzenia by∏ej
szefowej re˝imowych zwiàzków w województwie tak wa˝nego stanowiska.

Katastrofalne zaopatrzenie sklepów w podstawowe, niezb´dne do ˝ycia
produkty jeszcze bardziej pot´gowa∏o atmosfer´ napi´cia. Dochodzi∏o do te-
go, ˝e dzia∏acze „SolidarnoÊci” zatrudnieni w PKP systematycznie kontrolo-
wali transporty kierowane do ZSRR. W paêdzierniku 1981 r. poinformowali
o wys∏aniu na wschód 1531 wagonów z obuwiem, artyku∏ami kosmetycznymi,
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71 Ibidem, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 28 X 1981 r., k. 176.
72 AP PrzemyÊl, Komisja Zak∏adowa NSZZ „SolidarnoÊç” przy Zak∏adach Wyrobów Galanteryj-
nych w Lubaczowie, 2, OÊwiadczenie Prezydium Zarzàdu Regionu Po∏udniowo-Wschodniego
w PrzemyÊlu, 19 IX 1981 r., k. 36.
73 „Serwis Informacyjny” (PrzemyÊl), 22 IX 1981. 
74 Biblioteka Po∏udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w PrzemyÊlu, 36, Komunikat „Ak-
cja protestacyjna nauczycieli”, b.d.
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galanterià, namiotami, wyrobami cukierniczymi i innymi deficytowymi wów-
czas towarami. 15 paêdziernika odby∏o si´ wspólne posiedzenie Wojewódz-
kiej Komisji Za∏o˝ycielskiej NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”
w PrzemyÊlu i Komisji do spraw ˚ywnoÊci NSZZ „SolidarnoÊç” dzia∏ajàcej
przy Zarzàdzie Regionu w PrzemyÊlu. Podczas tego posiedzenia uchwalono
zapowiedziane wczeÊniej wotum nieufnoÊci dla wojewody przemyskiego.
Decyzja ta by∏a konsekwencjà „katastrofalnego stanu zaopatrzenia w pro-
dukty ˝ywnoÊciowe i podstawowe artyku∏y przemys∏owe ludnoÊci wojewódz-
twa przemyskiego”75. Wystàpiono z wnioskiem do wojewody, aby do 26 paê-
dziernika spotka∏ si´ ze zwiàzkowcami. Nie doÊç, ˝e do spotkania nie dosz∏o,
to jeszcze 27 paêdziernika funkcjonariusze KW MO w PrzemyÊlu zatrzymali
na kilka godzin etatowego pracownika Sekcji Informacji Zarzàdu Regionu
Po∏udniowo-Wschodniego Mariusza Kurowskiego – pod pretekstem, ˝e roz-
prowadza literatur´ bezdebitowà. Wed∏ug oceny SB w strajku 28 paêdzierni-
ka wzi´∏y udzia∏ za∏ogi dziewi´tnastu zak∏adów w ca∏oÊci, a 46 zak∏adów
w cz´Êci. W zak∏adach produkcyjnych na 26 tys. pracowników pierwszej zmia-
ny strajkowa∏o 13 tys. ̧ àcznie na 85 tys. pracowników strajkowa∏o 14 tys., czy-
li 16,5 proc. wszystkich zatrudnionych. Strajk zosta∏ poparty przez MKZ Lu-
baczów i Mi´dzyzak∏adowy Komitet Zwiàzkowy Jaros∏aw76. 

W listopadzie 1981 r. centrum kryzysu w województwie przemyskim
przenios∏o si´ do Jaros∏awia. Wobec braków w zaopatrzeniu rynku decyzjà
Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Zwiàzkowego 18 listopada rozpocz´to tzw.
czarny protest, polegajàcy na wywieszeniu czarnych flag na zak∏adach pra-
cy i instytucjach. Ponadto Prezydium Mi´dzyzak∏adowego Komitetu
Zwiàzkowego uchwali∏o wotum nieufnoÊci dla wojewody przemyskiego.
Równie˝ 18 listopada dosz∏o do kolejnego incydentu, mianowicie milicjan-
ci zatrzymali trzech pracowników Komitetu w trakcie klejenia plakatów.
Po przes∏uchaniu wypuszczono ich, a nast´pnie skierowano wnioski o uka-
ranie do kolegium do spraw wykroczeƒ. 25 listopada Prezydium Komitetu
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75 AIPN Rz, 036/7, t. 1, Protokó∏ ustaleƒ pomi´dzy WKZ NSZZ Rolników Indywidualnych „Soli-
darnoÊç” w PrzemyÊlu z siedzibà w Jaros∏awiu a Komisjà ds. ˚ywnoÊci NSZZ „SolidarnoÊç” woj.
przemyskiego, 15 X 1981 r., k. 80. Przyk∏adowo w maju 1981 r. wys∏ano do ZSRR: 37 wagonów obu-
wia, 28 – konfekcji, dwa – wyk∏adziny, trzy – galanterii, pi´ç – tkanin, dwa – namiotów, pi´ç – kap,
czternaÊcie – wyrobów cukierniczych; w czerwcu 1981 r. by∏y to: dwa wagony lekarstw, 81 – obuwia,
49 – konfekcji, cztery – wyk∏adziny, osiemnaÊcie – galanterii, pi´ç – namiotów, czternaÊcie – kap,
dwanaÊcie – tkanin, szeÊç – wyrobów cukierniczych („SolidarnoÊç Rzeszowska”, 14 X 1981).
76 AIPN Rz, 010/190, Informacje KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 19 i 28 X 1981 r., k. 74, 112.
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spotka∏o si´ z wojewodà Andrzejem Wojciechowskim, któremu przedsta-
wiono m.in. postulaty dotyczàce poprawy zaopatrzenia sklepów i zmiany
nazw ulic. W przypadku niespe∏nienia postulatów zwiàzkowcy zagrozili ak-
cjà protestacyjnà. Nast´pnego dnia przewodniczàcy Komitetu Kazimierz
Ziobro uda∏ si´ na kolejne spotkanie, które odby∏o si´ w Urz´dzie Miej-
skim w obecnoÊci wicewojewody przemyskiego Zdzis∏awa Wi´c∏awa, i za-
˝àda∏ zgody na druk biuletynu zwiàzkowego poza cenzurà77. 

Spotkania z przedstawicielami administracji lokalnej nie przynosi∏y
oczekiwanych efektów spo∏ecznych. Brak odpowiedniego zaopatrzenia
sklepów, zwlekanie w∏adz z realizacjà postulatów zwiàzkowych i praktyczny
brak dost´pu NSZZ „SolidarnoÊç” do mediów powodowa∏y wzrost nastro-
jów radykalnych i poszukiwanie nowych kierunków dzia∏alnoÊci niezale˝nej.
Jednà z takich inicjatyw by∏o powo∏anie w kraju Klubów Rzeczypospolitej
Samorzàdnej „WolnoÊç-SprawiedliwoÊç-Niepodleg∏oÊç”, które mia∏y si´
staç zalà˝kami przysz∏ych partii politycznych. Do ich podstawowych zadaƒ
zaliczono krzewienie oÊwiaty politycznej, konkretyzowanie i wzbogacanie
wizji „Samorzàdnej Rzeczypospolitej”, dzia∏ania na rzecz humanizacji pra-
wa i pracy. Powstajàce w ca∏ej Polsce kluby by∏y niezale˝nymi inicjatywami
obywatelskimi dzia∏ajàcymi zgodnie z programem „SolidarnoÊci” przyj´tym
na zjeêdzie krajowym. W PrzemyÊlu, na propozycj´ przebywajàcych tam
podczas Tygodnia Kultury Robotniczej (zorganizowanego przez Zarzàd Re-
gionu Po∏udniowo-Wschodniego) Jacka Kuronia i Adama Michnika, pod
koniec listopada utworzono Komitet Za∏o˝ycielski Klubu Rzeczypospolitej
Samorzàdnej, do którego weszli: Stanis∏aw Kusiƒski, Stanis∏aw Diabin (by-
∏y cz∏onek Zarzàdu Regionu), Marek Pudliƒski (cz∏onek Zarzàdu Regionu)
i Adam Szostkiewicz (cz∏onek Prezydium Zarzàdu Regionu)78. Klub Rze-
czypospolitej Samorzàdnej powsta∏ tak˝e w Rzeszowie (Bogdan Duchaƒ,
Marek Jemio∏a, Tadeusz Kensy, Irena Kruk, Zbigniew Mu∏a, Adam Rozum,
Tadeusz Sowa, Jaros∏aw A. Szczepaƒski, Janusz Szkutnik, Ewa Âwist), a za-
là˝ek takiego klubu – w Stalowej Woli (Janusz Gwoêdziwski)79.
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77 Ibidem, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 18 XI 1981 r., k. 203; AP PrzemyÊl, KZ
NSZZ „SolidarnoÊç” przy Cukrowni „Przeworsk” w Przeworsku, 4, Teleks Mi´dzyzak∏adowego
Komitetu Zwiàzkowego Jaros∏aw do komisji zak∏adowych, 26 XI 1981 r., k. 82–83.
78 AIPN Rz, 010/190, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 28 XI 1981 r., k. 250; Deklara-
cja za∏o˝ycielska Klubów Rzeczypospolitej Samorzàdnej „WolnoÊç-SprawiedliwoÊç-Niepodle-
g∏oÊç”, b.d. (w zbiorach autora).
79 „Robotnik”, grudzieƒ 1981.
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W ostatnich tygodniach poprzedzajàcych wprowadzenie stanu wojen-
nego napi´cia w przemyskich w∏adzach „SolidarnoÊci” si´gn´∏y zenitu.
Sporo czasu up∏yn´∏o na ciàg∏ych k∏ótniach, wzajemnych pretensjach
i oskar˝eniach o wspó∏prac´ z SB, co w niektórych przypadkach nie rozmi-
ja∏o si´ z prawdà. 2 grudnia w Domu Kultury Kolejarza odby∏o si´ w burz-
liwej atmosferze posiedzenie Zarzàdu Regionu. Przewodniczàcy Kijanka
ostro skrytykowa∏ trzech cz∏onków Prezydium: Krystyn´ Osiƒskà, Krzysz-
tofa Prokopa i Zygmunta Pysia. Na 7 grudnia do auli I Liceum Ogólno-
kszta∏càcego w PrzemyÊlu zwo∏ano Walne Zebranie Delegatów Regionu
Po∏udniowo-Wschodniego, podczas którego dosz∏o do ostrej wymiany zdaƒ
na temat sposobu pracy przewodniczàcego Zarzàdu oraz Sekcji Informa-
cji, kierowanej przez Adama Szostkiewicza. W trakcie obrad pojawi∏ si´
nawet wniosek o wotum nieufnoÊci dla przewodniczàcego, w koƒcu jednak
wycofany. Wykluczono Krystyn´ Osiƒskà z etatowego sk∏adu Zarzàdu Re-
gionu. 9 grudnia, na nast´pnym posiedzeniu Zarzàdu, z Prezydium wyklu-
czono Prokopa i Pysia, wybrano zaÊ na ich miejsce Ryszarda ¸ukowskiego
(Biuro Interwencji), Romana Pomykalskiego (skarbnik, nieetatowy) i Wal-
demara Wiglusza (sekretarz). Poniewa˝ dotychczasowe postulaty Zarzàdu
Regionu dotyczàce poprawy warunków pracy i ˝ycia mieszkaƒców nie do-
czeka∏y si´ realizacji, uzgodniono, ˝e zostanà opracowane i przedstawione
w∏adzom nowe ˝àdania. W spotkaniu tym uczestniczy∏ Antoni Kopaczew-
ski, szef rzeszowskiej „SolidarnoÊci”80.

Nie mniej napi´ta sytuacja panowa∏a w Regionie Podkarpacie. 1 sierp-
nia podczas rozwieszania plakatów upami´tniajàcych rocznic´ wybuchu
powstania warszawskiego SB zatrzyma∏a dzia∏aczy jasielskiej „Solidarno-
Êci” – Leszka Twaroga i Emila Masteja. By∏o to ju˝ czwarte zatrzymanie
tych osób. Zarzàd Regionu Podkarpacie w sierpniu wystàpi∏ do wojewody
z postulatami przekazania na potrzeby s∏u˝by zdrowia kilku budynków,
m.in. by∏ej siedziby Komendy Miejskiej MO oraz budowanego w∏aÊnie
gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR w KroÊnie. W praktyce zwiàz-
kowcom uda∏o si´ wstrzymaç t´ partyjnà inwestycj´, ale okaza∏o si´, ˝e
konstrukcja wznoszonego budynku nie odpowiada wymogom szpitalnym.
Niezadowolenie spo∏eczne wzrasta∏o jednak najbardziej z powodu braku
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80 AIPN Rz, 036/12, Pismo KW MO w PrzemyÊlu do wojewody przemyskiego, 9 XII 1981 r., b.p.;
Komunikat rzecznika prasowego Zarzàdu Regionu Adama Szostkiewicza, 9 XII 1981 r. (w zbio-
rach Waldemara Wiglusza z PrzemyÊla).
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podstawowych towarów na rynku. Województwo kroÊnieƒskie nie odbiega-
∏o pod tym wzgl´dem od innych w tej cz´Êci Polski. 9 sierpnia Zarzàd Re-
gionu zorganizowa∏ na placu Zwyci´stwa w KroÊnie kilkutysi´czny wiec.
Jego uczestnicy udali si´ nast´pnie pod siedzib´ Urz´du Wojewódzkiego.
Tam wr´czono wojewodzie rezolucj´ zawierajàcà ocen´ aktualnej sytuacji,
po czym udano si´ do koÊcio∏a Êw. Ducha, gdzie odby∏a si´ msza, którà ce-
lebrowa∏ bp Ignacy Tokarczuk.

27 sierpnia przewodniczàcy Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Pod-
karpacie Zygmunt Zawojski oraz przewodniczàcy Wojewódzkiego Komitetu
Za∏o˝ycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç” Pawe∏
Chrupek spotkali si´ z wojewodà kroÊnieƒskim Tadeuszem Krukiem, I sekre-
tarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR Henrykiem Wojtalem (18 czerwca
zastàpi∏ on na tym stanowisku W∏adys∏awa Kondefera) i Jerzym Guzikiem,
prezesem Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowe-
go. Wojewoda zobowiàza∏ si´ do spe∏nienia kilku postulatów, w tym przyzna-
nia stosownych uprawnieƒ Komisji Kontroli Spo∏ecznej powo∏anej przez
Zarzàd Regionu, która mia∏aby si´ zajàç poprawà zaopatrzenia lokalnego
rynku. W∏adze województwa jednak zwleka∏y z uznaniem jej uprawnieƒ,
obawiajàc si´, ˝e w ten sposób „SolidarnoÊç” wejdzie w zakres kompetencji,
a tym samym przywilejów w∏adzy. Mimo kolejnego spotkania z wojewodà nie
dosz∏o do porozumienia mi´dzy stronami, Zarzàd Regionu zagrozi∏ wi´c
rozpocz´ciem akcji strajkowej. 21 paêdziernika podczas po∏àczonego posie-
dzenia Zarzàdu Regionu i komisji zak∏adowych postanowiono przes∏aç do
WRN i premiera uchwa∏´, w której ˝àdano usuni´cia ze stanowiska woje-
wody Kruka i jego zast´pców, oraz proklamowano gotowoÊç strajkowà.
˚àdania „SolidarnoÊci” zawarte w uchwale zosta∏y poparte przez wi´kszoÊç
zak∏adów pracy bioràcych udzia∏ w ogólnopolskim proteÊcie 28 paêdzier-
nika – godzinnym strajku ostrzegawczym. Powszechny udzia∏ w strajku wzi´-
∏y równie˝ jasielskie zak∏ady pracy. W∏adze jednak ca∏kowicie zignorowa∏y
˝àdanie odwo∏ania wojewodów i uznania powo∏anej przez zwiàzkowców Ko-
misji. W regionie utrzymywa∏ si´ stan gotowoÊci strajkowej, a ponadto reali-
zowano zalecenia Komisji Krajowej NSZZ „SolidarnoÊç” dotyczàce przygo-
towania za∏óg na wypadek wydarzeƒ nadzwyczajnych. W wielu zak∏adach
pracy odby∏y si´ spotkania poÊwi´cone instrukcji o powo∏aniu zapasowych
komisji zak∏adowych i przeprowadzeniu strajku generalnego.

Napi´cia nie omin´∏y równie˝ Êrodowisk wiejskich. 3 grudnia 1981 r.
rolnicy rozpocz´li strajk okupacyjny w budynku Urz´du Gminy w Brzostku
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ko∏o Jas∏a. Strajk by∏ reakcjà na fiasko rozmów prowadzonych z w∏adzami
województwa tarnowskiego, m.in. w sprawie zaopatrzenia rynku rolnego.
Wsparcia Komitetowi Strajkowemu w Brzostku udzieli∏a Delegatura NSZZ
„SolidarnoÊç” w JaÊle. 7 grudnia w rozmowach z w∏adzami województwa
tarnowskiego uczestniczyli Ryszard Maciejowski i Emil Mastej z Jas∏a.
Konflikt zosta∏ zakoƒczony podpisaniem porozumienia 10 grudnia.

Na trzy dni przed zbli˝ajàcà si´ nieuchronnie konfrontacjà Zarzàd Regio-
nu Podkarpacie, nie uzyskawszy odpowiedzi w∏adz na przedstawione przez
siebie ˝àdania, podjà∏ kolejnà uchwa∏´, domagajàc si´ tym razem „utworze-
nia rzàdu wiarygodnego, akceptowanego przez spo∏eczeƒstwo oraz rozpisa-
nia wolnych i powszechnych wyborów do rad narodowych i sejmu na podsta-
wie zaaprobowanej przez spo∏eczeƒstwo ordynacji wyborczej”81.

W Tarnobrzeskiem konflikty mi´dzy „SolidarnoÊcià” a lokalnà w∏adzà
zacz´∏y narastaç ju˝ latem 1981 r. Brak akceptacji ze strony wojewody dla
przedstawicieli Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemia Sandomier-
ska jako reprezentantów „SolidarnoÊci Wiejskiej” – zwiàzku, który nie by∏
zarejestrowany, spowodowa∏ zerwanie przez „SolidarnoÊç” 27 lipca wszel-
kich rozmów z w∏adzami administracyjnymi. 3 sierpnia Zarzàd Regionu
przyjà∏ uchwa∏´ w sprawie odwo∏ania wojewody, wicewojewody, prokura-
tora wojewódzkiego i lekarza wojewódzkiego. Zarzucono w∏adzom opie-
sza∏oÊç w realizacji zg∏aszanych przez „SolidarnoÊç” postulatów. Jesienià
sytuacja uleg∏a dalszemu zaognieniu, co by∏o spowodowane z∏ym zaopa-
trzeniem sklepów i brakiem produktów sprzedawanych na kartki. 15 paê-
dziernika Zarzàd Regionu Ziemia Sandomierska podjà∏ decyzj´ o przepro-
wadzeniu 19 paêdziernika strajku ostrzegawczego w wybranych zak∏adach
pracy. 16 paêdziernika rozpocz´li strajk robotnicy w Hucie Szk∏a Opako-
waniowego w Sandomierzu, nast´pnie powo∏ano Regionalny Komitet
Strajkowy, który na skutek wstrzymania zap∏aty za strajk przeprowadzi∏
sonda˝ wÊród za∏óg, po czym og∏osi∏, ˝e 23 paêdziernika w ca∏ym Regionie
odb´dzie si´ strajk. Tego te˝ dnia w akcji strajkowej uczestniczy∏a wi´k-
szoÊç zak∏adów pracy w Regionie. 26 paêdziernika do Stalowej Woli przy-
by∏a komisja rzàdowa z wicepremierem Adamem Jedynakiem na czele,
która jednak nie podj´∏a rozmów ze strajkujàcymi. Dopiero 29 paêdzierni-
ka dosz∏o do rozmów w Tarnobrzegu, dokàd przyjecha∏a jedenastoosobo-
wa komisja pod przewodnictwem Jana Jab∏oƒskiego, podsekretarza stanu
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81 E. Mastej, OÊwiadczenie..., s. 8, 11; S. Fryc, op. cit., s. 28–29; A. Brygidyn, op. cit., s. 119.
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w Ministerstwie Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Ârodowi-
ska. Przedstawiciele rzàdu domagali si´, aby przed przystàpieniem do roz-
mów przerwano strajk, na co nie wyrazi∏ zgody Regionalny Komitet Straj-
kowy. Ustalono wobec tego, ˝e rozmowy b´dà prowadzone w Zak∏adowym
Domu Kultury w Stalowej Woli. Dopiero na skutek perswazji ze strony Wa-
∏´sy, który przyby∏ do Stalowej Woli 2 listopada, Regionalny Komitet Straj-
kowy czasowo zawiesi∏ strajk, a dzieƒ póêniej pod przewodnictwem Krup-
ki rozpoczà∏ rozmowy z komisjà rzàdowà kierowanà przez wiceministra
Jab∏oƒskiego. Rozmowy toczy∏y si´ a˝ do 11 listopada, kiedy podpisano po-
rozumienie dotyczàce zaopatrzenia w ˝ywnoÊç i reglamentacji, w którym
strona rzàdowa zobowiàza∏a si´ do zagwarantowania przydzia∏ów kartko-
wych i poprawy zaopatrzenia sklepów. Wkrótce okaza∏o si´ jednak, ˝e by-
∏y to zapewnienia go∏os∏owne. 4 grudnia, na ostatnim przed og∏oszeniem
stanu wojennego posiedzeniu, Zarzàd Regionu Ziemia Sandomierska wy-
stàpi∏ z apelem do za∏óg, aby w dniach 8–10 grudnia wstrzymano prac´ na
pi´ç minut, traktujàc to jako protest przeciwko z∏emu zaopatrzeniu skle-
pów przed Êwi´tami Bo˝ego Narodzenia82.

Niezale˝ny ruch zwiàzkowy na wsi
Powsta∏y w latach 1980–1981 niezale˝ny ruch zwiàzkowy na wsi sta∏ si´

wa˝nà cz´Êcià powszechnego oporu spo∏ecznego w Polsce. Utworzenie nie-
zale˝nych samorzàdnych zwiàzków zawodowych rolników indywidualnych,
a tak˝e innych grup zawodowych na wsi by∏o ÊciÊle zwiàzane z powstaniem
NSZZ „SolidarnoÊç”. Dzia∏ania rolników wynika∏y z ch´ci posiadania w∏a-
snej organizacji, która w sposób niezale˝ny od w∏adzy broni∏aby interesów
mieszkaƒców wsi, a tym samym z∏ama∏aby monopol PZPR i organizacji sa-
telickich. Nale˝y tu wspomnieç, ˝e powsta∏e w Êrodowisku wiejskim w 1980 r.
zwiàzki zawodowe po raz pierwszy obj´∏y tak znacznà cz´Êç rolników. Naj-
bardziej aktywne osoby zaanga˝owane w dzia∏alnoÊç opozycyjnà koƒca lat
siedemdziesiàtych inicjowa∏y w 1980 r. powstanie „SolidarnoÊci” rolniczej.

7 wrzeÊnia 1980 r. w Warszawie odby∏o si´ spotkanie przedstawicieli ko-
mitetów samoobrony ch∏opskiej ziemi grójeckiej, rzeszowskiej i lubelskiej
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82 A. Koptyra, op. cit., s. 115–118, 121; AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 50, Aneks do planu operacyj-
nych przedsi´wzi´ç SB i MO województwa tarnobrzeskiego w operacji „Lato-80”, 20 VIII 1981 r.,
k. 90; ibidem, 5 XI 1981 r., k. 72.
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oraz cz∏onków Tymczasowego Komitetu Niezale˝nych Zwiàzków Zawodo-
wych Rolników. Podczas tego spotkania podj´li decyzj´ o przekszta∏ceniu
si´ w Niezale˝ny Samorzàdny Zwiàzek Zawodowy Rolników. 21 wrzeÊnia
ukonstytuowa∏ si´ Komitet Za∏o˝ycielski NSZZ Rolników „SolidarnoÊç
Wiejska”, liczàcy 42 osoby. Polsk´ po∏udniowo-wschodnià reprezentowali
w nim Stanis∏aw Krasoƒ z ¸owiska i Franciszek Perlak z Woli ˚arczyckiej
(województwo rzeszowskie) oraz Jan Koz∏owski z województwa tarnobrze-
skiego, który zosta∏ wiceprzewodniczàcym Komitetu Za∏o˝ycielskiego.
Przewodniczàcym Komitetu zosta∏ Zdzis∏aw Ostatek, sadownik z okolic
Grójca. 29 listopada Sàd Wojewódzki w Warszawie odrzuci∏ wniosek o re-
jestracj´ „SolidarnoÊci Wiejskiej”.

Tymczasem w terenie, nie wy∏àczajàc województw Polski po∏udniowo-
-wschodniej, przystàpiono do tworzenia grup za∏o˝ycielskich „SolidarnoÊci
Wiejskiej”. W po∏owie wrzeÊnia powsta∏y pierwsze ko∏a – w TeleÊnicy
Oszwarowej i Ustianowej (województwo kroÊnieƒskie). Najwi´kszà aktyw-
noÊç organizacyjnà przejawia∏ Antoni Wojnarowicz z Hoszowa. W Przemy-
Êlu zapoczàtkowano spotkania konsultacyjne rolników i ogrodników
w sprawie powo∏ania kó∏ niezale˝nego zwiàzku. Rozmowy dotyczàce po-
wo∏ania zwiàzków rolniczych prowadzono równie˝ w siedzibie „Solidarno-
Êci” w Rzeszowie. W wielu przypadkach pomocy organizacyjnej udzielali
ksi´˝a katoliccy. Jedno z pierwszych kó∏ NSZZ Rolników „SolidarnoÊç
Wiejska” powsta∏o 1 paêdziernika 1980 r. w Woli ˚arczyckiej83. 

W województwie rzeszowskim w organizacj´ kó∏ „SolidarnoÊci Wiej-
skiej” w∏àczyli si´ przedstawiciele Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Za∏o˝y-
cielskiego NSZZ „SolidarnoÊç”. Po wsiach jeêdzili m.in. Janusz Szkutnik
i Andrzej Kuêniar. W paêdzierniku formu∏a pisma „WieÊ Rzeszowska” zo-
sta∏a poszerzona – by∏ to teraz „biuletyn informacyjny kó∏ wiejskich Nieza-
le˝nego Samorzàdnego Zwiàzku Zawodowego Rolników Rzeszowszczy-
zny” (do redakcji nale˝eli Tadeusz Kensy, Janusz Szkutnik, a tak˝e inne
osoby). 16 paêdziernika w Rzeszowie ukonstytuowa∏ si´ Komitet Za∏o˝y-
cielski NSZZ Rolników „SolidarnoÊç Wiejska” w tymczasowym sk∏adzie:
Antoni Bartyƒski, Stanis∏aw Krasoƒ, Franciszek Perlak, Piotr Szostek, Sta-
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83 K. Kamiƒski, Dni nadziei na godne ˝ycie. Poczàtki SolidarnoÊci Rolników Indywidualnych na Pod-
karpaciu [w:] Z dziejów SolidarnoÊci podkarpackiej..., s. 38; T. Sopel, Niezale˝ny ruch ch∏opski „So-
lidarnoÊç” w Polsce po∏udniowo-wschodniej w latach 1980–1989, PrzemyÊl 2000, s. 14; AIPN Rz,
01/19, Meldunek sytuacyjny KW MO w KroÊnie, 14 IX 1980 r., k. 62.
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nis∏aw Szopa. Nieco póêniej zosta∏ on poszerzony84. Postulaty rolników rze-
szowskich przybiera∏y coraz bardziej konkretnà form´. 23 listopada w Mar-
kowej odby∏o si´ zebranie przedstawicieli kó∏ wiejskich NSZZ Rolników
„SolidarnoÊç Wiejska” z województwa rzeszowskiego oraz MKZ NSZZ
„SolidarnoÊç” Rzeszów. Uchwalono wspólnie trzy rezolucje. Pierwsza do-
tyczy∏a rejestracji statutu „SolidarnoÊci Wiejskiej” i spraw rolniczych, dru-
ga – umo˝liwienia umieszczania krzy˝y w szko∏ach i instytucjach publicz-
nych oraz spraw koÊcielnych, a trzecia by∏a wyrazem protestu przeciwko
represyjnym akcjom SB wobec redakcji „Wsi Rzeszowskiej”, co mia∏o
zwiàzek z wczeÊniejszym zatrzymaniem Szkutnika i Kensego. W zebraniu
w Markowej, któremu przewodniczyli Antoni Kopaczewski i Tadeusz Ken-
sy, uczestniczy∏o oko∏o tysiàca osób, w tym tak˝e przedstawiciele wojewo-
dy rzeszowskiego.

W listopadzie 1980 r. powsta∏ siedmioosobowy Komitet Za∏o˝ycielski
NSZZ Rolników w gminie Paw∏osiów (województwo przemyskie). Niemal
od razu pod adresem w∏adz wysuni´to postulaty, które dotyczy∏y wzrostu
efektywnoÊci pracy spó∏dzielczych kó∏ek rolniczych, poprawy zaopatrzenia
w nawozy, w´giel i sprz´t rolniczy, zmiany polityki cenowej i usprawnienia
pracy organów administracji terenowej. Nast´pnie powsta∏y komitety za∏o-
˝ycielskie w Tulig∏owach (czterdziestu rolników) i w Stubnie (szeÊçdziesi´-
ciu rolników). Zebrania za∏o˝ycielskie zwiàzków rolniczych obs∏ugiwali
dzia∏acze MKZ NSZZ „SolidarnoÊç” z PrzemyÊla. Z uwagi na pojawienie
si´ na wsi „fa∏szywych emisariuszy”, przemyski MKZ zaopatrzy∏ swoich
przedstawicieli w stosowne pe∏nomocnictwa. W grudniu ukszta∏towa∏ si´
Wojewódzki Komitet Za∏o˝ycielski NSZZ Rolników „SolidarnoÊç Wiej-
ska” województwa przemyskiego z siedzibà w Jaros∏awiu. Jego przewodni-
czàcym zosta∏ Jan Ku∏aj z Cieszacina Wielkiego, wiceprzewodniczàcym
– W∏adys∏aw Mazur, a sekretarzem – Stanis∏aw Pajda85.

Odrzucenie przez sàd wniosku o rejestracj´ „SolidarnoÊci Wiejskiej”
znaczàco przyczyni∏o si´ do eskalacji konfliktu rolników z w∏adzami.
W KroÊnieƒskiem narasta∏y dodatkowe problemy, zwiàzane z istnieniem tu

101

84 AIPN Rz, 04/375, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 11 X 1980 r., k. 112; DwadzieÊcia
lat SolidarnoÊci..., s. 17.
85 AIPN Rz, 04/375, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 24 XI 1980 r., k. 253; ibidem,
010/186, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 29 XI 1980 r., k. 201; T. Sopel, op. cit., s. 19.
Wed∏ug Sopla, W∏adys∏aw Mazur by∏ by∏ym funkcjonariuszem MO i bra∏ udzia∏ w pacyfikacji pro-
testu robotniczego na Wybrze˝u w 1970 r., do czego przyzna∏ si´ innym cz∏onkom WKZ.
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ucià˝liwych terenów wypoczynkowych Urz´du Rady Ministrów, jak rów-
nie˝ z represyjnymi dzia∏aniami w∏adz wobec rolników bieszczadzkich.
W∏adze nie zamierza∏y jednak podejmowaç rozmów z przedstawicielami
niezarejestrowanej organizacji. Swoje oczekiwania mieszkaƒcy Bieszcza-
dów wyrazili na sejmiku zwo∏anym 9 listopada przez – powsta∏à wczeÊniej
– Federacj´ Robotników, Rolników i Innych Grup Zawodowych Bieszcza-
dów NSZZ „SolidarnoÊç”. Ju˝ podczas tego sejmiku mi´dzy dzia∏aczami
bieszczadzkimi dosz∏o do rozbie˝noÊci. Coraz wyraêniej zacz´∏a si´ wyod-
r´bniaç grupa Antoniego Wojnarowicza z Hoszowa, zwolennika przyj´cia
rezolucji dotyczàcej krzywd ch∏opskich w Bieszczadach, i grupa Wieƒczy-
s∏awa Nowackiego, który optowa∏ przeciwko rezolucji. Ostatecznie sejmik
zakoƒczy∏ si´ bez oczekiwanych przez wielu uczestników efektów. Podzia∏
zarysowa∏ si´ nie tylko wÊród rolników z Bieszczadów, ale tak˝e wÊród in-
nych dzia∏aczy województwa kroÊnieƒskiego, bowiem w KroÊnie przystà-
piono do tworzenia wojewódzkich struktur „SolidarnoÊci Wiejskiej” z Paw-
∏em Chrupkiem z Haczowa na czele86.

Dzi´ki wysi∏kom Jana Koz∏owskiego „SolidarnoÊç Wiejska” uzyska∏a
szeroki zasi´g w województwie tarnobrzeskim. 21 grudnia w Stalowej Wo-
li odby∏o si´ spotkanie ponad dziewi´ciuset delegatów NSZZ Rolników
„SolidarnoÊç Wiejska” z ca∏ego województwa. Powo∏ano Komitet Za∏o˝y-
cielski NSZZ Rolników „SolidarnoÊç Wiejska” w Tarnobrzegu, a Koz∏ow-
ski zosta∏ jego przewodniczàcym. W koƒcu grudnia 1980 r. w województwie
tarnobrzeskim zarejestrowanych by∏o trzydzieÊci kó∏ „SolidarnoÊci Wiej-
skiej”. Zwiàzkowcy domagali si´ równouprawnienia rolników indywidual-
nych z sektorem spó∏dzielczym i paƒstwowym, wprowadzenia racjonalnych
cen skupu towarów rolnych, zaopatrzenia w maszyny, nawozy i materia∏y
budowlane oraz wprowadzenia nauki religii w szko∏ach. Do po∏owy stycz-
nia 1981 r. w tym województwie zorganizowano 45 kó∏ gminnych i wiejskich
„SolidarnoÊci Wiejskiej”, do po∏owy marca zaÊ by∏o ich ju˝ 21087.
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86 K. Kamiƒski, op. cit., s. 38. W trakcie sejmiku bieszczadzkiego, który zosta∏ zorganizowany bez
akceptacji w∏adz „SolidarnoÊci”, przedstawiciele Podkarpackiego Regionalnego Komitetu Za∏o˝y-
cielskiego NSZZ „SolidarnoÊç” z Krosna opuÊcili sal´ obrad (AIPN Rz, 01/19, Meldunek sytuacyj-
ny KW MO w KroÊnie, 9 XI 1980 r., k. 188).
87 AP PrzemyÊl, Komisja Zak∏adowa NSZZ „SolidarnoÊç” przy Zak∏adzie Maszyn Budowlanych
w Lubaczowie, 4, „SolidarnoÊç Wiejska” w Tarnobrzeskiem, k. 1–2; AIPN, MSW II, 17/IX/231,
t. 50, Aneks do planu operacyjnych przedsi´wzi´ç SB i MO województwa tarnobrzeskiego w ope-
racji „Lato-80”, 16 I 1981 r., k. 28.
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Protest ustrzycko-rzeszowski

W koƒcu 1980 r. najwa˝niejsze dla Êrodowisk wiejskich wydarzenia
dzia∏y si´ w Bieszczadach. Brak reakcji ze strony w∏adz sk∏oni∏ cz∏onków
Federacji Robotników, Rolników i Innych Grup Zawodowych Bieszcza-
dów NSZZ „SolidarnoÊç” do rozpocz´cia 29 grudnia o godzinie dziesiàtej
strajku okupacyjnego w sali konferencyjnej Urz´du Miasta i Gminy
w Ustrzykach Dolnych. WÊród pi´tnastu postulatów Komitetu Strajko-
wego by∏o zaprzestanie represji wobec dzia∏aczy zwiàzkowych, wszcz´cie
dochodzenia w sprawie nadu˝yç przedstawicieli w∏adz lokalnych, przydzia∏
lokalu i sprz´tu dla „SolidarnoÊci”, przekazanie niektórych obiektów na
cele spo∏eczne, wynagrodzenie za czas strajku. Do najwa˝niejszych ˝àdaƒ
nale˝a∏o upublicznienie istnienia oÊrodków wypoczynkowych Urz´du
Rady Ministrów w Ar∏amowie, Mucznem, Wo∏osatem i Caryƒskiem. Fak-
tycznie bieszczadzcy rolnicy dà˝yli do likwidacji tzw. paƒstwa ar∏amowskie-
go; domagali si´ zaprzestania ekspansji terytorialnej oÊrodka w Ar∏amowie
kosztem mieszkaƒców. W sk∏ad Komitetu Strajkowego weszli m.in. rolni-
cy: Antoni Wojnarowicz, Wieƒczys∏aw Nowacki, Franciszek ¸ysyganicz,
Antoni Cycoƒ, W∏adys∏aw W∏odarczyk, Wies∏aw Procyk; nauczyciele: Mie-
czys∏aw Barlewicz, Józef Sabara, Boles∏aw Hulewicz, Kazimierz Ko∏odziƒ-
ski oraz lekarka Krystyna Prokop-Kur. Pierwszego dnia strajku do Ustrzyk
przybyli przedstawiciele mi´dzyzak∏adowych komitetów za∏o˝ycielskich
NSZZ „SolidarnoÊç” z PrzemyÊla i Krosna. Równie˝ 29 grudnia rzeszow-
ski MKZ w swojej uchwale popar∏ akcj´ protestacyjnà w Bieszczadach i wy-
stàpi∏ przeciwko „protekcjonistycznej polityce Rzàdu wobec zwiàzków
bran˝owych”. Nast´pnego dnia do Ustrzyk uda∏o si´ dwóch przedstawicie-
li „SolidarnoÊci” z Rzeszowa88.

W∏adze nie spieszy∏y si´ z podj´ciem negocjacji, dlatego 31 grudnia Ko-
mitet Strajkowy w Ustrzykach wyda∏ komunikat o braku rozmów na temat
przedstawionych postulatów. Z sàsiednich regionów zacz´∏y przybywaç de-
legacje, przywo˝àc ze sobà ˝ywnoÊç dla strajkujàcych. 1 stycznia 1981 r.
ks. Stanis∏aw Surmacz odprawi∏ dla uczestników strajku msz´ Êwi´tà. W akcji
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88 K. Kamiƒski, op. cit., s. 42; AZR, 302, Postulaty Federacji Robotników, Rolników i Innych Grup
Zawodowych Bieszczadów NSZZ „SolidarnoÊç”, Ustrzyki Dolne, 29 XII 1980 r., b.p.; Komunikat
zbiorczy Komitetu Strajkowego w Rzeszowie Jak narasta∏ strajk?, 7 I 1981 r. (kopia w zbiorach au-
tora); „Bieszczadnik”, 17 II 1981, nr 1 (gazetka Federacji Robotników, Rolników i Innych Grup
Zawodowych Bieszczadów NSZZ „SolidarnoÊç”).
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protestacyjnej bra∏o wówczas udzia∏ oko∏o szeÊçdziesi´ciu osób. Baz´ poli-
graficznà dla Komitetu Strajkowego zapewni∏ MKZ PrzemyÊl89. 31 grudnia
rzeszowski WKZ NSZZ Rolników „SolidarnoÊç Wiejska” podjà∏ decyzj´
o rozpocz´ciu strajku okupacyjnego w Urz´dzie Wojewódzkim, jeÊli do
5 stycznia nie dojdzie do zawarcia porozumienia w Ustrzykach Dolnych.
W∏adze nasili∏y dzia∏ania dezinformacyjne, dlatego te˝ 1 i 2 stycznia 1981 r.
„SolidarnoÊç” przeprowadzi∏a w Rzeszowie akcj´ ulotkowà. W ulotkach
wyra˝ano poparcie dla ˝àdaƒ strajkujàcych w Ustrzykach, ponadto doma-
gano si´ zarejestrowania „SolidarnoÊci Wiejskiej” oraz wznowienia emisji
filmu Robotnicy ’80.

Tymczasem 2 stycznia rozpocz´∏a si´ inwentaryzacja majàtku po Woje-
wódzkiej Radzie Zwiàzków Zawodowych w Rzeszowie. Do akcji tej do∏à-
czy∏o pi´ciu przedstawicieli MKZ z Antonim Kopaczewskim na czele. Do-
magali si´ oni, aby majàtek WRZZ zosta∏ przydzielony poszczególnym
zwiàzkom zawodowym, proporcjonalnie do liczby ich cz∏onków. Poniewa˝
stanowisko w∏adz rozmija∏o si´ z intencjami „SolidarnoÊci”, podj´to decy-
zj´ o rozpocz´ciu strajku okupacyjnego w by∏ej siedzibie WRZZ90. W in-
formacji dla MSW z 3 stycznia rzeszowska SB donosi∏a, ˝e w dalszym cià-
gu trwa akcja protestacyjna, w której bierze udzia∏ oko∏o czterdziestu osób.
W nocy z 2 na 3 stycznia zawiàzano jedenastoosobowy (nast´pnie powi´k-
szony do pi´tnastu osób) Komitet Strajkowy, który popar∏ postulaty
ustrzyckie i za˝àda∏ przydzielenia „SolidarnoÊci” 90 proc. majàtku po
WRZZ, zwrotu wydawnictw „SolidarnoÊci Wiejskiej” zabranych 21 listopa-
da 1980 r. przez SB oraz rejestracji niezale˝nego zwiàzku rolników. Prze-
prowadzono ponadto akcj´ informacyjnà w Rzeszowie. Jak si´ okaza∏o,
funkcjonariusze SB w tym dniu nie mieli Êcis∏ych informacji dotyczàcych
obsady Komitetu Strajkowego – sàdzili, ˝e jego przewodniczàcym zosta∏
Antoni Kopaczewski, podczas gdy funkcj´ t´ powierzono Janowi Ogrodni-
kowi z WSK-PZL Rzeszów. W kierownictwie Komitetu Strajkowego zna-
laz∏ si´ tajny wspó∏pracownik „Józek”, dzi´ki któremu przez ca∏y okres
strajku SB, a tym samym strona rzàdowa, mia∏a istotne informacje91.

104

89 K. Kamiƒski, op. cit., s. 42–43.
90 AIPN Rz, 04/376, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 2 I 1981 r., k. 2–3; Komunikat
zbiorczy Komitetu Strajkowego w Rzeszowie Jak narasta∏ strajk?, 7 I 1981 r.
91 AIPN Rz, 04/376, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 3 I 1981 r., k. 6; AZR, 302, Ko-
munikaty Komitetu Strajkowego w Rzeszowie nr 2 i nr 3, 2 I 1981 r., b.p. Obecny przez kilka dni
na strajku Timothy Garton Ash tak scharakteryzowa∏ przewodniczàcego Komitetu Strajkowego 
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W miar´ przy∏àczania si´ do strajku nowych osób SB uzyskiwa∏a infor-
macje od przenikajàcych tam tak˝e innych tajnych wspó∏pracowników,
mog∏a wi´c efektywniej obserwowaç protest od wewnàtrz. 4 stycznia do
strajku do∏àczyli przedstawiciele innych zak∏adów, a nast´pnie oko∏o pi´ç-
dziesi´ciu osób z „SolidarnoÊci Wiejskiej”. Przybyli równie˝ przedstawicie-
le mi´dzyzak∏adowych komitetów za∏o˝ycielskich NSZZ „SolidarnoÊç”
z Krakowa, Szczecina, Torunia, Jastrz´bia, S∏upska, Radomia, Jaros∏awia
i Ustrzyk Dolnych. Ogó∏em w budynku WRZZ znalaz∏o si´ oko∏o 150 osób.
Strajk rzeszowski stawa∏ si´ protestem ponadregionalnym. Wed∏ug SB
5 stycznia w sali widowiskowej Domu Kolejarza przebywa∏o ju˝ oko∏o trzy-
stu osób. W województwie rzeszowskim, kroÊnieƒskim i przemyskim „Soli-
darnoÊç” przygotowywa∏a si´ do strajków ostrzegawczych. W ca∏ym regionie
prowadzono akcj´ informacyjnà, na budynkach wielu zak∏adów wywieszo-
no bia∏o-czerwone flagi. Strajkujàcych poparli studenci Wy˝szej Szko∏y Pe-
dagogicznej i Politechniki Rzeszowskiej. Komitet Strajkowy uzgodni∏ z wo-
jewodà rzeszowskim Tadeuszem Materkà, ˝e nast´pnego dnia rozpocznà
si´ rozmowy92. 

Aby wzmocniç swojà pozycj´ podczas rozmów, dwa funkcjonujàce
wówczas komitety strajkowe: robotniczy (pi´tnaÊcie osób) i rolniczy (dzie-
wi´tnaÊcie osób) po∏àczy∏y si´ w jeden, z przewodniczàcym Janem Ogrod-
nikiem. Jego zast´pcami zostali Jan Ku∏aj, rolnik z Cieszacina Wielkiego
w województwie przemyskim, oraz Kazimierz KoÊciak. Zaplanowane na
6 stycznia rozmowy nie odby∏y si´ jednak, bowiem warunkiem ich rozpo-
cz´cia by∏o przybycie do Ustrzyk komisji rzàdowej, tymczasem pojawili si´
tam wprawdzie wys∏annicy ministra do spraw zwiàzków zawodowych oraz
Najwy˝szej Izby Kontroli, ale bez stosownych pe∏nomocnictw. 6 stycznia
Komitet Strajkowy w Ustrzykach Dolnych przekszta∏ci∏ si´ w Ogólnopolski
Komitet Za∏o˝ycielski NSZZ Rolników „SolidarnoÊç Wiejska”, któremu
przewodzi∏ Antoni Wojnarowicz93. Strajkujàcy zarówno w Rzeszowie, jak
i w Ustrzykach coraz bardziej nabierali przekonania, ˝e pierwszorz´dnym
celem protestu jest doprowadzenie do rejestracji niezale˝nych zwiàzków
rolniczych. JednoÊç organizacji niezale˝nych w dzia∏aniach i negocjacjach,
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w Rzeszowie: „Ogrodnik jest ma∏ostkowy, biurokratyczny, uparty i ma mocno przesadzone mnie-
manie o w∏asnym znaczeniu” (T.G. Ash, Polska rewolucja. „SolidarnoÊç” 1980–1981, Warszawa
1990, s. 81).
92 AIPN Rz, 04/376, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 5 I 1981 r., k. 10–12.
93 T. Sopel, op. cit., s. 33.
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mówienie jednym g∏osem by∏o niezwykle wa˝ne z uwagi na dezintegrujà-
ce posuni´cia w∏adzy, a w szczególnoÊci aparatu bezpieczeƒstwa. S∏u˝ba
Bezpieczeƒstwa otrzymywa∏a coraz lepsze informacje, dzi´ki czemu mia∏a
dost´p – zapewne za poÊrednictwem tajnych wspó∏pracowników – do g∏ów-
nych aktorów wydarzeƒ strajkowych. W ten sposób prawdopodobnie uzy-
ska∏a relacj´ ze spotkania Kopaczewskiego z Wa∏´sà, podczas którego
uzgodnili, ˝e kontynuowanie akcji strajkowej b´dzie zale˝a∏o od sprawie-
dliwego podzia∏u majàtku po WRZZ, natomiast zak∏ady pracy powinny
unikaç strajków, a jedynie ograniczaç si´ do akcji wspierajàcych94. 

Rozszerza∏o si´ poparcie dla strajkujàcych. Wyrazi∏y je m.in. Komitet
Za∏o˝ycielski NZS przy Wy˝szej Szkole Pedagogicznej, Niezale˝ne Zrzesze-
nie Uczniów „Wspólnota Odnowienia” przy I Liceum Ogólnokszta∏càcym
w Rzeszowie, aktorzy Teatru im. Wandy Siemaszkowej, którzy wystawili
przedstawienie na rzecz strajkujàcych. 23 stycznia poparcie dla strajkujà-
cych z∏o˝y∏a nawet delegacja m∏odzie˝y z ko∏a Zwiàzku Socjalistycznej M∏o-
dzie˝y Polskiej w Siedliskach (województwo rzeszowskie). Najwi´kszego
wsparcia udzieli∏y Êrodowiska wiejskie (tak˝e w formie pomocy ˝ywnoÊcio-
wej) oraz MKZ Rzeszów, który 7 stycznia wprowadzi∏ pogotowie strajkowe
we wszystkich podleg∏ych mu komisjach zak∏adowych NSZZ „SolidarnoÊç”.
Prezydium MKZ w PrzemyÊlu 4 stycznia oddelegowa∏o do Ustrzyk pi´ciu
swoich przedstawicieli i podj´∏o uchwa∏´ o przeprowadzeniu 6 stycznia
strajku ostrzegawczego, a 10 stycznia strajku w∏aÊciwego. Wa∏´sa udzieli∏
zgody na strajk. RzeczywiÊcie, 6 stycznia w wyznaczonych zak∏adach Prze-
myÊla, Lubaczowa i Ustrzyk Dolnych odby∏ si´ godzinny strajk ostrzegaw-
czy95. Natomiast w Êwietle informacji przemyskiej SB, Êledzàcej poczynania
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94 AIPN Rz, 04/376, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 6 I 1981 r., k. 16.
95 Ibidem, 010/188, Informacja dzienna KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 6 I 1981 r., k. 19; OÊwiad-
czenie Prezydium MKZ Regionu Po∏udniowo-Wschodniego NSZZ „SolidarnoÊç” w PrzemyÊlu
(w zbiorach autora). Na poczàtku lutego poparcie dla postulatów strajkujàcych wyrazi∏ równie˝
Komitet Miejski ZSL w Rzeszowie, przyjmujàc ponadto uchwa∏´, w której ˝àda∏ zrzeczenia si´
mandatu poselskiego przez Stanis∏awa Gucw´, marsza∏ka sejmu. Zdaniem SB osobà „kszta∏tujàcà
negatywne opinie wobec Naczelnego Kierownictwa i Wojewódzkiego Komitetu ZSL” by∏ prezes
MK ZSL w Rzeszowie Kazimierz Firlej – cz∏onek „SolidarnoÊci”. Rzeszowska SB w celu zapew-
nienia ZSL operacyjnej ochrony dysponowa∏a czterema tajnymi wspó∏pracownikami (stan na 4 IX
1981 r.) o pseudonimach „Wierny”, „Traktor”, „StaÊ” i „Orkan” (AIPN Rz, 053/59, Meldunek na-
czelnika Wydzia∏u IV KW MO w Rzeszowie do MSW, 7 III 1981 r., k. 113; ibidem, Notatka s∏u˝-
bowa dotyczàca aktualnych problemów polityczno-operacyjnych po zagadnieniu Sekcji VIII Wy-
dzia∏u IV KW MO w Rzeszowie, 4 IX 1981 r., k. 244).
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„SolidarnoÊci” wobec strajków w Rzeszowie i w Ustrzykach, postawa Cze-
s∏awa Kijanki, przewodniczàcego MKZ PrzemyÊl, wydaje si´ ma∏o zdecydo-
wana, wr´cz uleg∏a wobec w∏adz. 8 stycznia uda∏ si´ on do wojewody prze-
myskiego Zdzis∏awa Cichockiego i mia∏ mu wówczas t∏umaczyç swoje
dzia∏ania w sprawie Ustrzyk ch´cià wykazania si´ wobec Krajowej Komisji
Porozumiewawczej96. Nale˝y jednak wykluczyç, by na postaw´ Kijanki wp∏y-
wa∏y bezpoÊrednio organa bezpieczeƒstwa. 

Na posiedzeniu 8 stycznia KKP udzieli∏a istotnego poparcia dla strajku-
jàcych, powierzajàc jednoczeÊnie rol´ mediatora Andrzejowi Gwieêdzie.
7 stycznia Komitet Strajkowy NSZZ „SolidarnoÊç” w Rzeszowie opracowa∏
list´ postulatów, dzielàc je na jedenaÊcie bloków tematycznych. Najwa˝-
niejszym postulatem i zarazem celem strajku by∏o zarejestrowanie NSZZ
Rolników „SolidarnoÊç Wiejska”. ˚àdania strajkujàcych wybiega∏y daleko
poza kwestie stricte rolnicze – dotyczy∏y gospodarki ziemià, odszkodowaƒ
w przypadku wyw∏aszczeƒ, lecznictwa weterynaryjnego, inwestycji na wsi
i budownictwa, dost´pu do maszyn rolniczych, rent i emerytur, zaopatrze-
nia wsi, administracji gminnej, demokratyzacji, w tym odsuni´cia PZPR
i ZSL od wp∏ywu na decyzje administracyjne, szkolnictwa i religii, w tym
odk∏amania lekcji historii, umów kontraktacyjnych i skupu, gospodarki
uspo∏ecznionej, a tak˝e m.in. przekazania na w∏asnoÊç „SolidarnoÊci Wiej-
skiej” Domu Ch∏opa w Warszawie i emisji filmu Robotnicy ’80. Obydwa ko-
mitety strajkowe – rzeszowski i ustrzycki – uzna∏y, ˝e nale˝y jeszcze bar-
dziej skonsolidowaç si∏y, wi´c 9 stycznia Tadeusz Kensy i Janusz Szkutnik
udali si´ z Rzeszowa do Ustrzyk, aby tam rozmawiaç o po∏àczeniu si´97.

Protest robotniczy 10 stycznia w sprawie wprowadzenia wszystkich wol-
nych sobót i strajki ch∏opskie w Ustrzykach i Rzeszowie postawi∏y w∏adz´
wobec koniecznoÊci przygotowania dzia∏aƒ ofensywnych i zatrzymania
wzrostu aktywnoÊci Êrodowisk wiejskich. Rozwój strajków ch∏opskich,
wsparcie ich przez „SolidarnoÊç” robotniczà oraz coraz wi´ksza determina-
cja strajkujàcych stanowi∏y realne zagro˝enie dla w∏adz i wzbudza∏y obawy,
˝e ma∏o aktywna dotychczas wieÊ zostanie opanowana przez niezale˝nà
organizacj´. 10 stycznia KKP uzna∏a strajk okupacyjny w Rzeszowie za
ogólnopolski. Nast´pnego dnia powo∏any zosta∏ Ogólnopolski Komitet
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96 Ibidem, 010/188, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 9 I 1981 r., k. 26.
97 Ibidem, 04/376, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 9 I 1981 r., k. 27; Przeciw Solidar-
noÊci..., s. 39–41.
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Strajkowy Rolników w Rzeszowie, w sk∏ad którego weszli tak˝e przedsta-
wiciele z Ustrzyk. Strajkujàcy w Ustrzykach Dolnych zamierzali domagaç
si´ ju˝ tylko realizacji postulatów lokalnych, dotyczàcych g∏ównie upublicz-
nienia rzàdowego oÊrodka wypoczynkowego w Ar∏amowie i przywrócenia
niektórym miejscowoÊciom nazw historycznych, a tak˝e zgody na budow´
nowych koÊcio∏ów rzymskokatolickich. W∏adze jednak w dalszym ciàgu nie
podejmowa∏y z nimi rozmów98. 12 stycznia przedstawiciele tamtejszego Ko-
mitetu Strajkowego – Wieƒczys∏aw Nowacki i Antoni Cycoƒ – przyjechali
do Rzeszowa na rozmowy z Wa∏´sà. Przewodniczàcy KKP, obawiajàc si´
si∏owego rozwiàzania strajku przez w∏adze, zach´ca∏ ich, aby pozostali
w Rzeszowie. Oni jednak wrócili do Ustrzyk, gdzie zostali zatrzymani przez
milicj´ i do nast´pnego dnia osadzeni w areszcie. Tymczasem oko∏o godzi-
ny 19.00 do Urz´du Miasta i Gminy w Ustrzykach wkroczy∏y si∏y MO wraz
z naczelnikiem miasta i gminy Mieczys∏awem Podkowskim oraz prokurato-
rem z Leska Zygmuntem S∏abikiem. Gmach zosta∏ otoczony przez oko∏o
trzystu milicjantów. Przebywa∏o tam mniej wi´cej szeÊçdziesi´ciu strajkujà-
cych, którzy po przesz∏o dwugodzinnej rozmowie zdecydowali si´ na opusz-
czenie budynku. 33 osoby w towarzystwie konwoju milicyjnego uda∏y si´
kolejà do Rzeszowa. Po drodze milicjanci zaspali, a strajkujàcy przesiedli
si´ w Boguchwale do autobusów, docierajàc w ten sposób do budynku
WRZZ. Cz´Êç strajkujàcych w Ustrzykach postanowi∏a przenieÊç strajk do
siedziby MKZ w Ustrzykach99.

Wypadki ustrzyckie wp∏yn´∏y na decyzj´ Komitetu Strajkowego w Rze-
szowie o wzmocnieniu zabezpieczeƒ strajku. Strajkujàcym dostarczano ˝yw-
noÊç, ustalono tak˝e sta∏e dy˝ury lekarskie. Natomiast 12 stycznia s∏u˝by
KW MO w Rzeszowie przeprowadzi∏y rozeznanie „w zakresie mo˝liwoÊci
umieszczenia tam [w Zak∏adzie Karnym w Za∏´˝u – D.I.] wi´kszej iloÊci za-
trzymanych”100. W∏adze rozpocz´∏y zatem przygotowania do pacyfikacji
strajku w Rzeszowie (akcja o kryptonimie „Kret”). Plan akcji zosta∏ przy-
gotowany w MSW; zgaszeniem aktywnoÊci rolniczej zainteresowane by∏y
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98 T. Sopel, op. cit., s. 34.
99 K. Kamiƒski, op. cit., s. 44–45; Komunikat Komitetu Strajkowego w Rzeszowie Co si´ wydarzy-
∏o w Ustrzykach?, 13 I 1981 r. (w zbiorach autora).
100 Przeciw SolidarnoÊci..., s. 43 (Notatka urz´dowa sporzàdzona przez pp∏k. Mariana Pittnera, 13 I
1981 r.). Marian Pittner – ur. w 1936 r., pp∏k. Od 15 X 1960 r. starszy oficer dochodzeniowy Sek-
cji Dochodzeniowej KM MO w Rzeszowie, od 1 XII 1978 r. naczelnik Wydzia∏u Prewencji. Zwol-
niony w 1990 r. (AIPN, Kartoteka osobowa funkcjonariuszy).
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najwy˝sze w∏adze w paƒstwie. W dokumencie zatwierdzonym w styczniu
1981 r. przez naczelnika Departamentu IV gen. W∏adys∏awa Ciastonia za-
k∏adano „realizacj´ ofensywnych dzia∏aƒ”, m.in. wysy∏anie protestów do
KKP o tym, ˝e akcja w Rzeszowie jest prowokacjà wrogów „SolidarnoÊci”;
„wykorzystywanie mo˝liwoÊci operacyjnych do pog∏´bienia ró˝nic w poglà-
dach na inicjatyw´ mi´dzy MKZ Rzeszów a MKZ-etami w sàsiednich woje-
wództwach; rozpowszechnianie antystrajkowych ulotek i plakatów”. JeÊliby
to nie przynios∏o po˝àdanego efektu, planowano „akcj´ prokuratorsko-mi-
licyjnà” w celu usuni´cia strajkujàcych z siedziby WRZZ w Rzeszowie101.

13 stycznia 1981 r. w województwie przemyskim odby∏ si´ godzinny
strajk ostrzegawczy, w którym wzi´∏o udzia∏ 7670 osób (pi´ç zak∏adów
w PrzemyÊlu i trzy w Lubaczowie strajkowa∏o w ca∏oÊci). Przemyska SB
upatrywa∏a przyczyn mniejszego ni˝ 10 stycznia oddêwi´ku strajkowego
w rozmowach przewodniczàcego Kijanki z wojewodà Cichockim, a tak˝e
w braku koordynacji ze strajkiem, który odby∏ si´ nast´pnego dnia w woje-
wództwie rzeszowskim. By∏ to dwugodzinny strajk ostrzegawczy, przeprowa-
dzony w proteÊcie przeciwko si∏owemu rozwiàzaniu strajków w Ustrzykach
i Nowym Sàczu. W wi´kszoÊci zak∏adów wywieszono flagi, a pracownicy za-
∏o˝yli bia∏o-czerwone opaski. 14 stycznia 1981 r. MKZ Stalowa Wola, soli-
daryzujàc si´ ze strajkujàcymi w Rzeszowie, przeprowadzi∏ jedno- lub dwu-
godzinny strajk w kilku wi´kszych zak∏adach pracy.

13 stycznia sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie
zobowiàza∏ Prokuratur´ Wojewódzkà do wezwania na nast´pny dzieƒ An-
toniego Kopaczewskiego i przeprowadzenia z nim rozmowy ostrzegawczej
w zwiàzku z rzekomà skargà czterech instytucji mieszczàcych si´ w siedzi-
bie by∏ej WRZZ. Kopaczewski nie zg∏osi∏ si´ jednak do prokuratury, gdy˝
14 stycznia kierowa∏ wspomnianym wy˝ej strajkiem102. 15 stycznia komen-
dant wojewódzki MO w Rzeszowie p∏k Józef Kierat103 zatwierdzi∏ „Plan
dzia∏aƒ operacyjnych do akcji kryptonim »Kret«”, a nast´pnego dnia „Plan
dzia∏aƒ Milicji Obywatelskiej w operacji krypt. »Kret«”. W∏adze obawia∏y
si´ determinacji strajkujàcych i zwi´kszania si´ zasi´gu protestu. S∏u˝ba
Bezpieczeƒstwa informowa∏a, ˝e strajkujàcy wzmocnili stra˝ porzàdkowà
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101 AIPN Rz, 0236/277, t. 2, Koncepcja dzia∏aƒ resortu spraw wewn´trznych zmierzajàcych do li-
kwidacji konfliktu w Rzeszowie, 15 I 1981 r., k. 167.
102 Ibidem, 010/188, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 13 I 1981 r., k. 45–46.
103 Józef Kierat – ur. w 1933 r., p∏k. Od 24 II 1979 r. komendant wojewódzki MO w Rzeszowie.
Zwolniony ze s∏u˝by w 1990 r. (AIPN, Kartoteka osobowa funkcjonariuszy).

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:24  Page 109



– wyposa˝yli jà w gaÊnice, butelki z benzynà i ostre narz´dzia, a w WSK-
-PZL Rzeszów sformowano kilkudziesi´cioosobowà grup´ szturmowà,
która w przypadku interwencji si∏owej ze strony w∏adz przysz∏aby z odsie-
czà strajkujàcym w siedzibie WRZZ. Plan pacyfikacji strajku mia∏y przygo-
towaç piony operacyjne SB przy wspó∏udziale MO. W dzia∏aniach ofensyw-
nych zamierzano u˝yç oko∏o 1400 funkcjonariuszy MO i ZOMO, w tym
czterystu w∏asnych i tysiàc skierowanych dodatkowo z innych regionów
kraju. Plan dzia∏aƒ przewidywa∏ otoczenie budynku systemem zapór i si∏a-
mi MO. Scenariusz by∏ bardzo zbli˝ony do tego z Ustrzyk Dolnych: gospo-
darz budynku wraz z prokuratorem, a nast´pnie oficer MO z grupà funk-
cjonariuszy mieli udaç si´ do strajkujàcych. Gdyby nie zostali wpuszczeni
do budynku, grupa szturmowa mia∏a rozpoczàç atak. Uruchomienie ope-
racji nast´powa∏o na polecenie kierownika sztabu MSW104. Operacja by∏a
przygotowywana z niespotykanym dotàd w regionie rozmachem. Bardzo
dok∏adnie opracowano plan nie tylko samego wejÊcia do budynku WRZZ,
ale równie˝ dyslokacji si∏ wokó∏ niego, w tym wyeliminowania wszelkiego
ruchu pieszego i ko∏owego. Przewidywano dwa warianty wsparcia z ze-
wnàtrz: wed∏ug pierwszego do Rzeszowa mieli przybyç funkcjonariusze
ZOMO g∏ównie z Krakowa, Radomia, Kielc i Lublina; wed∏ug drugiego
zaÊ zak∏adano wzmocnienie si∏ miejscowych przez dziewi´ciuset funkcjona-
riuszy z Oficerskiej Szko∏y MO w Szczytnie105.

Rzeszowska SB nisko ocenia∏a kondycj´ fizycznà i psychicznà strajkujà-
cych. Twierdzi∏a, ˝e sà coraz bardziej zm´czeni, zniech´ceni i wàtpià
w mo˝liwoÊç realizacji zasadniczego postulatu, czyli zarejestrowania „Soli-
darnoÊci Wiejskiej”. Komitet Strajkowy w Rzeszowie natomiast poszuki-
wa∏ nowych mo˝liwoÊci wsparcia akcji protestacyjnej i skuteczniejszego na-
cisku na w∏adze, które uchyla∏y si´ od podj´cia konkretnych rozmów. Do
takich dzia∏aƒ nale˝y zaliczyç m.in. udzia∏ przedstawicieli komitetów straj-
kowych z Ustrzyk (Nowackiego) i Rzeszowa (Ku∏aja) w posiedzeniu KKP
w Gdaƒsku 20 stycznia. Sprawy rolnicze zosta∏y wówczas uznane za najwa˝-
niejsze dla „SolidarnoÊci” i wymagajàce wszelkiego wsparcia. Krajowa Ko-
misja Porozumiewawcza jednog∏oÊnie podj´∏a uchwa∏´ o przeprowadzeniu
ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, uznajàc 28 stycznia za dzieƒ solidarno-
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104 Przeciw SolidarnoÊci..., s. 46–51 (Plan dzia∏aƒ operacyjnych do akcji kryptonim „Kret”, 15 I
1981 r.; Plan dzia∏aƒ Milicji Obywatelskiej w operacji krypt. „Kret”, 16 I 1981 r.). 
105 Przeciw SolidarnoÊci..., s. 54 (Zapisek urz´dowy, 20 I 1981 r.).
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Êci z walczàcymi rolnikami. Ponadto komitety w Ustrzykach i Rzeszowie
wystosowa∏y do premiera Józefa Piƒkowskiego wspólny list, w którym opi-
sa∏y represje stosowane przez w∏adze wobec dzia∏aczy Federacji Robotni-
ków, Rolników i Innych Grup Zawodowych Bieszczadów NSZZ „Solidar-
noÊç”, a tak˝e domaga∏y si´ rozpocz´cia przez stron´ rzàdowà rozmów ze
strajkujàcymi. 22 stycznia Komitet Strajkowy w Rzeszowie wyda∏ komuni-
kat z nast´pujàcymi ˝àdaniami: podanie w mediach prawdziwej informacji
o wydarzeniach w Rzeszowie, zaprzestanie represji SB i MO wobec straj-
kujàcych, przyjazd do Rzeszowa kompetentnej komisji rzàdowej i podpisa-
nie porozumienia. Sytuacja stawa∏a si´ coraz bardziej napi´ta. 22 stycznia
do Rzeszowa przyjecha∏ Adam Michnik, a 24 stycznia Bogdan Lis, cz∏onek
Krajowej Komisji Porozumiewawczej, który poinformowa∏ o gotowoÊci
strajkowej na Wybrze˝u dla poparcia ˝àdaƒ strajkujàcych w Rzeszowie
i Ustrzykach. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa informowa∏a MSW o tym, ˝e wÊród
aktywistów PZPR wzrasta niezadowolenie; mieli oni twierdziç m.in.: „jeÊli
partia i rzàd nie podejmà w najbli˝szych dniach przekonujàcych inicjatyw
i dzia∏aƒ, to organizacje partyjne i administracja parali˝owane dzia∏alno-
Êcià »SolidarnoÊci« przestanà w ogóle funkcjonowaç”106.

27 stycznia do Rzeszowa przyjecha∏ Lech Wa∏´sa. W budynku WRZZ
strajkowa∏o wówczas oko∏o czterystu osób. Tego te˝ dnia ukaza∏ si´ pierw-
szy numer pisma strajkowego „Trwamy”, redagowanego przez Jana Musia-
∏a, Jana Naro˝niaka, Ma∏gorzat´ Pawlickà, a tak˝e Jaros∏awa A. Szczepaƒ-
skiego i Janusza Szkutnika. Wa∏´sa spotka∏ si´ z pracownikami WSK-PZL
Rzeszów i zapowiedzia∏, ˝e przyby∏ na rozmowy z komisjà rzàdowà. Na-
st´pnego dnia uda∏ si´ do Ustrzyk i Ar∏amowa, ale nie zosta∏ wpuszczony
na teren oÊrodka rzàdowego. W tym dniu w wielu zak∏adach województwa
rzeszowskiego rozpocz´to strajki okupacyjne (WSK-PZL Mielec, „Pre-
dom-Zelmer” w Rzeszowie, ¸aƒcucka Fabryka Ârub). Wieczorem Wa∏´sa
spotka∏ si´ z mieszkaƒcami Rzeszowa w budynku filharmonii. Blisko tysiàc
osób wesz∏o do Êrodka, oko∏o 3 tys. sta∏o przed budynkiem. 

29 stycznia w Rzeszowie odby∏y si´ rozmowy mi´dzy cz∏onkami KKP
z Wa∏´sà na czele i przedstawicielami rzàdu pod przewodnictwem ministra
Stanis∏awa Cioska, odpowiedzialnego za wspó∏prac´ ze zwiàzkami zawo-
dowymi, przy wspó∏udziale wojewody Materki. Dotyczy∏y trzech zasadni-
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106 AIPN Rz, 04/376, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 23 I 1981 r., k. 80; Komunikat
nr 19 Komitetu Strajkowego w Ustrzykach Dolnych, 26 I 1981 r. (w zbiorach autora).
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czych kwestii: rejestracji zwiàzku rolniczego, dost´pu do mediów i wolnych
sobót. Ustalono jedynie, ˝e KKP oraz pi´ciu przedstawicieli Komitetu
Strajkowego uda si´ do Warszawy, aby tam kontynuowaç rozmowy. Wie-
czorem MKZ Rzeszów zdecydowa∏ o przerwaniu strajków okupacyjnych
w przedsi´biorstwach. Wydaje si´ jednak, ˝e strona rzàdowa gra∏a na zw∏o-
k´, nie majàc propozycji rozwiàzania konfliktu, które by∏yby satysfakcjonu-
jàce dla strajkujàcych. Ponadto przedstawiciele rzàdu zapewne czuli si´ le-
piej na swoim terenie ni˝ wÊród zdeterminowanych uczestników strajku.
Wizyt´ Wa∏´sy i rozmowy w Rzeszowie mo˝na z pewnoÊcià uznaç za wyda-
rzenia, które prze∏ama∏y pewien kryzys wÊród strajkujàcych, a tak˝e wp∏y-
n´∏y na radykalizacj´ postaw w regionie, czego wyrazem by∏o np. sk∏adanie
legitymacji partyjnych przez cz∏onków PZPR. W ¸aƒcuckiej Fabryce Ârub
zrobi∏o to 130 pracowników, w Rzeszowskich Zak∏adach Graficznych – 25,
w Stra˝y Po˝arnej – 5, w „Polmosie” w ¸aƒcucie – 30107.

30 stycznia do Warszawy na rozmowy z premierem Józefem Piƒkow-
skim uda∏a si´ delegacja, w sk∏ad której weszli m.in. Lech Wa∏´sa, Andrzej
S∏owik, Jan Rulewski (KKP), Józef Âlisz i Antoni Kopaczewski (Komitet
Strajkowy w Rzeszowie). W przeddzieƒ na posiedzeniu Biura Polityczne-
go KC PZPR Mieczys∏aw Jagielski mówi∏ o podj´ciu masowej kampanii
przeciwko „SolidarnoÊci Wiejskiej”, a I sekretarz KC PZPR Stanis∏aw
Kania wtórowa∏ mu, twierdzàc: „»SolidarnoÊç Wiejska« to sprawa strate-
giczna i tu nie mo˝e byç ust´pstw. JesteÊmy za rozwijaniem samorzàdu
wiejskiego, ale przeciw tworzeniu si∏y politycznej”108. Delegacj´ „Solidar-
noÊci” czeka∏a w stolicy twarda i nieust´pliwa postawa w∏adzy. 1 lutego
KKP zawar∏a kompromisowe porozumienie z przedstawicielami rzàdu,
ust´pujàc w sprawie „SolidarnoÊci Wiejskiej” i wolnych sobót. W tej dru-
giej sprawie uznano, ˝e w 1981 r. co czwarta sobota b´dzie robocza, zaÊ te
z 10 i 24 stycznia zostanà odpracowane w lutym. Ponadto odwo∏ano decy-
zj´ o przeprowadzeniu 3 lutego strajku ostrzegawczego. Rzeszowski Komi-
tet Strajkowy nie by∏ usatysfakcjonowany; uzna∏, ˝e decyzja o odwo∏aniu
ogólnopolskiego strajku ostrzegawczego jest b∏´dna i nakaza∏ swojej dele-
gacji powrót z Warszawy. 
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107 AIPN Rz, 04/376, Szyfrogramy KW MO w Rzeszowie do MSW, 29 i 30 I 1981 r., k. 100, 104.
Z powodu strajku oko∏o 40 proc. za∏ogi Wydzia∏u Gazetowego w Rzeszowskich Zak∏adach Gra-
ficznych 29 I 1981 r. nie ukaza∏ si´ regionalny dziennik „Nowiny”.
108 Tajne dokumenty Biura Politycznego. PZPR a „SolidarnoÊç” 1980–1981, oprac. Z. W∏odek, Lon-
dyn 1992, s. 257, 258.
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Tymczasem w okupowanym budynku WRZZ w Rzeszowie rozpocz´∏y
si´ rozmowy komisji rzàdowej ze strajkujàcymi. Rzàd reprezentowa∏o
trzech wiceministrów: rolnictwa – Andrzej Kaca∏a, przemys∏u spo˝ywczego
i skupu – Kazimierz Jarosz, oÊwiaty – Jerzy Wojciechowski. 2 lutego do roz-
mów do∏àczy∏ Wa∏´sa, ale nast´pnego dnia wyjecha∏ do Bielska-Bia∏ej.
Cz´Êç cz∏onków komisji rzàdowej z wiceministrem Kaca∏à uda∏a si´ do
Ustrzyk. 4 lutego ponownie wznowiono negocjacje w Rzeszowie. Dotyczy-
∏y one m.in. zaprzestania represji wobec dzia∏aczy zwiàzkowych, przekaza-
nia na potrzeby spo∏eczne obiektów uzdrowiskowych i rekreacyjnych,
a tak˝e innych postulatów o charakterze lokalnym. Kiedy jednak przystà-
piono do rozmów w sprawie rejestracji „SolidarnoÊci Wiejskiej”, napotka-
no na opór negocjatorów rzàdowych. Po raz kolejny rzàd zaczà∏ graç na
zw∏ok´. 6 lutego Komitet Strajkowy zawiesi∏ rozmowy. BezpoÊrednià przy-
czynà tej decyzji by∏ oficjalny komunikat Polskiej Agencji Prasowej, w któ-
rym informowano, ˝e w Rzeszowie toczà si´ negocjacje w sprawie uznania
prawa rolników do zrzeszania si´ w zwiàzki zawodowe, podczas gdy w rze-
czywistoÊci komisja rzàdowa nie mia∏a stosownych uprawnieƒ do podejmo-
wania rozmów w tej kwestii109. Komunikat ten by∏ elementem akcji dezin-
formacyjnej prowadzonej przez rzàd, której celem by∏o ukazanie siebie
w pozytywnym Êwietle, strajkujàcych zaÊ jako nieodpowiedzialnej grupy dà-
˝àcej do eskalacji konfliktu. Ponadto w∏adze usi∏owa∏y zastraszyç przewod-
niczàcego rzeszowskiej „SolidarnoÊci” Antoniego Kopaczewskiego. Za-
st´pca komendanta wojewódzkiego MO do spraw SB w Rzeszowie pp∏k
Edward Giera, wojewoda Tadeusz Materka i prokurator wojewódzki prze-
prowadzili z nim rozmowy ostrzegawcze. Zarzucono mu publiczne rozg∏a-
szanie zarzutów pod adresem organów Êcigania, zaÊmiecanie miasta przez
„SolidarnoÊç” i wykorzystywanie nieletnich do rozklejania plakatów110.

Tego, co szykowa∏y w∏adze, cz∏onkowie Komitetu Strajkowego mogli si´
jedynie domyÊlaç – bioràc pod uwag´ zajÊcia 12 stycznia w ustrzyckim
Urz´dzie Miasta i Gminy. 24 stycznia by∏y ju˝ gotowe dwie wersje „Planu
dzia∏aƒ porzàdkowych w obiekcie w akcji krypt. »Kret«”. Wersja pierwsza
zak∏ada∏a, ˝e okupujàcy WRZZ wpuszczà do budynku gospodarza wraz
z prokuratorem i funkcjonariuszem MO. Wariant drugi przewidywa∏, ˝e
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109 AIPN Rz, 04/376, Szyfrogramy KW MO w Rzeszowie do MSW, 1, 2 i 7 II 1981 r., k. 118, 121,
142; T. Sopel, op. cit., s. 39.
110 AIPN Rz, 04/376, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 7 II 1981 r., k. 144–145.
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nikt z zewnàtrz nie zostanie wpuszczony i trzeba b´dzie u˝yç si∏ specjal-
nych. Wydzielona grupa oko∏o dziesi´ciu funkcjonariuszy z plutonu spe-
cjalnego ubranych po cywilnemu i udajàc nietrzeêwych, w towarzystwie ko-
biet, mia∏a z zaskoczenia obezw∏adniç wart´ stojàcà na zewnàtrz budynku.
Miejsce wartowników Komitetu Strajkowego mieli zajàç funkcjonariusze
z bia∏o-czerwonymi opaskami. Scenariusz dzia∏aƒ przewidywa∏ dalej opano-
wanie budynku, a nast´pnie pacyfikacj´ strajku. W obydwu wersjach zamie-
rzano u˝yç 420 funkcjonariuszy. Wszyscy zatrzymani uczestnicy strajku mie-
li zostaç przewiezieni do Zak∏adu Karnego w Za∏´˝u. Za podstaw´ prawnà
si∏owego rozwiàzania KW MO przyjmowa∏a za˝alenie na strajkujàcych, z∏o-
˝one do prokuratury przez instytucje funkcjonujàce w budynku111. Ostatecz-
nie jednak w∏adze nie zdecydowa∏y si´ na si∏owe rozwiàzanie strajku rze-
szowskiego. Nie jest wykluczone, ˝e wp∏yw na zaniechanie operacji „Kret”
mia∏o powo∏anie 11 lutego przez sejm gen. Wojciecha Jaruzelskiego na sta-
nowisko premiera i jego apel o dziewi´çdziesiàt spokojnych dni. Interwen-
cja milicji by∏aby zaprzeczeniem deklaracji nowego premiera.

S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa na bie˝àco Êledzi∏a, co dzia∏o si´ wÊród strajku-
jàcych. Ciekawe wydajà si´ spostrze˝enia jednego z tajnych wspó∏pracow-
ników, „Waltera”, prowadzonego przez kpt. Józefa Gaja112 z KW MO
w Rzeszowie. Od 4 do 6 lutego bra∏ on udzia∏ w strajku rzeszowskim, jak
sam stwierdzi∏, „z wewn´trznej potrzeby doÊwiadczenia, odczucia, jak fak-
tycznie tam jest”. Zatem „Walter” najprawdopodobniej nie uczestniczy∏
wczeÊniej w akcji protestacyjnej w budynku WRZZ. Teraz przedstawi∏ swo-
jemu opiekunowi z SB swoiste charakterystyki przywódców strajku, na któ-
rych podstawie funkcjonariusze zapewne niejednokrotnie wyrabiali sobie
zdanie o dzia∏aczach opozycji. „Walter” twierdzi∏, ˝e Ku∏aj, wed∏ug oceny
cz´Êci zwiàzkowców, „màci w tych rozmowach, nadaje im fa∏szywy ton, [...]
Mazur [byç mo˝e chodzi∏o o W∏adys∏awa Mazura z WKZ „SolidarnoÊci
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111 Przeciw SolidarnoÊci..., s. 55–65.
112 Józef Gaj – ur. w 1945 r. we wsi Chech∏y (pow. rzeszowski), pp∏k. W 1978 r. skoƒczy∏ zaocznie
administracj´ na Uniwersytecie Jagielloƒskim. Od 1 VII 1969 r. zatrudniony w KP MO w Ropczy-
cach, od 16 X 1970 r. inspektor operacyjny Referatu ds. SB. Od 1972 r. w PZPR. Od 1 VI 1975 r.
starszy inspektor Wydzia∏u III KW MO w Rzeszowie, od 1 VII 1978 r. kierownik sekcji, od 1 VII
1979 r. kierownik sekcji Wydzia∏u III A (V), od 1 VII 1981 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u IV. Od
1 IV 1983 r. zast´pca komendanta miejskiego MO ds. SB w Rzeszowie, od 1 VIII 1983 r. zast´pca
szefa RUSW ds. SB tam˝e. Od 16 III 1986 r. naczelnik Wydzia∏u V WUSW w Rzeszowie, od 1 XI
1989 r. Wydzia∏u Ochrony Gospodarczej. 31 VII 1990 r. zwolniony ze s∏u˝by. Bezskutecznie stara∏
si´ o przyj´cie do Urz´du Ochrony Paƒstwa (AIPN Rz, 00215/397, Akta osobowe Józefa Gaja).
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Wiejskiej” w PrzemyÊlu – D.I.] – przerost ambicji, Âlisz – ch∏op zdrowo my-
Êlàcy, dziw, ˝e tak czasowy, gdy˝ przebywa tam od poczàtku”. Kopaczew-
skiego ocenia∏ „jako egoist´, krzykacza, narzuca pozosta∏ym swoje ja, swoje
racje krzykiem, bez ˝adnej argumentacji za tym”. „Walterowi” powierzono
rozpoznanie tendencji i dalszych zamiarów ruchu zwiàzkowego, szczegól-
nie po orzeczeniu Sàdu Najwy˝szego w sprawie rejestracji. Mia∏ te˝ w swo-
im Êrodowisku, podczas zebrania jednego z komitetów gminnych NSZZ
Rolników „SolidarnoÊç Wiejska”, przestrzec rolników przed „niebezpie-
czeƒstwem wykorzystania tego ruchu do innych celów”113.

Ca∏a „SolidarnoÊç”, w tym tak˝e strajkujàcy w Rzeszowie i Ustrzykach,
oczekiwa∏a w napi´ciu na decyzj´ Sàdu Najwy˝szego o rejestracji „Solidar-
noÊci Wiejskiej”. 10 lutego pod gmachem Sàdu w Warszawie zgromadzi∏o
si´ ponad 20 tys. rolników. Sàd Najwy˝szy jednak zakwestionowa∏ prawo
rolników do zrzeszania si´, uzasadniajàc to brakiem ustawy dopuszczajàcej
dzia∏alnoÊç zwiàzków zawodowych rolników indywidualnych. Stwierdzi∏, ˝e
przepisy o rejestracji sàdowej dotyczà tylko robotników oraz pracowników
umys∏owych i odmówi∏ zarejestrowania niezale˝nego zwiàzku wiejskiego.
Na wieÊç o tej decyzji wÊród strajkujàcych w Rzeszowie zapad∏a cisza. Âle-
dzàc szyfrogramy SB, mo˝na wysnuç wniosek, ˝e cz´Êç uczestników strajku
zwàtpi∏a w sens dalszej walki o prawa rolników, o czym Êwiadczy choçby
malejàca liczba strajkujàcych – 13 lutego by∏o tylko oko∏o osiemdziesi´ciu
osób. 12 lutego delegacja Komitetu Strajkowego – Kopaczewski, Âlisz,
Henryk Kazimierski i Jerzy D´bniak – uda∏a si´ do wojewody rzeszowskie-
go z proÊbà o zorganizowanie spotkania w Urz´dzie Rady Ministrów. Po-
wo∏ujàc si´ na apel Jaruzelskiego o dziewi´çdziesiàt spokojnych dni, poin-
formowali wojewod´ o woli zakoƒczenia strajku, proszàc jednoczeÊnie
o przyspieszenie podzia∏u majàtku po WRZZ114. 

Wydaje si´, ˝e nastàpi∏ wówczas prawdziwy kryzys strajku. Komitet
Strajkowy stanà∏ przed trudnym dylematem, co robiç dalej. Wsparcie przy-
sz∏o z Bydgoszczy. 13 lutego przedstawiciele NSZZ Rolników „SolidarnoÊç
Wiejska”, NSZZ „SolidarnoÊç Ch∏opska” i Zwiàzku Zawodowego Rolni-
ków Indywidualnych „SolidarnoÊç” powo∏ali Krajowà Komisj´ Porozumie-
wawczà NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”, jako jej zasadni-
czy cel wyznaczajàc zjednoczenie ruchu zwiàzkowego na wsi. W Rzeszowie
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113 Ibidem, 053/59, t. 3, Informacja spisana ze s∏ów TW ps. „Walter”, 9 II 1981 r., k. 31–35. 
114 Ibidem, 04/376, Szyfrogramy KW MO w Rzeszowie do MSW, 11 i 13 II 1981 r., k. 157, 168.
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3 lutego, zatem jeszcze przed og∏oszeniem werdyktu sàdu, przedstawiciele
„SolidarnoÊci Wiejskiej”, „SolidarnoÊci Ch∏opskiej” i NSZZ „SolidarnoÊç”
utworzyli Komisj´ JednoÊci Dzia∏ania. By∏a to zapowiedê rozpocz´cia dru-
giego etapu walki o niezale˝ne zwiàzki zawodowe na wsi115. Zdecydowane-
go poparcia ch∏opskiemu ruchowi zwiàzkowemu udzieli∏a Rada G∏ówna
Episkopatu Polski w komunikacie z 10 lutego 1981 r. 

13 lutego do Warszawy na spotkanie z Jaruzelskim udali si´ przedstawi-
ciele strajkujàcych w Rzeszowie – Henryk Kazimierski, Józef Âlisz i Jerzy
D´bniak. Wzi´li ze sobà list do premiera, w którym uzasadniono koniecz-
noÊç istnienia zwiàzków rolniczych. Nie zostali jednak przyj´ci przez Jaru-
zelskiego, spraw´ zobowiàza∏ si´ zreferowaç mu wiceminister rolnictwa
Andrzej Kaca∏a. Zanosi∏o si´ na przyjazd komisji rzàdowej do Rzeszowa
i wznowienie rozmów. Mo˝na przyjàç, ˝e kryzys strajku zosta∏ za˝egnany.
Komitet Strajkowy w Rzeszowie postanowi∏ wzmocniç swojà pozycj´
i 15 lutego wystosowa∏ do wszystkich mi´dzyzak∏adowych komitetów za∏o-
˝ycielskich w kraju proÊb´ o oddelegowanie do Rzeszowa po jednym
przedstawicielu. W tym dniu do strajkujàcych przyjecha∏ Wa∏´sa, a naza-
jutrz w Rzeszowie by∏a ju˝ komisja rzàdowa z wiceministrem Kaca∏à. 17 lu-
tego, gdy wznowiono rozmowy, w budynku WRZZ znajdowa∏o si´ oko∏o
380 osób. Rano przyby∏ bp Tadeusz B∏aszkiewicz, sufragan przemyski, któ-
ry popar∏ ˝àdania strajkujàcych, a ponadto przedstawi∏ komisji rzàdowej
postulaty KoÊcio∏a, wÊród których znalaz∏y si´:

– zgoda na wydanie w diecezji przemyskiej 180 tys. egzemplarzy kate-
chizmów,

– zapewnienie dzieciom na koloniach swobodnego dost´pu do koÊcio∏a,
– zwrot obiektów zabranych KoÊcio∏owi przez paƒstwo,
– zaprzestanie szykanowania przez SB ksi´˝y, alumnów i ludzi wierzàcych,
– wycofanie z nauczania w szko∏ach przysposobienia do ˝ycia w rodzinie,
– umo˝liwienie ̋ o∏nierzom s∏u˝by zasadniczej i wi´êniom udzia∏u w prak-

tykach religijnych.
Jak widaç, postulaty przedstawione przez bp. B∏aszkiewicza zasadniczo

wykracza∏y poza dotychczasowe cele strajku, a dotyka∏y stosunków mi´dzy
paƒstwem a KoÊcio∏em w skali ca∏ego kraju116. Wystàpienie biskupa by∏o
uzgodnione z Komitetem Strajkowym. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e nie by∏a to
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115 T. Sopel, op. cit., s. 41.
116 AIPN Rz, 04/376, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 17 II 1981 r., k. 182.
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pierwsza wizyta bp. B∏aszkiewicza wÊród strajkujàcych. Ju˝ 2 lutego odpra-
wi∏ dla nich msz´. Równie˝ inni ksi´˝a diecezji przemyskiej na co dzieƒ ich
wspierali. Mo˝na z ca∏à pewnoÊcià stwierdziç, ˝e aspekt religijny protestu
w Ustrzykach Dolnych – domaganie si´ zgody na budow´ nowych koÊcio-
∏ów w Bieszczadach i Rzeszowie czy postulaty dotyczàce swobód religij-
nych – by∏ wa˝nym czynnikiem konsolidujàcym strajkujàcych.

W pierwszej fazie wznowionych rozmów przewodniczàcy komisji rzàdo-
wej Andrzej Kaca∏a stwierdzi∏, ˝e mo˝e jedynie podpisaç protokó∏ rozmów.
Wobec tego Jan Ku∏aj oÊwiadczy∏, ˝e rozmowy b´dà kontynuowane tylko
wówczas, gdy komisja uzyska upowa˝nienia do podpisania porozumienia.
Jak si´ okaza∏o, po konsultacji z rzàdem otrzyma∏a takie uprawnienia.
Porozumienie podpisano w nocy z 19 na 20 lutego. Jego zasadnicza treÊç
zosta∏a uzupe∏niona o porozumienie w sprawie podzia∏u majàtku po
WRZZ, na mocy którego MKZ Rzeszów przejà∏ czternaÊcie pomieszczeƒ
w Domu Kolejarza. Komitet Strajkowy wyst´powa∏ w imieniu Ogólnopol-
skiego Komitetu Za∏o˝ycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Soli-
darnoÊç”. Przy podpisywaniu porozumienia obecni byli przedstawiciele
MKZ Rzeszów i KKP z Lechem Wa∏´sà. ¸àcznie w Domu Kolejarza prze-
bywa∏o oko∏o czterystu osób, w tym ponad trzydziestu ksi´˝y117. Najwa˝-
niejszymi elementami porozumienia by∏o zagwarantowanie bezpieczeƒ-
stwa uczestnikom strajku oraz zobowiàzanie si´ przez stron´ rzàdowà do
zarejestrowania NSZZ Rolników „SolidarnoÊç Wiejska”. W porozumieniu
znalaz∏o si´ wiele innych uzgodnieƒ, dotyczàcych m.in. gospodarki ziemià,
odszkodowaƒ, lecznictwa weterynaryjnego, inwestycji w rolnictwie, rent
i emerytur rolniczych, zaopatrzenia rolników w Êrodki produkcji i maszyny.
Poruszono równie˝ kwestie pozwoleƒ na budow´ koÊcio∏ów, praktyk reli-
gijnych dzieci i nieprawdy w nauczaniu historii118. Po raz pierwszy na tak
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117 Ibidem, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 19 II 1981 r., k. 188. Porozumienie rze-
szowskie ze strony Komitetu Strajkowego podpisali: Jan Ku∏aj, W∏adys∏aw Mazur, Jan KaruÊ, Je-
rzy Ro˝d˝yƒski, Henryk Czàstka (województwo przemyskie), Katarzyna Bielaƒska (krakowskie),
Józef Âlisz, W∏adys∏aw Zagu∏a, Józef Pelc (rzeszowskie), W∏adys∏aw ˚abiƒski (tarnowskie), Cze-
s∏aw Opolski (radomskie), Jan Anto∏, Henryk Kazimierski (toruƒskie), Artur Balazs (szczeciƒ-
skie). Sygnatariusze ze strony rzàdowej: Andrzej Kaca∏a, Jan K∏opotowski, Wojciech Latyƒski,
Marian Magoƒ, Aleksander Marker, Henryk Pracki, Mieczys∏aw Serwiƒski, Jerzy Wojciechowski.
W imieniu KKP NSZZ „SolidarnoÊç” swoje podpisy z∏o˝yli Lech Wa∏´sa i Bogdan Lis, a w imie-
niu MKZ Rzeszów Jan Ogrodnik i Antoni Kopaczewski.
118 Biblioteka Po∏udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w PrzemyÊlu, 35, Protokó∏ porozu-
mienia zawartego 20 II 1981 r. (kopia).
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du˝à skal´ upomniano si´ o prawa KoÊcio∏a, dlatego te˝ nale˝y podkreÊliç
znaczenie i wag´ porozumienia. 

Nast´pnego dnia delegacja rzàdowa z wiceministrem Kaca∏à uda∏a si´
do Ustrzyk, gdzie podpisa∏a odr´bne porozumienie ze strajkujàcymi, co
by∏o warunkiem wa˝noÊci ca∏ej ugody. 23-osobowy Komitet Strajkowy re-
prezentowa∏ przewodniczàcy Micha∏ Pa∏asz. Tego te˝ dnia zakoƒczono
strajk w Rzeszowie, Wa∏´sa wyjecha∏ do Warszawy, a komendant woje-
wódzki MO p∏k Józef Kierat odwo∏a∏ skoszarowanie funkcjonariuszy
ZOMO z OÊrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie.
Podpisanie porozumieƒ wywo∏a∏o umiarkowany optymizm strajkujàcych
i wszystkich Êrodowisk niezale˝nych. Cz´Êç dzia∏aczy ch∏opskich nieufnie
przyj´∏a jedynie zobowiàzanie w∏adz do zarejestrowania niezale˝nego
zwiàzku rolniczego, oczekujàc z niepokojem na faktyczne usankcjonowa-
nie jego dzia∏alnoÊci. 

Wbrew oficjalnemu stanowisku w∏adz stosunek ówczesnego systemu do
rosnàcego w si∏´ ruchu niezale˝nego na wsi faktycznie si´ nie zmieni∏. Ju˝
kilka dni póêniej sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w KroÊnie Jan
Mazur oszkalowa∏ na ∏amach tygodnika „Podkarpacie” tworzàcy si´ zwià-
zek rolników, twierdzàc, ˝e jest on nielegalny i wymierzony przeciwko w∏a-
dzy119. O intensywnoÊci dzia∏aƒ operacyjnych SB, które mia∏y na celu skom-
promitowanie uczestników strajku w Rzeszowie, Êwiadczy przy∏apanie przez
funkcjonariuszy MO jednego z cz∏onków Komitetu Strajkowego w pokoju
goÊcinnym OÊrodka Doskonalenia Kadr Urz´du Wojewódzkiego in flagran-
ti z kobietà. W dokumencie SB zapisano m.in.: „WyjaÊnieniem i udokumen-
towaniem tego zdarzenia oraz sposobem wykorzystania sytuacji zajmie si´
SB”120. Sprawa jednak zosta∏a upubliczniona przez „SolidarnoÊç”, co unie-
mo˝liwi∏o jej wykorzystanie przez organa bezpieczeƒstwa w przysz∏oÊci.

Zjazd zjednoczeniowy i wybory

Niemal natychmiast po podpisaniu porozumieƒ rzeszowsko-ustrzyckich
skorzystano z obecnoÊci w Rzeszowie przedstawicieli ró˝nych regionów
Polski, aby rozpoczàç przygotowania do tworzenia regionalnych struktur
„SolidarnoÊci Wiejskiej”. Ponadto w porozumieniu z KKP powo∏ano Ko-

118

119 K. Kamiƒski, op. cit., s. 51.
120 AIPN Rz, 04/376, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 20 II 1981 r., k. 190.
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misj´ do spraw Realizacji Porozumieƒ Rzeszowsko-Ustrzyckich z Józefem
Âliszem jako przewodniczàcym. W wielu wsiach regionu organizowano ze-
brania za∏o˝ycielskie niezale˝nego zwiàzku rolników. Wzrost aktywnoÊci
na wsi wywo∏a∏ reakcj´ ze strony aparatu bezpieczeƒstwa. Jeszcze 23 stycz-
nia w Wydziale III A KW MO w Rzeszowie za∏o˝ono spraw´ obiektowà
o kryptonimie „SolidarnoÊç Wiejska”, która z czasem obj´∏a ∏àcznie
121 osób. 20 lutego zast´pca dyrektora Departamentu IV p∏k Zenon P∏a-
tek rozes∏a∏ do wszystkich zast´pców komendantów wojewódzkich MO do
spraw SB tajny szyfrogram, w którym poleci∏, aby wydzia∏y IV wszcz´∏y
dzia∏ania operacyjne w celu zapobie˝enia powstawaniu ogniw „Solidarno-
Êci Wiejskiej”. „Nale˝y – czytamy w dokumencie – przystàpiç do rozpozna-
nia dzia∏alnoÊci i zamierzeƒ poszczególnych aktywistów i komórek »Soli-
darnoÊci Wiejskiej« i podjàç wysi∏ki do pozyskania osobowych êróde∏
wÊród tych ludzi. Niezw∏ocznie nale˝y przystàpiç do aktywnego rozpraco-
wywania i neutralizowania g∏ównych dzia∏aczy »SolidarnoÊci Wiejskiej«,
osób inspirujàcych i koordynujàcych tà dzia∏alnoÊç”. Stosownie do tych po-
leceƒ rzeszowska SB przystàpi∏a do dzia∏ania. 28 lutego naczelnik tamtej-
szego Wydzia∏u IV KW MO pp∏k Stanis∏aw Sypio∏121 zatwierdzi∏ plan ope-
racyjnego zabezpieczenia Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów NSZZ
„SolidarnoÊç Wiejska” w Rzeszowie. Do rozpracowywania niezale˝nych
dzia∏aczy zamierzano wykorzystaç pracowników sekcji V i VII Wydzia-
∏u III A, sekcji I Wydzia∏u IV KW MO oraz funkcjonariuszy komend miej-
skich, komisariatów i posterunków MO. Trzej tajni wspó∏pracownicy mieli
m.in. przeciwdzia∏aç wyborowi do w∏adz wojewódzkich i na delegatów na
zjazd krajowy osób wrogo nastawionych do PRL. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa
przygotowa∏a na zjazd równie˝ Êrodki techniczne122. 

Na rzeszowskim zjeêdzie delegatów „SolidarnoÊci Wiejskiej”, który od-
by∏ si´ 3 marca w sali widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury, repre-
zentowane by∏y 174 ko∏a wiejskie, g∏ównie z gmin województwa rzeszow-
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121 Stanis∏aw Sypio∏ – ur. w 1928 r. w ¸obniowie (pow. jasielski), p∏k. Ukoƒczy∏ szeÊç klas szko∏y po-
wszechnej i dwie klasy zawodowej, w 1960 r. uzyska∏ wykszta∏cenie Êrednie. Od 1946 r. w PPR, od
1948 r. w PZPR. Od 28 IX 1949 r. zatrudniony w WUBP w Rzeszowie; od 1 III 1968 r. kierownik
grupy w Wydziale IV; od 1 VI 1975 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u IV, od 16 IV 1980 r. naczelnik.
30 XI 1984 r. zwolniony ze s∏u˝by (ibidem, 00158/318, Akta osobowe Stanis∏awa Sypio∏a).
122 Ibidem, 053/59, t. 1, Wniosek o wszcz´cie sprawy obiektowej kryptonim „SolidarnoÊç Wiejska”,
23 I 1981 r., k. 8–9; Przeciw SolidarnoÊci..., s. 68 (Szyfrogram nr 5851/46, 20 II 1981 r.), s. 69 (Plan
operacyjnego zabezpieczenia Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów „SolidarnoÊci Wiejskiej” w Rze-
szowie, 28 II 1981 r.).
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skiego, ale równie˝ z województw oÊciennych. Wybrano 44-osobowy Woje-
wódzki Komitet Za∏o˝ycielski oraz jego prezydium z przewodniczàcym Ja-
nem Ku∏ajem123, a tak˝e dziesi´ciu delegatów na zjazd krajowy w Poznaniu;
zgodnie z instrukcjami MSW S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa zdo∏a∏a przeprowa-
dziç z dziewi´cioma z nich rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. ¸àcznie
przeprowadzono 29 takich rozmów, informujàc o nielegalnoÊci zjazdu.
Dwóch rozmówców nie przyzna∏o si´, ˝e sà delegatami. Pozostali oÊwiad-
czyli stanowczo, ˝e pojadà na zjazd krajowy, gdy˝ „nie chcà zawieÊç zaufa-
nia, jakim obdarzyli ich rolnicy”. Wed∏ug informacji z 6 marca rzeszowska
SB nie zdo∏a∏a pozyskaç tajnych wspó∏pracowników spoÊród delegatów na
zjazd krajowy „SolidarnoÊci Wiejskiej”, chocia˝ dwóch z nich wyrazi∏o zgo-
d´ na kontynuowanie rozmów po zjeêdzie124. Agent „Walter”, który uczest-
niczy∏ w zjeêdzie w Rzeszowie, zamierza∏ wyjechaç na zjazd krajowy do Po-
znania. W zwiàzku z tym otrzyma∏ kilka zadaƒ od kpt. Gaja, m.in. kazano
mu nawiàzaç kontakt z pracownikiem SB, a gdyby zabra∏ g∏os w dyskusji
– „podkreÊliç koniecznoÊç odci´cia si´ od elementów antysocjalistycz-
nych”, staraç si´ dostaç do w∏adz rolniczego zwiàzku lub komisji, a „w przy-
padku podejmowania negatywnych inicjatyw, wrogich wystàpieƒ – notowaç
ich autorów i natychmiast informowaç”125.

Wojewódzki Komitet Za∏o˝ycielski NSZZ Rolników „SolidarnoÊç
Wiejska” w PrzemyÊlu z siedzibà w Jaros∏awiu nie zdo∏a∏ zorganizowaç
zjazdu u siebie przed zjazdem krajowym, wi´c w typowaniu delegatów do
Poznania kluczowà rol´ odegra∏ MKZ NSZZ „SolidarnoÊç” Jaros∏aw, któ-
ry wspiera∏ zwiàzek rolników. Wy∏oniono dziewi´ciu delegatów, m.in. Jana
Ku∏aja, który de facto by∏ reprezentantem dwóch regionalnych struktur rol-
niczych, w PrzemyÊlu i w Rzeszowie, Jana Karusia i Stanis∏awa Pajd´.
WÊród delegatów, którzy udali si´ do Poznania, nie by∏o tajnych wspó∏pra-
cowników SB. Wed∏ug stanu na koniec lutego 1981 r. wydzia∏y operacyjne
KW MO w PrzemyÊlu nie dysponowa∏y „osobowymi êród∏ami informacji
nale˝àcymi do »SolidarnoÊci Wiejskiej«”. Po g∏´bszej analizie i porówna-
niu materia∏ów operacyjnych SB z PrzemyÊla i Rzeszowa mo˝na wyciàgnàç
wniosek, ˝e funkcjonariusze w województwie przemyskim pracowali jakby

120

123 T. Sopel, op. cit., s. 63.
124 AIPN Rz, 04/376, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 6 III 1981 r., k. 237; Przeciw So-
lidarnoÊci..., s. 70, 75. W czerwcu Jan Ku∏aj zrezygnowa∏ z przewodniczenia WKZ Rzeszów, funk-
cj´ t´ przejà∏ dotychczasowy wiceprzewodniczàcy Józef Pelc.
125 AIPN Rz, 053/59, t. 3, Notatka s∏u˝bowa kpt. Józefa Gaja, 5 III 1981 r., k. 39.
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na zwolnionych obrotach, nieco leniwie i ma∏o operatywnie126. 15 marca
1981 r. Wojewódzki Komitet Za∏o˝ycielski NSZZ Rolników Indywidual-
nych „SolidarnoÊç” w PrzemyÊlu z siedzibà w Jaros∏awiu powierzy∏ obowiàz-
ki przewodniczàcego Stanis∏awowi Pajdzie z Cieszacina Wielkiego (Ku∏aj
zosta∏ wybrany w Poznaniu na szefa NSZZ Rolników Indywidualnych „So-
lidarnoÊç”). Sekretarzem przemyskiego WKZ zosta∏ Jan KaruÊ z Tapina127.
Do po∏owy marca 1981 r. w tym województwie zdo∏ano zorganizowaç ko∏a
NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç” w ponad stu wsiach.

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Rolników „SolidarnoÊç Wiejska”,
NSZZ „SolidarnoÊç Ch∏opska” i innych rolniczych zwiàzków zawodowych
odby∏ si´ 8 i 9 marca w Poznaniu. Tam te˝ dosz∏o do zjednoczenia wiejskie-
go ruchu zwiàzkowego w NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”.
Na przewodniczàcego Ogólnopolskiego Komitetu Za∏o˝ycielskiego tego
zwiàzku wybrano Jana Ku∏aja, do prezydium powo∏ano równie˝ Józefa Âli-
sza z województwa rzeszowskiego128. Pomimo ˝e NSZZ Rolników Indywi-
dualnych „SolidarnoÊç” nie by∏ formalnie zarejestrowany w sàdzie, a rolni-
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126 Ibidem, 036/7, t. 1, Pismo naczelnika Wydzia∏u IV KW MO w PrzemyÊlu do wicedyrektora De-
partamentu IV MSW p∏k. Zenona P∏atka, 26 II 1981 r., k. 20–21; ibidem, Pismo zast´pcy naczel-
nika Wydzia∏u IV KW MO w PrzemyÊlu do naczelnika Wydzia∏u IV KW MO w Poznaniu, 6 III
1981 r., k. 27.
127 Stanis∏aw Pajda (ur. w 1949 r.) by∏ wówczas cz∏onkiem ZSL. Jan KaruÊ wczeÊniej wystàpi∏ z ZSL.
128 W charakterystyce Ku∏aja, sporzàdzonej 10 III 1981 r. przez KW MO w Rzeszowie dla MSW,
napisano m.in.: „Jan Ku∏aj, ur. 15 I 1958 r. w Jaros∏awiu, lat 23, mieszka w Cieszacinie Wielkim
(woj. przemyskie), pochodzenie ch∏opskie, bezpartyjny, wyznanie rzymskokatolickie, cz∏onek
ZSMP. Do sierpnia 1980 r. przewodniczàcy Zarzàdu Gminnego ZSMP w Jaros∏awiu. Aktywny
w Wojewódzkim Zarzàdzie ZSMP w PrzemyÊlu. Pomaga∏ rodzicom w pracy przy gospodarstwie
rolnym. Cz∏onek MKZ NSZZ »SolidarnoÊç« Jaros∏aw. Po sierpniu 1980 r. krytykowa∏ publicznie
dzia∏ania w∏adz. Wiceminister Kaca∏a wypowiada∏ si´ pozytywnie na temat Ku∏aja, doceniajàc jego
umiej´tnoÊci negocjatorskie” (ibidem, 04/376, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 10 III
1981 r., k. 253–254).

Józef Âlisz – ur. 20 III 1934 r. w ¸ukawcu na Rzeszowszczyênie. W 1952 r. ukoƒczy∏ Liceum
Ogólnokszta∏càce im. Stanis∏awa Konarskiego w Rzeszowie. Pracowa∏ w przemyÊle, w 1956 r. po-
wróci∏ na wieÊ. Od 1961 r. prowadzi∏ w∏asne gospodarstwo rolne w ¸àce (woj. rzeszowskie). Od
1980 r. w niezale˝nych zwiàzkach rolniczych. W 1981 r. wszed∏ w sk∏ad Prezydium OKZ NSZZ
Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç” i zosta∏ przewodniczàcym Komisji ds. Realizacji Porozu-
mieƒ Rzeszowsko-Ustrzyckich. Zaanga˝owany w duszpasterstwo rolników, a od 1985 r. tak˝e
w dzia∏alnoÊç reaktywowanej Komisji ds. Realizacji Porozumieƒ Rzeszowsko-Ustrzyckich.
W 1987 r. stanà∏ na czele Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „SolidarnoÊç”. Przewodniczàcy
NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç” i cz∏onek Komitetu Obywatelskiego, 1989–1993
senator i wicemarsza∏ek Senatu. W latach 1990–1992 prezes PSL „SolidarnoÊç”, 1992–1994 prezes
Stronnictwa Ludowo-ChrzeÊcijaƒskiego. Od 1997 r. w Stronnictwie Konserwatywno-Ludowym.
Zmar∏ 6 III 2001 r. (A.W. Kaczorowski, Józef Âlisz [w:] Opozycja w PRL..., t. 2, s. 324–325).
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cy mieli tylko zapewnienie rzàdu dotyczàce uregulowania przeszkód praw-
nych, to zjednoczenie niezale˝nych organizacji rolniczych by∏o niezwykle
istotnym faktem, ukazujàcym nowà, ugruntowanà si∏´ na wsi. Pierwszy
sprawdzian tej si∏y mia∏ nastàpiç w okresie kryzysu bydgoskiego i w∏àczenia
si´ NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç” do akcji strajkowej.

Kiedy w Poznaniu odbywa∏ si´ zjazd „SolidarnoÊci” rolniczej, SB przy-
gotowywa∏a plany dzia∏aƒ operacyjnych w stosunku do nowych zwiàzków.
Zgodnie z przyj´tà w MSW ocenà, i˝ w organizacj´ „SolidarnoÊci” na wsi
zaanga˝owa∏ si´ KoÊció∏, uznano: „Stwarza to koniecznoÊç kompleksowe-
go obj´cia operacyjnà ochronà wsi w ramach struktur organizacyjnych De-
partamentu IV MSW”. W ramach wydzia∏ów IV komend wojewódzkich
MO utworzono dwie dodatkowe sekcje: VII (ochrona kompleksu ˝ywno-
Êciowego) i VIII (zwalczanie antysocjalistycznej dzia∏alnoÊci na wsi). Wy-
dzia∏ IV KW MO w Rzeszowie w najbli˝szym czasie mia∏ m.in. rozpracowaç
Prezydium WKZ NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç” i inne
struktury kierownicze, „organizowaç osobowe êród∏a informacji w poszcze-
gólnych ogniwach zwiàzku, [...] podejmowaç i rozwijaç dzia∏ania dezintegra-
cyjne w celu rozbijania zwartoÊci struktur organizacyjnych opozycji ch∏op-
skiej, [...] wykorzystywaç i zadaniowaç sieç t[ajnych] w[spó∏pracowników]
wywodzàcà si´ z kleru i innych wyznaƒ [...], mogàcych realizowaç zadania na
odcinku wiejskim”129. Wykorzystujàc szeroki wachlarz dzia∏aƒ dezintegracyj-
nych, si´gni´to po tzw. Êrodki aktywne, polegajàce na odpowiednim u˝yciu
mediów lub rozpowszechnianiu pism majàcych na celu sianie zam´tu i w efek-
cie rozbijanie jednoÊci zwiàzkowej. Na adresy osób rozpracowywanych („figu-
rantów” spraw) rozsy∏ano bàdê kolportowano „przy pomocy pracowników
operacyjnych, z zachowaniem pe∏nej konspiracji êród∏a pochodzenia”130 takie
pisma, jak „List otwarty do p. Micha∏a Bartoszcze”, „Czego chcemy napraw-
d´ i co jest nam niezb´dne” czy te˝ „O co faktycznie chodzi”, w których w ne-
gatywnym Êwietle ukazywano dzia∏aczy zwiàzkowych i pewne zjawiska.

„SolidarnoÊç Wiejska” rozwija∏a si´ nadal w Tarnobrzeskiem, tamtejsi
dzia∏acze od czasu zjazdu w Poznaniu mieli odr´bny punkt widzenia na
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129 AIPN Rz, 053/59, Wytyczne do pracy operacyjno-politycznej Departamentu IV MSW i jego od-
powiedników terenowych w nowej strukturze organizacyjnej, 3 III 1981 r., k. 95–103; Przeciw Soli-
darnoÊci..., s. 128 (Kierunki dzia∏aƒ operacyjnych Wydzia∏u IV KW MO w Rzeszowie na odcinku
wiejskim, 13 III 1981 r.).
130 AIPN Rz, 053/59, Pismo naczelnika Wydzia∏u VIII Departamentu IV MSW pp∏k. R. Potockie-
go do komendantów wojewódzkich MO, 31 III 1981 r., k. 133.
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kszta∏t niezale˝nych zwiàzków na wsi. Lider tarnobrzeskich rolników Jan
Koz∏owski zarzuca∏ ekipie Ku∏aja autorytaryzm i pomijanie demokratycz-
nych regu∏ w kierowaniu OKZ. Ponadto „SolidarnoÊç Wiejska” nie zaak-
ceptowa∏a deklaracji NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”,
uznajàcej PZPR za przewodnià si∏´ politycznà. Do wiosny 1981 r. w woje-
wództwie tarnobrzeskim by∏o ju˝ 230 kó∏ „SolidarnoÊci Wiejskiej”, które
domaga∏y si´ od sejmu przyj´cia ustawy uznajàcej prawo rolników indywi-
dualnych do zrzeszania si´ w zwiàzki zawodowe wed∏ug w∏asnej woli. W ra-
zie odmowy zagro˝ono og∏oszeniem pogotowia strajkowego, a nast´pnie
strajku ˝ywnoÊciowego, polegajàcego na wstrzymaniu sprzeda˝y produk-
tów rolnych131.

25 marca 1981 r. Prezydium WKZ NSZZ Rolników Indywidualnych
„SolidarnoÊç” w Rzeszowie podj´∏o uchwa∏´ o og∏oszeniu w ca∏ym regio-
nie pogotowia strajkowego i przekszta∏ceniu si´ w Komitet Strajkowy z An-
tonim Bartyƒskim i Henrykiem Czàstkà na czele. Protest rolników mia∏ po-
legaç przede wszystkim na dostarczaniu ˝ywnoÊci robotnikom strajkujàcym
w zak∏adach pracy. Decyzja o wszcz´ciu akcji protestacyjnej by∏a wyrazem
poparcia dla strajku generalnego, który NSZZ „SolidarnoÊç” zamierza∏a
og∏osiç w zwiàzku z zajÊciami bydgoskimi. Podobnego poparcia udzieli∏
OKZ 29 marca na zjeêdzie w Jaros∏awiu, jednak, jak wiadomo, zawarcie
tzw. porozumienia warszawskiego mi´dzy KKP NSZZ „SolidarnoÊç” a rzà-
dem spowodowa∏o odwo∏anie akcji strajkowej. 3 kwietnia delegacja WKZ
NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç” w PrzemyÊlu z siedzibà
w Jaros∏awiu ze Stanis∏awem Pajdà na czele uda∏a si´ do wojewody prze-
myskiego z proÊbà o przydzia∏ lokalu dla siebie i gminnych komitetów za-
∏o˝ycielskich. Ponadto zwiàzkowcy zakwestionowali system sprzeda˝y zie-
mi oraz za˝àdali wstrzymania rozdzia∏u Êrodków z Funduszu Rozwoju
Rolnictwa w dotychczasowej formie, gdy˝ zgodnie z dwudziestym punktem
porozumienia rzeszowskiego tymi Êrodkami powinny dysponowaç walne
zebrania wsi132.

Z powodu dynamicznego rozwoju kó∏ zwiàzkowych na wsi SB musia∏a
utworzyç nowe kierunki pracy operacyjnej. Trzeba by∏o pilnie rozwijaç sieç
agenturalnà, która obj´∏aby nowe struktury wiejskie. 14 kwietnia 1981 r.
Sekcja VIII Wydzia∏u IV KW MO w Rzeszowie poinformowa∏a central´,
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131 „Biuletyn Zwiàzkowy” 1981, nr 4; B. Szwedo, op. cit., s. 198.
132 AIPN Rz, 010/189, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 4 IV 1981 r., k. 12.
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˝e ma dziewi´tnastu tajnych wspó∏pracowników „do realizacji zadaƒ w za-
kresie nadbudowy na wsi”133.

26 kwietnia w Haczowie odby∏ si´ KroÊnieƒski Zjazd Delegatów NSZZ
Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”. Przedtem w województwie kro-
Ênieƒskim istnia∏o 151 kó∏ rolniczego zwiàzku (na zjeêdzie zjednoczenio-
wym w Poznaniu województwo kroÊnieƒskie reprezentowali m.in. Pawe∏
Chrupek i Mieczys∏aw Domaradzki)134.

Dzia∏ania destrukcyjne

Trudno ustaliç, w jakim stopniu dzia∏ania SB w poszczególnych woje-
wództwach regionu przyczyni∏y si´ do rozbijania jednoÊci rolników, którzy
podj´li dzia∏alnoÊç w niezale˝nych zwiàzkach zawodowych. Wydaje si´, ˝e
g∏ównym czynnikiem dezintegracyjnym by∏y rozbie˝noÊci wÊród samych
dzia∏aczy. Niekiedy istotnà rol´ odgrywa∏y wzgl´dy ambicjonalne, innym
razem w wyniku b∏´dnych decyzji podejmowanych przez przywódców
zwiàzkowych powstawa∏y opinie, ˝e nie reprezentujà oni interesów ch∏op-
skich. Przejawów niezadowolenia nie zahamowa∏a nawet rejestracja NSZZ
Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç” 12 maja 1981 r. przez Sàd Woje-
wódzki w Warszawie. Rozbie˝noÊci powstawa∏y zarówno w samym zwiàzku,
jak i w organizacjach secesjonistycznych – NSZZ „SolidarnoÊç Ch∏opska”
i „SolidarnoÊç Wiejska”. Wiele skarg p∏yn´∏o pod adresem przewodniczà-
cego OKZ Jana Ku∏aja, który de facto by∏ równie˝ przewodniczàcym zarzà-
dów wojewódzkich komitetów za∏o˝ycielskich w PrzemyÊlu (z siedzibà
w Jaros∏awiu) i Rzeszowie. Z uwagi na niewielkà aktywnoÊç przewodniczà-
cego i jego zast´pcy Stanis∏awa Pajdy 14 czerwca WKZ w Jaros∏awiu zde-
cydowa∏ si´ poszerzyç swój sk∏ad i na pierwszego zast´pc´ powo∏a∏ Jana
Karusia. Poniewa˝ Pajda nie rozliczy∏ si´ z WKZ z podj´tych Êrodków fi-
nansowych, zosta∏ zawieszony w czynnoÊciach. Wed∏ug SB zmiany w prze-
myskim WKZ by∏y efektem „realizowanych stosownych przedsi´wzi´ç ope-
racyjnych”, w wyniku których znany z wrogiej wobec w∏adzy postawy Pajda
zosta∏ zastàpiony Karusiem. Wydaje si´ to jednak ma∏o prawdopodobne,
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133 Ibidem, 053/59, Informacja Wydzia∏u IV KW MO w Rzeszowie dla MSW, 14 IV 1981 r., k. 145.
Wed∏ug Karola Marksa baza to sfera produkcyjna (w tym Êrodki produkcji i si∏a robocza), nadbu-
dowa natomiast to sfera niematerialna (w tym kultura, nauka, oÊwiata).
134 K. Kamiƒski, op. cit., s. 52.
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jeÊli weêmie si´ pod uwag´ radykalizm Karusia i jego bezkompromisowà,
antykomunistycznà postaw´, szczególnie w stanie wojennym. Nie jest wy-
kluczone, ˝e SB wykorzysta∏a jedynie zmian´, aby wykazaç si´ wobec cen-
trali swoimi rzekomymi sukcesami.

Antidotum na intensywny rozwój niezale˝nych zwiàzków na wsi mia∏a
byç sprawa obiektowa o kryptonimie „Wici”135, dotyczàca WKZ NSZZ
Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç” w PrzemyÊlu z siedzibà w Jaros∏a-
wiu, zatwierdzona 30 maja przez naczelnika Wydzia∏u IV KW MO w Prze-
myÊlu pp∏k. Mariana Âliw´136. Jak wynika z materia∏ów archiwalnych, prze-
myska SB mia∏a jednak˝e bardzo s∏abe rozeznanie wewnàtrz rolniczej
„SolidarnoÊci”. Brak zaanga˝owania funkcjonariuszy odpowiedzialnych za
rozpracowywanie tego zwiàzku przynosi∏ mizerne efekty w pozyskiwaniu
osobowych êróde∏ informacji. Najcz´Êciej ograniczano si´ jedynie do kon-
troli operacyjnej i ogólnej sprawozdawczoÊci. Nie znaczy to, ˝e KW MO
w PrzemyÊlu nie mia∏a ˝adnych tajnych wspó∏pracowników w Êrodowiskach
wiejskich, jednak w konfrontacji z dzia∏aniami rzeszowskiej SB wypada∏a
nader s∏abo. Nale˝y przy tym zauwa˝yç, ˝e znaczna cz´Êç materia∏ów archi-
walnych, w tym tak˝e tych, które dotyczy∏y rozpracowania Jana Ku∏aja, zo-
sta∏a zniszczona w 1990 r. przez odchodzàcych ze s∏u˝by funkcjonariuszy.

Podj´cie bardziej zdecydowanych dzia∏aƒ przez kierownictwo NSZZ
Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç” w województwie przemyskim
spowodowa∏o spadek tendencji odÊrodkowych. Inaczej by∏o w wojewódz-
twie kroÊnieƒskim, gdzie w praktyce powsta∏y trzy odr´bne regiony tego
zwiàzku, na co najprawdopodobniej niema∏y wp∏yw mia∏a dzia∏alnoÊç
agenturalna. Autonomicznym subregionem bieszczadzkim, majàcym sie-
dzib´ przy ul. 1 Maja 46 w Ustrzykach Dolnych, kierowa∏ Antoni Wojnaro-
wicz. Drugi subregion, kierowany przez Franciszka ¸ysyganicza, mia∏ sie-
dzib´ w Ustrzykach Dolnych przy Rynku 14. W KroÊnie natomiast
funkcjonowa∏ WKZ NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”
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135 AIPN Rz, 036/7, t. 1, Wniosek na spraw´ obiektowà krypt. „Wici”, 30 V 1981 r., k. 2.
136 Marian Âliwa – ur. w 1934 r. w Lubaczowie, p∏k. Wykszta∏cenie Êrednie (nie skoƒczy∏ UMCS).
Od 1960 r. w PZPR. Od 1 XII 1960 r. oficer operacyjny Referatu ds. Bezpieczeƒstwa KP MO
w Lubaczowie. W latach 1961–1962 w Szkole Oficerskiej SB. Od 1 X 1971 r. p.o. zast´pca, a od
1 XI 1971 r. I zast´pca komendanta powiatowego MO ds. SB w Kolbuszowej. Od 1 VI 1975 r. na-
czelnik Wydzia∏u IV KW MO w PrzemyÊlu; od 27 X 1989 r. p.o. starszy specjalista przy zast´pcy
szefa WUSW ds. SB. Zwolniony ze s∏u˝by 15 III 1990 r. (ibidem, 0063/147, Akta osobowe Maria-
na Âliwy).
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z Paw∏em Chrupkiem na czele. 14 czerwca w Olszanicy odby∏ si´ Zjazd De-
legatów Regionu Bieszczadów, podczas którego na przewodniczàcego Za-
rzàdu Regionu NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç” wybrano
Wojnarowicza. Zjazd uzna∏, ˝e Region mieszczàcy si´ przy Rynku 14 jest
organizacjà bezprawnà. Ponadto w trakcie zjazdu podj´to decyzje o wyklu-
czeniu ze zwiàzku Wieƒczys∏awa Nowackiego i zawieszeniu m.in. Jerzego
Jankowskiego i Antoniego Cyconia. W ostatecznoÊci OKZ NSZZ Rolni-
ków Indywidualnych „SolidarnoÊç”, pomimo wczeÊniejszego wykluczenia
Wojnarowicza ze zwiàzku, uzna∏ w∏adze Regionu Bieszczadów wybrane na
zjeêdzie w Olszanicy. Region Wojnarowicza wydawa∏ „Trybun´ Bieszczadz-
kà”, natomiast region ¸ysyganicza, do którego przystàpi∏ Nowacki
– „Bieszczadnika”. Nale˝y dodaç, i˝ ten drugi region wyraênie dà˝y∏ do po-
rozumienia i zunifikowania z WKZ w KroÊnie, co rzeczywiÊcie uda∏o si´
osiàgnàç, przy jednoczesnym utrzymaniu autonomii137.

Do secesji dosz∏o równie˝ w województwie tarnobrzeskim. Latem 1981 r.
w Stalowej Woli zosta∏ powo∏any odr´bny NSZZ Rolników „SolidarnoÊç
Wiejska” pod przewodnictwem Jana Koz∏owskiego. Koz∏owski jeszcze
podczas zjazdu poznaƒskiego sprzeciwi∏ si´ zmianom dokonanym w statu-
cie, które dotyczy∏y m.in. ograniczenia cz∏onkostwa zwiàzku wy∏àcznie do
rolników indywidualnych. 15 i 16 sierpnia 1981 r. w Bydgoszczy odby∏o si´
spotkanie przedstawicieli NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”,
„SolidarnoÊci Ch∏opskiej” i „SolidarnoÊci Wiejskiej” z kilku województw,
podczas którego powo∏ano Rad´ Porozumiewawczà Samorzàdnych Ch∏op-
skich Zwiàzków Zawodowych „SolidarnoÊç” pod przewodnictwem Roma-
na Bartoszcze. W sk∏ad Rady wszed∏ m.in. Roman Pieroƒski, przedstawi-
ciel „SolidarnoÊci Wiejskiej” z województwa tarnobrzeskiego. Ostatecznie
10 paêdziernika 1981 r. Koz∏owski jako przewodniczàcy „SolidarnoÊci
Wiejskiej” Regionu Tarnobrzesko-Sandomierskiego przystàpi∏ do Krajo-
wej Komisji Porozumiewawczej Niezale˝nych Samorzàdnych Ch∏opskich
Zwiàzków Zawodowych „SolidarnoÊç”. Nowo zawiàzana federacja, w prze-
ciwieƒstwie do OKZ NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”,
przyj´∏a w swoich za∏o˝eniach programowych partnerski uk∏ad z PZPR
i niezale˝noÊç zwiàzku od Episkopatu. Mimo krytycznej oceny dzia∏alnoÊci
Jana Ku∏aja, Piotra Baumgarta i Gabriela Janowskiego Rada nie og∏osi∏a
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137 T. Sopel, op. cit., s. 88; K. Kamiƒski, op. cit., s. 53–56; AIPN Rz, 010/190, Informacja KW MO
w PrzemyÊlu dla MSW, 1 VII 1981 r., k. 1.
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wystàpienia z OKZ138. 18 paêdziernika 1981 r. przedstawiciele czterech
wiejskich kó∏ NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç” w gminie
B∏a˝owa powo∏ali Rad´ Gminnà „SolidarnoÊci Wiejskiej” pod przewodnic-
twem Franciszka Grabosia. Ostatecznie 18 listopada 1981 r. Sàd Woje-
wódzki w Warszawie zarejestrowa∏ NSZZ Rolników „SolidarnoÊç Wiej-
ska”. Przewodniczàcym nowego zwiàzku zosta∏ Henryk Bàk, a jego
zast´pcà Jan Koz∏owski. Prasa „SolidarnoÊci Wiejskiej” ostro krytykowa∏a
NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”. Ka˝dy z tych zwiàzków
uwa˝a∏ si´ zresztà za w∏aÊciwà reprezentacj´ wsi i jej interesów. Rzecznik
prasowy NSZZ „SolidarnoÊç” Janusz Onyszkiewicz jeszcze w maju, po re-
jestracji „SolidarnoÊci Ch∏opskiej”, oÊwiadczy∏, ˝e robotnicza „Solidar-
noÊç” podejmuje wspó∏prac´ jedynie z autentycznà reprezentacjà rolni-
ków, za jakà uznano NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”139.

Latem w rzeszowskim MKZ powsta∏a koncepcja powo∏ania federacji
obejmujàcej „SolidarnoÊç” robotniczà i rolniczà z województwa rzeszow-
skiego. Pomijajàc fakt wzmocnienia organizacji zwiàzkowych, nie jest wy-
kluczone, i˝ wp∏yw na rozwój tej koncepcji mia∏o krytyczne stanowisko Ko-
paczewskiego wobec Ku∏aja i jego dzia∏aƒ. Zdecydowanym zwolennikiem
pomys∏u utworzenia federacji by∏ Tadeusz Kensy, sekretarz Biura WKZ
NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”, jednak wi´kszoÊç cz∏on-
ków WKZ, a tak˝e przewodniczàcych kó∏ uczestniczàcych 21 lipca w posie-
dzeniu WKZ by∏a przeciwna utworzeniu federacji z obawy przed domi-
nacjà MKZ. Wydaje si´, ˝e ich negatywne stanowisko by∏o zbie˝ne
z intencjami SB. Taki wniosek nasuwa si´ po lekturze notatki s∏u˝bowej ze
spotkania z tajnym wspó∏pracownikiem „Paw∏em”, który otrzyma∏ od pro-
wadzàcego go kpt. Józefa Gaja zadanie, aby podczas posiedzeƒ „prezy-
dium i WKZ nie wyra˝aç zgody na utworzenie federacji”. „Pawe∏” mia∏ po-
nadto rozeznaç, w których ko∏ach rolniczej „SolidarnoÊci” nastàpi roz∏am,
co – jak ∏atwo si´ domyÊleç – potrzebne by∏o do dzia∏aƒ operacyjnych SB.
W tej samej notatce znajdujemy informacj´ o skutkach destrukcyjnych
dzia∏aƒ SB – rozsy∏anych do dzia∏aczy zwiàzku pismach, majàcych wywo∏aç
zam´t. Otó˝ podczas spotkania z funkcjonariuszem SB „Pawe∏” pokaza∏
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138 A.F. Baran, A.W. Kaczorowski, Jan Koz∏owski..., s. 176–179. W Tarnobrzeskiem dominowa∏a
„SolidarnoÊç Wiejska”, lecz w lipcu 1981 r. w Zaleszczanach przedstawiciele oÊmiu gmin powo∏a-
li NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”.
139 „SolidarnoÊç Wiejska” 1981, nr 2; „Rolnik Niezale˝ny” 1981, nr 33, 34, 36.
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otrzymanà ulotk´ „O co faktycznie chodzi” i zapyta∏, czy rozsy∏a je „ktoÊ
z naszej s∏u˝by”. Gaj stwierdzi∏: „wyprowadzi∏em go z b∏´du”, po czym kon-
statuje: „Rolnicy podejrzewajà, ˝e ich nadawcà mo˝e by∏ F[ranciszek] Gra-
boÊ – cz∏[onek] Prezydium NSZZ, który od pewnego czasu sieje ferment
w zwiàzku i rozbicie”140. Nied∏ugo potem Franciszek GraboÊ stanà∏ na cze-
le rzeszowskich struktur NSZZ Rolników „SolidarnoÊç Wiejska” – organi-
zacji roz∏amowej. Pomimo wst´pnego negatywnego stanowiska rolników
w sprawie powo∏ania federacji przedstawiciele obydwu zwiàzków jeszcze
kilkakrotnie powracali do rozmów na ten temat. 

Zgodnie z dyrektywami MSW funkcjonariusze sekcji VII i VIII wydzia-
∏ów IV komend wojewódzkich MO mieli izolowaç od gremiów kierowni-
czych osoby uznane za dzia∏aczy ekstremalnych. Podejmowano zatem ró˝-
nego rodzaju gry operacyjne, wykorzystujàc osobowe êród∏a informacji.
Z analizy materia∏ów operacyjnych SB wynika, ˝e w Rzeszowie funkcjona-
riusze Wydzia∏u IV mogli si´ pochwaliç usuni´ciem Tadeusza Kensego
z funkcji sekretarza WKZ NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”.
Sta∏o si´ to 18 sierpnia 1981 r. podczas posiedzenia Prezydium WKZ. Do-
sz∏o wówczas do spotkania przedstawicieli wojewódzkich komitetów za∏o-
˝ycielskich z województwa kroÊnieƒskiego, przemyskiego i rzeszowskiego,
podczas którego zwiàzkowcy postanowili nawiàzaç bli˝szà wspó∏prac´,
a tym samym zwi´kszyç oddzia∏ywanie na OKZ. Z uwagi na silne rozbicie
ruchu zwiàzkowego w województwie tarnobrzeskim zdecydowano, ˝e tam-
tejsze struktury zwiàzkowe nie zostanà w∏àczone do rozmów. Najwa˝niej-
szym wynikiem spotkania by∏o powo∏anie Komisji Koordynacyjnej Polski
Po∏udniowo-Wschodniej NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”.
Uchwa∏a zosta∏a przyj´ta jednog∏oÊnie przez wszystkich przedstawicieli
wojewódzkich komitetów za∏o˝ycielskich. 

Mo˝na przyjàç, ˝e ta decyzja przedstawicieli rolników z trzech woje-
wództw zapoczàtkowa∏a istotnà konsolidacj´ w ramach jednego zwiàzku.
Komisja mia∏a stanowiç nie tylko wi´kszà si∏´ nacisku na w∏adze zwiàzku,
ale przede wszystkim skuteczniej wyst´powaç wobec administracji paƒ-
stwa. Podj´cie wspó∏pracy regionalnej by∏o te˝ niezwykle istotne wobec
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140 AIPN Rz, 053/59, t. 3, Notatka s∏u˝bowa ze spotkania z TW ps. „Pawe∏”, b.d., k. 245–246. Taj-
ny wspó∏pracownik „Pawe∏” zosta∏ pozyskany przez KW MO w Rzeszowie 25 VI 1981 r. W uwa-
gach zapisanych przez funkcjonariusza SB czytamy: „TW zwróci∏ si´ o udzielenie pomocy w wy-
jeêdzie czasowym do USA wraz z ˝onà w odwiedziny do córki w okresie jesienno-zimowym”.
Wiadomo, ˝e SB zdecydowa∏a si´ udzieliç pomocy w uzyskaniu paszportu.
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zbli˝ajàcych si´ wyborów do w∏adz regionalnych zwiàzku. Ponadto Komi-
sja Koordynacyjna postulowa∏a, aby do czasu realizacji wielu postulatów
wsi, tak˝e tych wynikajàcych z porozumieƒ rzeszowsko-ustrzyckich, wstrzy-
maç si´ od p∏acenia trzeciej raty podatku gruntowego141. Nie uda∏o si´
ustaliç, jaki skutek w ca∏ym regionie przynios∏o to wezwanie, jednak˝e na
podstawie informacji przygotowanej przez Wydzia∏ Finansowy Urz´du
Wojewódzkiego w Rzeszowie mo˝emy poznaç skal´ protestu w wojewódz-
twie rzeszowskim. 21 wrzeÊnia 1981 r. z wp∏atà trzeciej raty zwleka∏o
48,1 proc. rolników. Najlepiej realizacja wp∏at przebiega∏a w gminach:
Rzeszów – 91,1 proc., Krasne – 83,9 proc., ¸aƒcut – 74,7 proc. Najmniej
wp∏at by∏o w gminach: Hy˝ne – 0,3 proc., Czermin – 4,2 proc., Markowa
– 12,1 proc. Natomiast wp∏ata sk∏adek na Fundusz Emerytalny Rolników
wynosi∏a w skali ca∏ego województwa 49,9 proc. W województwie przemy-
skim Êrednio oko∏o 45 proc. rolników wstrzyma∏o si´ z uiszczeniem trzeciej
raty podatku gruntowego. Wojewoda przemyski Andrzej Wojciechowski
wyda∏ w tej sprawie apel do rolników, krytykujàc t´ form´ protestu. Prezy-
dium WKZ NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç” w PrzemyÊlu
(z siedzibà w Jaros∏awiu) uzna∏o wystàpienie wojewody za form´ zastrasza-
nia rolników. Ponadto skierowa∏o do wojewody pisemny protest, informu-
jàc go o mo˝liwoÊci wyra˝enia wotum nieufnoÊci142.

Na podstawie analizy dokumentów SB mo˝na zaobserwowaç, ˝e w∏adze
nie zamierza∏y zrezygnowaç z prób przej´cia po wyborach choçby cz´Êcio-
wej kontroli nad rolniczà „SolidarnoÊcià”. Z notatki s∏u˝bowej sporzàdzo-
nej przez zast´pc´ naczelnika Wydzia∏u IV KW MO w Rzeszowie kpt. Jó-
zefa Gaja wynika, ˝e 4 wrzeÊnia Sekcja VIII tego wydzia∏u mia∏a dwóch
tajnych wspó∏pracowników, wchodzàcych w sk∏ad WKZ w Rzeszowie. Byli
to „Pawe∏” i „Wilk”. Wed∏ug przedstawionej w tym dokumencie analizy
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141 Ibidem, t. 1, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 20 VIII 1981 r., k. 222; „WieÊ Rze-
szowska”, 8 IX 1981, nr 22. Drugà osobà obj´tà analogicznymi jak Kensy dzia∏aniami operacyjny-
mi SB by∏ Janusz Szkutnik, cz∏onek redakcji „Wsi Rzeszowskiej”. W sk∏ad Komisji Koordynacyj-
nej wchodzili reprezentanci WKZ Krosno – Lubomir Szarek, Tadeusz Bosak, Marian Czopor;
Regionu Bieszczadów – Wieƒczys∏aw Nowacki; WKZ PrzemyÊl – Jan KaruÊ, Augustyn Czubocha,
W∏adys∏aw Macia∏ek, Kazimierz Bajcer, Jan Mac; WKZ Rzeszów – Józef Pelc, Stanis∏aw Landa,
Ludwik Pe∏ka, Henryk Czàstka, Antoni Bartyƒski (Uchwa∏a Komisji Koordynacyjnej Polski Po∏u-
dniowo-Wschodniej NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”, 18 IX 1981 r., kopia w zbio-
rach autora).
142 Informacja o realizacji wp∏at trzeciej raty zobowiàzania pieni´˝nego wsi w województwie rze-
szowskim, 22 IX 1981 r. (kopia w zbiorach autora); T. Sopel, op. cit., s. 94.
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„Pawe∏” mia∏ realne szanse na ponowne wejÊcie w sk∏ad w∏adz wojewódz-
kich NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç” oraz wybór na dele-
gata na zjazd krajowy. Oprócz tego SB zajmowa∏a si´ „opracowaniem”
trzech kolejnych kandydatów na tajnych wspó∏pracowników, którzy byli
cz∏onkami WKZ. W strukturach terenowych umieÊci∏a pi´ciu agentów, zle-
cajàc im wejÊcie do w∏adz wojewódzkich. Z pi´cioma cz∏onkami WKZ pro-
wadzony by∏ tzw. dialog operacyjny, planowano podj´cie takiego dialogu
z pi´cioma nast´pnymi. Funkcjonariusze SB, przyst´pujàc do rozmów, bra-
li pod uwag´ osoby o umiarkowanych poglàdach. Natomiast osoby uznane
za zdeklarowanych wrogów ustroju starano si´ eliminowaç z w∏adz zwiàz-
ku – rozpowszechniano negatywne opinie o nich przede wszystkim za po-
Êrednictwem agentury, a tak˝e za pomocà dzia∏aƒ destrukcyjnych i „Êrod-
ków aktywnych”, np. rozg∏aszano, ˝e jeden z cz∏onków WKZ jest chory
psychicznie, inny rozprowadza wspomniane wy˝ej jàtrzàce pisma, kolejny
zaÊ podjà∏ wspó∏prac´ z SB. Niekiedy tego typu gry operacyjne odnosi∏y
po˝àdany skutek. Innym rodzajem dzia∏aƒ destrukcyjnych by∏o inspirowa-
nie konkurencyjnych zwiàzków na wsi. W cytowanej notatce s∏u˝bowej kpt.
Gaj informowa∏ MSW: „Aktualnie z naszej inspiracji [Sekcji VIII Wydzia-
∏u IV – D.I.] organizowany jest na terenie województwa Niezale˝ny Samo-
rzàdny Zwiàzek Zawodowy Rolników Indywidualnych »SolidarnoÊç Pro-
ducentów«”143. 

Niezadowolenie z dzia∏alnoÊci OKZ i rozbie˝noÊç interesów wp∏yn´∏y
na wzrost tendencji odÊrodkowych, które szczególnie ujawni∏y si´ w gminie
Âwilcza w województwie rzeszowskim. Sytuacja ta zosta∏a wykorzystana
przez SB. 24 wrzeÊnia przygotowano plan kombinacji operacyjnej dotyczà-
cej utworzenia NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç Producen-
tów”. Rzeszowska SB informowa∏a MSW o przygotowanych przez funkcjo-
nariuszy dokumentach programowych i planowanym na 11 paêdziernika
zebraniu za∏o˝ycielskim nowego zwiàzku, który m.in. mia∏ uznaç przewod-
nià rol´ PZPR, og∏osiç niezale˝noÊç od instytucji religijnych i „Solidar-
noÊci” robotniczej. Kluczowym elementem dzia∏aƒ operacyjnych mia∏ byç
tajny wspó∏pracownik o pseudonimie „Doktor”, który wszed∏ w sk∏ad Ko-
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143 AIPN Rz, 053/59, t. 1, Notatka s∏u˝bowa dotyczàca aktualnych problemów polityczno-operacyj-
nych po zagadnieniu Sekcji VIII Wydzia∏u IV KW MO w Rzeszowie, 4 IX 1981 r., k. 241–244. SB
zamierza∏a wyeliminowaç z WKZ Janusza Pelca, Antoniego Bartyƒskiego, Franciszka Grabosia,
Piotra Szostka, Stanis∏awa Pieroga i Emila Chlebickiego.
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mitetu Za∏o˝ycielskiego „SolidarnoÊci Producentów”144. Nie mo˝na jednak
do koƒca ufaç informacjom zawartym w dokumentach SB. Niewàtpliwie
wynika z nich, ˝e dzia∏alnoÊç nowego, nielicznego zresztà zwiàzku by∏a
kontrolowana przez funkcjonariuszy SB, na pewno te˝ dzia∏ania oddolne
spotka∏y si´ z intencjami SB. Niemniej jednak na obecnym etapie badaƒ
twierdzenie, ˝e NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç Producen-
tów” w gminie Âwilcza zosta∏ za∏o˝ony przez SB, by∏oby nieuprawnione.

W∏adze w swoich dzia∏aniach destrukcyjnych nie posuwa∏y si´ zbyt
daleko, aby nie wzbudzaç podejrzeƒ. Nie ma te˝ ewidentnych dowodów
na to, ˝e któryÊ z nowo powsta∏ych zwiàzków zawodowych na wsi by∏ od
poczàtku do koƒca zmanipulowany przez policj´ politycznà. Âwiadczy
o tym chocia˝by nast´pujàca opinia Departamentu IV MSW z listopada
1981 r.: „Wszelkie odmiany powsta∏ego na prze∏omie lat 1980/81 ch∏op-
skiego ruchu zwiàzkowego generalnie majà charakter antysocjalistyczny.
Stàd te˝ w aktualnej sytuacji brak jest przes∏anek uzasadniajàcych umac-
nianie któregokolwiek z tych od∏amów zwiàzkowych. Natomiast istniejà-
ce tendencje roz∏amowe nale˝y popieraç, doprowadzajàc w miar´ mo˝li-
woÊci do wielokierunkowoÊci i ró˝norodnoÊci ruchu zwiàzkowego w skali
regionu i kraju”145. Stara zasada divide et impera by∏a, jak widaç, przewod-
nim motywem pracy SB. 

Jesienià nastàpi∏o kolejne p´kni´cie wÊród zwiàzkowców województwa
kroÊnieƒskiego. 8 paêdziernika WKZ w KroÊnie podjà∏ uchwa∏´, w której
uzna∏ NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç” Regionu Bieszcza-
dów przy Rynku 14 w Ustrzykach Dolnych za jedynego reprezentanta rolni-
ków bieszczadzkich. Grup´ Wojnarowicza uznano za „pseudozwiàzkowców”
i postanowiono nie uznawaç jej, w dodatku posàdzono jà o wspó∏prac´
z w∏adzami administracyjnymi województwa, o czym mia∏o Êwiadczyç sta-
nowisko wicewojewody kroÊnieƒskiego Józefa Michny, ˝e negocjacje doty-
czàce wsi b´dzie prowadzi∏ jedynie ze zwiàzkiem kierowanym przez Woj-
narowicza. Nast´pnym krokiem by∏o poszerzenie 22 paêdziernika
Prezydium WKZ NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç” w KroÊ-
nie o Franciszka ¸ysyganicza jako wiceprzewodniczàcego. On te˝ 8 listopada
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144 Ibidem, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 6 X 1981 r., k. 259.
145 Ibidem, Informacja Wydzia∏u VIII Departamentu IV MSW dotyczàca powstania i za∏o˝eƒ pro-
gramowych Krajowej Komisji Porozumiewawczej Niezale˝nych Samorzàdnych Ch∏opskich Zwiàz-
ków Zawodowych „SolidarnoÊç”, 4 XI 1981 r., k. 304–305.
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na I Zjeêdzie Wyborczym Delegatów Regionu Bieszczadów w Ustianowej
zosta∏ wybrany na przewodniczàcego Zarzàdu Regionu146. 

Niektórzy dzia∏acze zwiàzków rolniczych mieli ÊwiadomoÊç, ˝e ktoÊ
z ich grona informuje w∏adze o podejmowanych decyzjach. Takà informa-
cj´ przekaza∏ SB tajny wspó∏pracownik „Dziki”, uczestnik spotkania Êcis∏e-
go kierownictwa WKZ NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”
w PrzemyÊlu, które odby∏o si´ w siedzibie Mi´dzyzak∏adowego Komitetu
Zwiàzkowego w Jaros∏awiu 24 wrzeÊnia 1981 r. W spotkaniu udzia∏ wzi´li
m.in. Augustyn Czubocha, Jan KaruÊ, Stanis∏aw Pajda i Tadeusz Trelka,
omawiano podj´cie w województwie akcji strajkowej147.

Jesienny kryzys

Post´pujàcy kryzys gospodarczy, braki w zaopatrzeniu rynku, a tak˝e
biernoÊç rzàdu wobec postulatów wp∏yn´∏y na wzrost niezadowolenia
wÊród rolników. 15 paêdziernika odby∏o si´ wspólne posiedzenie WKZ
Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç” w PrzemyÊlu i Komisji do spraw
˚ywnoÊci NSZZ „SolidarnoÊç” przy Zarzàdzie Regionu Po∏udniowo-
-Wschodniego w PrzemyÊlu. Uchwalono zapowiedziane wczeÊniej wotum
nieufnoÊci dla wojewody przemyskiego, co by∏o konsekwencjà „katastrofal-
nego stanu zaopatrzenia w produkty ˝ywnoÊciowe i podstawowe artyku∏y
przemys∏owe ludnoÊci województwa przemyskiego”148. Miesiàc póêniej,
17 listopada, WKZ w Rzeszowie podjà∏ uchwa∏´ o wprowadzeniu gotowo-
Êci strajkowej i przekszta∏ci∏ si´ w Wojewódzki Komitet Strajkowy. Powo-
dem by∏ brak realizacji porozumieƒ rzeszowsko-ustrzyckich oraz wprowa-
dzone przez rzàd decyzje dotyczàce sprzeda˝y wiàzanej. 22 listopada
wobec braku pozytywnej reakcji ze strony w∏adz cz´Êç rolników wojewódz-
twa rzeszowskiego straci∏a cierpliwoÊç i rozpocz´∏a okupacj´ niektórych
urz´dów gminy, m.in. w Strzy˝owie, Czerminie, Tyczynie, ¸aƒcucie, Le˝aj-
sku, Kolbuszowej i Ropczycach. 26 listopada do strajku do∏àczy∏o si´
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146 K. Kamiƒski, op. cit., s. 55–56. 24 X 1981 r. ukaza∏ si´ pierwszy numer biuletynu informacyjne-
go WKZ NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç” w KroÊnie „Ch∏opskim g∏osem”. Reda-
gowali go Tadeusz Bosak, T. Paliƒski, Stanis∏aw Farajewicz.
147 AIPN Rz, 036/14, Wyciàg z informacji TW ps. „Dziki”, 27 IX 1981 r., k. 90.
148 Ibidem, 036/7, t. 1, Protokó∏ ustaleƒ pomi´dzy WKZ NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidar-
noÊç” w PrzemyÊlu z siedzibà w Jaros∏awiu a Komisjà ds. ˚ywnoÊci NSZZ „SolidarnoÊç” woj. prze-
myskiego, 15 X 1981 r., k. 80.

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:24  Page 132



38 rolników z gminy Zarzecze w województwie przemyskim149. Tymczasem
tego samego dnia Komisja Koordynacyjna Polski Po∏udniowo-Wschodniej
podczas posiedzenia w Rzeszowie „w sytuacji gotowoÊci strajkowej w ca-
∏ym kraju postanowi∏a poszerzyç obszar swojej dzia∏alnoÊci koordynacyj-
nej” o wojewódzkie komitety strajkowe NSZZ Rolników Indywidualnych
„SolidarnoÊç” w Krakowie, Nowym Sàczu i Tarnowie150. 

W∏adze rozwa˝a∏y mo˝liwoÊç si∏owego rozwiàzania konfliktu, w tym
celu sprowadzi∏y do województwa rzeszowskiego dodatkowe oddzia∏y
ZOMO. Poparcia rolnikom udzieli∏o Prezydium Zarzàdu Regionu Rze-
szowskiego NSZZ „SolidarnoÊç”, zapowiadajàc, ˝e w przypadku eskalacji
konfliktu robotniczy zwiàzek zastosuje „wszystkie mo˝liwe Êrodki statuto-
we”. Jednak˝e 29 listopada dosz∏o do rozmów Wojewódzkiego Komitetu
Strajkowego w Rzeszowie z wojewodà rzeszowskim Henrykiem Fickiem151,
przy udziale przedstawicieli Regionu Rzeszowskiego „SolidarnoÊci”. Pod-
pisano ustalenia dotyczàce m.in. opuszczenia przez rolników okupowanych
urz´dów, gwarancji bezpieczeƒstwa dla strajkujàcych oraz przekazania do
30 listopada postulatów naczelnikom gmin i wojewodzie. Nie wszyscy uczest-
nicy strajku przyj´li pozytywnie wiadomoÊç o podpisaniu porozumienia;
cz´Êç rolników by∏a rozgoryczona tym, ˝e nie by∏o w nim mowy o realizacji
postulatów rzeszowsko-ustrzyckich. Porozumienie z cz∏onkami Mi´dzygmin-
nego Komitetu Strajkowego w Ropczycach, okupujàcymi budynek admini-
stracyjny Paƒstwowego OÊrodka Maszynowego w Brzyznej, zosta∏o zawarte
dopiero 3 grudnia. Natomiast 30 listopada, zgodnie z podj´tymi ustalenia-
mi, Wojewódzki Komitet Strajkowy przedstawi∏ wojewodzie list´ postula-
tów – m.in. z ˝àdaniami zweryfikowania kwalifikacji zawodowych naczelni-
ków gmin, udost´pnienia lokali dla zarzàdów gminnych NSZZ Rolników
Indywidualnych „SolidarnoÊç”, zaprzestania akcji propagandowych prze-
ciwko „SolidarnoÊci”, umo˝liwienia rolnikom zakupu sprz´tu wycofanego
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149 Ibidem, 053/59, t. 1, Streszczenie materia∏ów sprawy obiektowej krypt. „SolidarnoÊç Wiejska”,
10 IV 1986 r., k. 15–24; DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 59.
150 AIPN Rz, 053/59, t. 6, Uchwa∏a nr 6 Komisji Koordynacyjnej Polski Po∏udniowo-Wschodniej,
26 XI 1981 r., k. 223.
151 Henryk Ficek – ur. 8 IX 1938 r., in˝ynier rolnictwa. Sprawowa∏ m.in. funkcj´ prezesa Powiato-
wego Komitetu ZSL w Przeworsku i prezesa Wojewódzkiego Komitetu ZSL w KroÊnie. W latach
1981–1990 wojewoda rzeszowski. W 1988 r. zosta∏ cz∏onkiem Naczelnego Komitetu ZSL. SB tak
go charakteryzowa∏a w 1988 r.: „Prezentuje Êwiatopoglàd naukowy. »SolidarnoÊç« ocenia∏ i ocenia
bardzo krytycznie, zwalcza∏ postawy prawicowe i prosolidarnoÊciowe niektórych cz∏onków ZSL”
(ibidem, 062/11, t. 1, k. 90).
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ze spó∏dzielczych kó∏ek rolniczych i poprawy zaopatrzenia wsi w w´giel152.
Jak si´ niebawem okaza∏o, ˝aden z postulatów nie doczeka∏ si´ realizacji.

Wobec napi´tej sytuacji politycznej OKZ zobowiàza∏ wszystkie woje-
wódzkie komitety za∏o˝ycielskie NSZZ Rolników Indywidualnych „Soli-
darnoÊç” do niezw∏ocznego przygotowania obiektów zapasowych na siedzi-
by zwiàzku na wypadek nadzwyczajnych wydarzeƒ. Decyzja ta by∏a niejako
zbie˝na z poleceniem wydanym wczeÊniej przez KKP NSZZ „SolidarnoÊç”
w sprawie przygotowania tzw. zapasowych struktur kierowniczych w zarzà-
dach regionów i komisjach zak∏adowych. Wed∏ug wiedzy SB 13 grudnia
1981 r. stan liczbowy wiejskich zwiàzków zawodowych w województwie rze-
szowskim na 93 008 gospodarstw by∏ nast´pujàcy: NSZZ Rolników Indywi-
dualnych „SolidarnoÊç” – 17 392 cz∏onków, NSZZ Rolników „SolidarnoÊç
Wiejska” – 425 cz∏onków, NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç
Producentów” – oko∏o trzystu cz∏onków. W województwie przemyskim we-
d∏ug danych z wrzeÊnia 1981 r. SB szacowa∏a liczb´ cz∏onków NSZZ Rol-
ników Indywidualnych „SolidarnoÊç” na oko∏o 6 tys.153 Brak jest danych
dotyczàcych wiejskich struktur zwiàzkowych w województwie kroÊnieƒ-
skim, nie uda∏o si´ równie˝ dotychczas ustaliç liczby cz∏onków „Solidarno-
Êci Wiejskiej” w województwie tarnobrzeskim. Znaczne dysproporcje mi´-
dzy liczbà cz∏onków robotniczej i rolniczej „SolidarnoÊci” w Polsce
po∏udniowo-wschodniej wynika∏y ze specyficznej struktury zatrudnienia te-
go zdecydowanie rolniczego regionu. Du˝a cz´Êç mieszkaƒców wsi pracu-
jàcych w instytucjach i przedsi´biorstwach miejskich, tzw. ch∏oporobotni-
ków, nale˝a∏a do NSZZ „SolidarnoÊç”, zw∏aszcza ˝e niezale˝ne zwiàzki
zacz´∏y powstawaç najpierw w Êrodowiskach robotniczych.

Inne dzia∏ania niezale˝ne

Niezale˝ne Zrzeszenie Studentów

Powstanie i rozwój „SolidarnoÊci”, która w opinii spo∏ecznej by∏a nie
tylko zwiàzkiem zawodowym, ale organizacjà oporu spo∏ecznego, wywo∏a-
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152 Ibidem, 04/378, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 1 XII 1981 r., k. 313; DwadzieÊcia
lat SolidarnoÊci..., s. 59–60; „Serwis Informacyjny” (PrzemyÊl), 29 XI 1981.
153 AIPN Rz, 036/7, t. 2, Informacje dotyczàce iloÊci cz∏onków w poszczególnych ko∏ach na terenie
gmin przemyskich, 9–14 IX 1981 r., k. 7–13; ibidem, 053/59, t. 2, Pismo KW MO w Rzeszowie do
MSW, 19 II 1982 r., k. 29; Pismo KW MO w Rzeszowie do MSW, 23 XI 1981 r., k. 331. Liczba 
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∏y niebywa∏à aktywnoÊç ró˝nych grup i Êrodowisk. Po „SolidarnoÊci” ro-
botniczej i rolniczej trzecià co do wielkoÊci organizacjà demonstrujàcà
sprzeciw wobec w∏adz by∏o Niezale˝ne Zrzeszenie Studentów. Dokona∏o
ono wy∏omu w monopolistycznym uk∏adzie Êrodowisk m∏odzie˝owych
w Polsce. Ju˝ w lipcu 1980 r. w niezale˝nych Êrodowiskach akademickich
rozwa˝ano projekt powo∏ania w∏asnej organizacji. Pe∏na aktywizacja stu-
dentów nastàpi∏a wraz z koƒcowà fazà strajku w Stoczni Gdaƒskiej.
2 wrzeÊnia 1980 r. w Gdaƒsku utworzono 22-osobowy Tymczasowy Komi-
tet Za∏o˝ycielski Niezale˝nego Zrzeszenia Studentów154. Wraz z rozpocz´-
ciem zaj´ç na uczelniach wy˝szych przystàpiono do tworzenia komitetów
za∏o˝ycielskich NZS. 10 paêdziernika zawiàzano Tymczasowy Komitet
Za∏o˝ycielski NZS w Wy˝szej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, 14 paê-
dziernika zaÊ w filii krakowskiej Akademii Rolniczej w Zalesiu. Jeszcze
w paêdzierniku Komitet Za∏o˝ycielski NZS w WSP rozprowadzi∏ ulotki
zawierajàce podstawowe za∏o˝enia programowe – zniesienie cenzury oraz
odk∏amanie nauczania nauk humanistycznych, spo∏ecznych i politycznych,
nieskr´powana dzia∏alnoÊç kulturalna i oÊwiatowa, dost´p do Êrodków po-
ligraficznych. 27 paêdziernika 23 studentów Politechniki Rzeszowskiej po
uzyskaniu zgody rektora powo∏a∏o Komitet Za∏o˝ycielski NZS na swojej
uczelni155.

Ogólnopolski Komitet Za∏o˝ycielski NZS zosta∏ powo∏any w Warszawie
19 paêdziernika. Wówczas te˝ opracowano statut i postanowiono rozpo-
czàç procedur´ rejestracyjnà. Jednak 13 listopada Sàd Wojewódzki w War-
szawie odrzuci∏ wniosek o rejestracj´ NZS. Studenci przystali na formu∏´
rejestracji przez ministra nauki, szkolnictwa wy˝szego i techniki, ale ponie-
wa˝ nie uzyskali satysfakcjonujàcych efektów, 21 stycznia 1981 r. NZS rozpo-
czà∏ strajk na Uniwersytecie ¸ódzkim. Rzeszowscy studenci przy∏àczyli si´
do niego 17 lutego. Najpierw oko∏o dwustu studentów (wed∏ug SB czterystu)
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cz∏onków NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç Producentów” podana jest wed∏ug stanu
na 23 XI 1981 r.
154 R. Kowalczyk, Studenci ’81, Warszawa 2000, s. 44.
155 DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 16; AIPN Rz, 04/375, Szyfrogramy KW MO w Rzeszowie do
MSW, 21 i 27 X 1980 r., k. 138, 155. Data powstania TKZ NZS na WSP – 10 paêdziernika – poda-
na zosta∏a za cytowanym ju˝ wczeÊniej wydawnictwem DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci. Marek Wójcik
w swojej relacji poda∏, ˝e „bodaj˝e 12 paêdziernika” z∏o˝ono pismo do w∏adz uczelni, w którym po-
wiadomiono o powstaniu Komitetu. Wed∏ug szyfrogramów SB 17 paêdziernika powsta∏ na WSP
punkt konsultacyjny, zaÊ TKZ NZS dopiero 21 paêdziernika (Relacja Marka Wójcika, 15 IV
2003 r., w zbiorach autora). 

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:24  Page 135



WSP rozpocz´∏o okupacj´ budynku Wydzia∏u Matematyczno-Fizycznego,
a nast´pnie oko∏o pi´ciuset studentów (wed∏ug SB czterystu) Politechniki
Rzeszowskiej okupowa∏o dwa budynki uczelni. Studenci Filii Akademii
Rolniczej og∏osili pogotowie strajkowe. Tego samego dnia wieczorem mi-
nister zarejestrowa∏ NZS i strajki zosta∏y zakoƒczone156.

Wed∏ug Marka Wójcika NZS w WSP kierowany by∏ kolegialnie przez
cztery osoby: Jana Niemca, Wand´ Tarnawskà, Wójcika i Rados∏awa Wy-
rzykowskiego. Komitety za∏o˝ycielskie NZS podj´∏y wspó∏prac´ z mi´dzy-
zak∏adowymi komitetami za∏o˝ycielskimi „SolidarnoÊci”, jak równie˝ z ko-
misjami zak∏adowymi, które dzia∏a∏y na uczelniach. Najbardziej aktywny
w tym wzgl´dzie by∏ NZS na WSP i Politechnice Rzeszowskiej. 6 marca
NZS w WSP rozpoczà∏ wydawanie swojego pisma „Kontrapunkt” (redak-
cja: Les∏aw Granat, Marek Wójcik, Rados∏aw Wyrzykowski, Barbara Pa∏-
ka, Magda Szurlej). 12 marca Senat WSP jako jedyny w Polsce odmówi∏
poszerzenia swojego sk∏adu o trzynastu przedstawicieli organizacji stu-
denckich. Kilka dni wczeÊniej na uczelni pojawili si´ funkcjonariusze SB
i fotografowali gablot´ z og∏oszeniami NZS, co podczas wspomnianego po-
siedzenia Senatu krytykowali prof. Roman Wyrzykowski i doc. Stanis∏aw
Z∏onkiewicz. „Ówczesne wydawnictwa uczelniane, zestaw zaj´ç, wspo-
mnienia Êwiadczà o tym – relacjonuje Wójcik – ˝e WSP by∏a uczelnià wier-
nie realizujàcà cele ówczesnych decydentów PRL”. W koƒcu jednak w Se-
nacie znalaz∏o si´ oÊmiu przedstawicieli organizacji studenckich (trzech
z NZS, trzech z Socjalistycznego Zwiàzku Studentów Polskich, dwóch
z Akademickiego Zwiàzku Sportowego)157.

2 marca powsta∏ w Rzeszowie Studencki Komitet Obrony Osób Wi´-
zionych za Przekonania. Jego inicjatorami byli Andrzej Wontor, Marek
Wójcik i Roman Wyrzykowski. Powo∏anie Komitetu by∏o reakcjà na uwi´-
zienie przywódców Konfederacji Polski Niepodleg∏ej, m.in. Leszka Mo-
czulskiego. 15 maja Komitet rozkolportowa∏ ulotki, w których ˝àdano
uwolnienia Moczulskiego i innych, a 17 i 25 maja zorganizowa∏ w Rzeszo-
wie marsze protestacyjne przeciwko aktom terroru i ograniczania swobód
obywatelskich. Dzia∏alnoÊç Komitetu spotka∏a si´ z naciskami administra-
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156 DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 29; AIPN Rz, 04/376, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do
MSW, 17 II 1981 r., k. 182.
157 Relacja Marka Wójcika; AIPN Rz, 04/376, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 12 III
1981 r., k. 272.
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cyjnymi ze strony Urz´du Miasta, by∏a te˝ ostro krytykowana przez w∏adze
WSP. 14 sierpnia protest w sprawie uwi´zionych dzia∏aczy KPN zosta∏ po-
wtórzony – na ulicach Rzeszowa rozklejono plakaty. Dzieƒ póêniej milicja
zatrzyma∏a trzech studentów z plakatami. W sprawie ich uwolnienia musia∏
interweniowaç przewodniczàcy Zarzàdu Regionu Antoni Kopaczewski.
Stosunkowo swobodnie dzia∏a∏ NZS na Politechnice Rzeszowskiej i w Filii
Akademi Rolniczej. Najwi´ksze problemy mia∏ ze strony rektora WSP
Józefa Lipca. Brak dialogu mi´dzy w∏adzami uczelni a NZS przejawia∏ si´
tak˝e w tym, ˝e w przeciwieƒstwie do innych szkó∏ studenci nie byli tu
w stanie przeforsowaç jakichkolwiek zmian w programie nauczania.
W trakcie przerwy wakacyjnej rektor WSP zabroni∏ wykorzystywania bez
jego akceptacji uczelnianej poligrafii. Ponadto nie wyrazi∏ zgody na druk
„Kontrapunktu” i wstrzyma∏ wyp∏at´ premii kierownikowi wydawnictwa za
wydrukowanie bez akceptacji nr 2 „Reduty” – pisma uczelnianej Komisji
Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” (pod redakcjà Jana Drausa). W komen-
tarzach SB pojawi∏a si´ informacja, ˝e wp∏yw na tak radykalne posuni´cia
ma pora˝ka Lipca w wyborach na I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego
PZPR w Rzeszowie158.

Wraz z rozpocz´ciem nowego roku akademickiego, kiedy na uczelniach
ponownie pojawili si´ studenci, wybuch∏ kolejny ogólnopolski kryzys, któ-
ry by∏ konsekwencjà nieuchwalenia ustawy o szkolnictwie wy˝szym i niede-
mokratycznego wyboru rektora w Wy˝szej Szkole In˝ynierskiej w Rado-
miu. Rzeszowski NZS zaktywizowa∏ swojà dzia∏alnoÊç informacyjnà.
Najpierw powo∏ano Centrum Informacji Akademickiej, a nast´pnie zaku-
piono trzy teleksy i rozsy∏ano informacje dotyczàce NZS. Wydawano te˝
pismo „CIA”. 17 i 18 paêdziernika 1981 r. z inicjatywy Centrum Informacji
Akademickiej odby∏ si´ w Rzeszowie zjazd biur informacyjnych NZS. 10 li-
stopada na WSP, na znak solidarnoÊci ze studentami z Radomia, rozpoczà∏
si´ rotacyjny strajk okupacyjny z udzia∏em oko∏o siedmiuset osób. Prze-
wodniczàcym jedenastoosobowego Komitetu Strajkowego w WSP zosta∏
Jan So∏ek (NZS), a wiceprzewodniczàcym Piotr Mazur (Socjalistyczny
Zwiàzek Studentów Polskich). Ponadto w strajku uczestniczyli dzia∏acze
NSZZ „SolidarnoÊç” w WSP z przewodniczàcym (od 1 czerwca 1981 r.)
uczelnianej Komisji Zak∏adowej Janem Drausem. W trakcie tego strajku
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158 Relacja Marka Wójcika; AIPN Rz, 04/377, Szyfrogramy KW MO w Rzeszowie do MSW,
16 V i 23 VII 1981 r., k. 487, 700.
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studentów WSP odwiedzili m.in. Jan Józef Lipski, W∏adys∏aw Si∏a-Nowic-
ki, Jan Koz∏owski, Antoni Kopaczewski, a tak˝e bp Ignacy Tokarczuk. 17 li-
stopada strajk okupacyjny rozpocz´li studenci Politechniki Rzeszowskiej
(oko∏o szeÊciuset osób) i Filii Akademii Rolniczej (oko∏o dwustu osób).
Rektor politechniki doc. dr hab. Boles∏aw Fleszar zadeklarowa∏ pomoc dla
strajkujàcych. NZS w filii UMCS rozpoczà∏ strajk okupacyjny 23 listopada.
Pomocy strajkujàcym udziela∏ Zarzàd Regionu, rzeszowskie zak∏ady spo-
˝ywcze oraz rolnicy indywidualni. 8 grudnia Krajowa Komisja Koordyna-
cyjna NZS podj´∏a decyzj´ o zaniechaniu akcji strajkowej. Jednak˝e Komi-
tet Koordynacyjny Akcji Strajkowej w Rzeszowie nie podporzàdkowa∏ si´
tej decyzji i wyrazi∏ wotum nieufnoÊci wobec Komisji. Strajk w WSP zakoƒ-
czy∏ si´ dopiero rano 13 grudnia159.

Inne przejawy zorganizowanej opozycji

Powstanie „SolidarnoÊci” zainspirowa∏o aktywnoÊç wielu Êrodowisk, nie
tylko na p∏aszczyênie zwiàzkowej. Spo∏eczeƒstwo, któremu obóz w∏adzy
przez kilkadziesiàt lat narzuca∏ formy i ramy aktywnoÊci publicznej, spra-
gnione by∏o nieskr´powanego zaspokajania w∏asnych aspiracji. Na poczàt-
ku wrzeÊnia 1981 r. kilku dzia∏aczy „SolidarnoÊci” powo∏a∏o w Rzeszowie
Regionalny Komitet Obrony Wi´zionych za Przekonania. W dzia∏alnoÊç
Komitetu zaanga˝owa∏o si´ kilkadziesiàt osób. Jego przewodniczàcym zo-
sta∏ Roman Wyrzykowski, a wÊród najbardziej aktywnych cz∏onków znaleê-
li si´ m.in. Bogdan Duchoƒ, Tadeusz Kensy, Adam Rozum, Janusz Szkut-
nik. Jesienià Komitet, podobnie jak Studencki Komitet Obrony Osób
Wi´zionych, skupi∏ si´ na informowaniu o przebiegu post´powania sàdo-
wego w sprawie Jana Koz∏owskiego160.

Do tworzenia niezale˝nych ruchów i organizacji w∏àczy∏a si´ te˝ m∏o-
dzie˝. Przyk∏adem najbardziej zaanga˝owanej organizacji m∏odzie˝owej,
która powsta∏a na fali ruchu „SolidarnoÊci”, jest rzeszowska „Wspólnota
Odnowienia”. 29 grudnia 1980 r. trzech uczniów I Liceum Ogólnokszta∏cà-
cego w Rzeszowie poinformowa∏o dyrektora szko∏y o powstaniu Tymczaso-
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159 DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 56–58; AIPN Rz, 04/378, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do
MSW, 12 XI 1981 r., k. 240; ibidem, 011/206, Meldunek operacyjny Wydzia∏u III KW MO w Rze-
szowie, 21 XII 1981 r., b.p.; Relacja Marka Wójcika.
160 Przeciw SolidarnoÊci..., s. 106.
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wego Komitetu Za∏o˝ycielskiego Niezale˝nego Zrzeszenia Uczniów
„Wspólnota Odnowienia”. Na poczàtku stycznia z 634 uczniów tej szko∏y
oko∏o stu zadeklarowa∏o przynale˝noÊç do „Wspólnoty”. Zaanga˝owali si´
oni we wspieranie strajku w siedzibie Wojewódzkiej Rady Zwiàzków Za-
wodowych oraz w akcj´ propagandowà dotyczàcà wolnych sobót. „Wspól-
nota Odnowienia” zosta∏a zainicjowana równie˝ w II i IV Liceum Ogólno-
kszta∏càcym w Rzeszowie161.

Innà formà z∏amania monopolu w∏adzy w dziedzinie oÊwiaty i wycho-
wania by∏o utworzenie przez rzeszowskie Êrodowisko inteligenckie i cz∏on-
ków „SolidarnoÊci” 29 kwietnia 1981 r. Spo∏ecznego Komitetu Funduszu
OÊwiaty Narodowej. Jego przewodniczàcym zosta∏ W∏adys∏aw Piestrak,
wÊród cz∏onków znaleêli si´ dr Barbara Wyrzykowska, prof. Roman Wyrzy-
kowski, doc. Stanis∏aw Z∏onkiewicz, dr Jan Draus (WSP), doc. dr hab. Bo-
les∏aw Fleszar (rektor Politechniki Rzeszowskiej) oraz dzia∏acze „Solidar-
noÊci” – Tadeusz Kensy, Jan Musia∏, Jaros∏aw A. Szczepaƒski, Janusz
Szkutnik. Pierwszà inicjatywà Komitetu by∏ apel do spo∏eczeƒstwa o sk∏a-
danie datków na druk aneksów do obowiàzujàcych podr´czników historii.
Celem tych dzia∏aƒ mia∏o byç odk∏amanie nauczania historii w szko∏ach
i na uczelniach wy˝szych. Dzia∏alnoÊç ta, jak wiele innych, wzbudzi∏a zanie-
pokojenie S∏u˝by Bezpieczeƒstwa162.

Jeszcze zanim nastàpi∏ prze∏om sierpniowy 1980 r., w województwie
przemyskim stara∏a si´ zaistnieç Konfederacja Polski Niepodleg∏ej. S∏u˝ba
Bezpieczeƒstwa dzi´ki swoim tajnym wspó∏pracownikom od samego po-
czàtku kontrolowa∏a poczynania nielicznych w Polsce po∏udniowo-wschod-
niej cz∏onków tej organizacji politycznej. Rozwój „SolidarnoÊci” sprawi∏
ponadto, ˝e KPN by∏a organizacjà ma∏o atrakcyjnà dla osób chcàcych si´
w∏àczyç w nurt opozycyjny. Praktycznie wszelkie zamiary przemyskiej gru-
py KPN dotyczàce powielenia i rozkolportowania w∏asnych ulotek, równie˝
tych dotyczàcych uwolnienia Leszka Moczulskiego, by∏y kontrolowane
przez SB. Skutecznie przejmowano ulotki przywo˝one przez Jana Ekierta
z Warszawy. W listopadzie 1981 r. SB uzyska∏a informacje o próbach utwo-
rzenia KPN w Jaros∏awiu. Pracami organizacyjnymi zajà∏ si´ tam Jerzy
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161 AIPN Rz, 04/376, Szyfrogramy KW MO w Rzeszowie do MSW, 29 XII 1980 i 8 I 1981 r., k. 4,
23–24.
162 DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 35; AIPN Rz, 04/377, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do
MSW, 3 V 1981 r., k. 452.
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Popowski, sekretarz Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Zwiàzkowego Jaro-
s∏aw, ale i w tym przypadku funkcjonariusze SB kontrolowali te dzia∏ania.
WÊród dzia∏aczy Okr´gu Przemysko-KroÊnieƒsko-Rzeszowskiego KPN
wymieniano równie˝ Andrzeja Fischera, Krzysztofa Szczurko, Adama
Szybiaka i Mariusza Kurowskiego, pracownika Zarzàdu Regionu Po∏u-
dniowo-Wschodniego NSZZ „SolidarnoÊç” w PrzemyÊlu163.

Spo∏ecznoÊç ukraiƒska

Rozwój dzia∏aƒ niezale˝nych pobudzi∏ do aktywnoÊci mniejszoÊç ukraiƒ-
skà, co mo˝emy zaobserwowaç na przyk∏adzie PrzemyÊla. Cz´Êç tej spo-
∏ecznoÊci w∏aÊnie w „SolidarnoÊci” widzia∏a szans´ na zaspokojenie w∏a-
snych aspiracji narodowych, szczególnie w zakresie rozwoju kultury,
oÊwiaty i sfery religijnej. Cz´Êç natomiast liczy∏a, ˝e wraz ze wzrostem swo-
bód obywatelskich pojawi si´ szansa na rozwój istniejàcego Ukraiƒskiego
Towarzystwa Spo∏eczno-Kulturalnego. AktywnoÊç Ukraiƒców zosta∏a za-
uwa˝ona przede wszystkim przez SB. Ju˝ na poczàtku paêdziernika 1980 r.
cz∏onkowie Towarzystwa w PrzemyÊlu sformu∏owali postulaty do Komitetu
Centralnego PZPR, Rady Paƒstwa, Urz´du Rady Ministrów i Zarzàdu G∏ów-
nego UTSK. Domagali si´ m.in. podniesienia znaczenia Towarzystwa wÊród
Ukraiƒców w Polsce, zwi´kszenia dotacji paƒstwowych dla mniejszoÊci
ukraiƒskiej, dost´pu do Êrodków masowego przekazu, utworzenia szkó∏
z ukraiƒskim j´zykiem nauczania bez obowiàzku pisemnej deklaracji rodzi-
ców, legalizacji KoÊcio∏a greckokatolickiego i oddania mu cerkwi. List´
tych postulatów wys∏ano do wiadomoÊci MKZ NSZZ „SolidarnoÊç”
w Gdaƒsku. Natomiast Ukraiƒcy nale˝àcy do PZPR w PrzemyÊlu opraco-
wali dokument, który zawiera∏ postulaty dotyczàce równouprawnienia lud-
noÊci ukraiƒskiej, zwi´kszenia pomocy paƒstwa na dzia∏alnoÊç kulturalno-
-oÊwiatowà i szkolnictwo, obj´cia ochronà cerkwi, legalizacji obrzàdku
greckokatolickiego, zaprzestania dyskryminacji m∏odzie˝y ukraiƒskiej164.
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163 AIPN Rz, 010/186, Informacja KW MO w PrzemyÊlu o sytuacji polityczno-operacyjnej w woje-
wództwie przemyskim, 1 X 1980 r., k. 1; ibidem, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW,
16 X 1980 r., k. 45; ibidem, 010/190, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 2 XI 1980 r.,
k. 135; ibidem, 036/14, Pismo zast´pcy naczelnika Wydzia∏u III A KW MO w PrzemyÊlu do naczel-
ników wydzia∏ów terenowych, 21 XII 1981 r., k. 124.
164 Ibidem, 010/186, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 4 X 1980 r., k. 229; ibidem,
010/188, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 11 III 1981 r., k. 10.
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Zbie˝noÊç postulatów cz∏onków UTSK i PZPR narodowoÊci ukraiƒskiej
wydaje si´ nieprzypadkowa. Wiele osób sprawujàcych funkcje kierownicze
w UTSK nale˝a∏o do PZPR, co w mniejszoÊciowym Êrodowisku by∏o rze-
czà naturalnà. Cz´Êç Ukraiƒców zaanga˝owa∏a si´ w NSZZ „SolidarnoÊç”,
za co niektórzy, tak˝e ze wzgl´du na aktywnà dzia∏alnoÊç narodowà, zap∏a-
cili internowaniem. Jednà z wa˝niejszych postaci w przemyskim Êrodowi-
sku ukraiƒskim by∏ chirurg dr Jerzy Stabiszewski165.

KoÊció∏ wobec oporu spo∏ecznego
Protest sierpniowy postawi∏ przed KoÊcio∏em katolickim nowe wyzwa-

nie. Podczas wszystkich strajków pojawia∏y si´ symbole religijne, ksi´˝a
odprawiali nabo˝eƒstwa. Strajkujàcy robotnicy szukali oparcia w warto-
Êciach duchowych, zapraszali ksi´˝y do swoich zak∏adów pracy. Sami
uznali, ˝e KoÊció∏ powinien ich wspieraç. Jak napisa∏ ks. Zygmunt Zieliƒ-
ski, „KoÊció∏ wkroczy∏ na teren ˝ycia publicznego, czego dotàd re˝im mu
wzbrania∏”166. Nawet wstrzemi´êliwe wystàpienie prymasa Polski kard.
Stefana Wyszyƒskiego 26 sierpnia 1980 r. na Jasnej Górze nie zahamowa-
∏o poszukiwania kontaktu z KoÊcio∏em przez rodzàcy si´ niezale˝ny ruch
spo∏eczny. Niejednokrotnie komitety strajkowe wÊród w∏asnych postula-
tów umieszcza∏y ˝àdanie swobodnej dzia∏alnoÊci KoÊcio∏a katolickiego.
Z czasem KoÊció∏ sta∏ si´ niejako trzecià si∏à pomi´dzy skonfliktowanà ze
spo∏eczeƒstwem w∏adzà a majàcà spo∏eczne poparcie „SolidarnoÊcià”. Tak
jak robotnikom tworzàcym oddolnie niezale˝ne zwiàzki zawodowe wyda-
wa∏ si´ naturalny sojusz z KoÊcio∏em, tak w∏adza dostrzega∏a „w KoÊciele
czynnik stabilizujàcy nastroje spo∏eczne i przeciwdzia∏ajàcy radykalizmo-
wi nowych zwiàzków”167.

W∏adza, chcàc wykorzystaç dla swoich celów rol´ i pozycj´ KoÊcio∏a,
wykonywa∏a ró˝nego rodzaju gesty, np. 24 wrzeÊnia 1980 r. reaktywowano
– po przerwie trwajàcej od 1967 r. – Komisj´ Wspólnà Rzàdu i Episkopa-
tu. JednoczeÊnie nie zrezygnowano z dzia∏aƒ destrukcyjnych i inwigilacji
KoÊcio∏a. W∏adza nie zaniecha∏a równie˝ krytyki niektórych przedsi´wzi´ç
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165 Jerzy Stabiszewski odda∏ legitymacj´ PZPR w 1980 r. Oprócz niego 13 XII 1981 r. internowani
zostali inni Ukraiƒcy: Jan Steç, Andrzej Bi∏yj, Jaros∏aw Kryk, Aleksander Kud∏ak.
166 Z. Zieliƒski, KoÊció∏ w Polsce 1944–2002, Radom 2003, s. 286.
167 A. Dudek, R. Gryz, op. cit., s. 358.
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podejmowanych przez duchownych, w tym wzgl´dzie na czo∏o wysuwa∏ si´
ordynariusz przemyski bp Ignacy Tokarczuk. O roli, jakà gra∏, wspierajàc
opozycj´, a tym samym wpisujàc si´ w nurt oporu spo∏ecznego przed 1980 r.,
wspomniano na poczàtku tej pracy. Zasadniczo powstajàce w 1980 r. struk-
tury „SolidarnoÊci” zyska∏y wsparcie zarówno od ksi´˝y parafialnych, jak
i biskupów pi´ciu diecezji (przemyskiej, tarnowskiej, lubelskiej, sando-
mierskiej i lubaczowskiej), które obejmowa∏y swojà jurysdykcjà koÊcielnà
parafie le˝àce w województwie kroÊnieƒskim, przemyskim, rzeszowskim
i tarnobrzeskim. I tym razem wyró˝nia∏ si´ bp Tokarczuk oraz podleg∏e mu
duchowieƒstwo; do diecezji przemyskiej nale˝a∏a te˝ zdecydowana wi´k-
szoÊç terytoriów czterech województw.

Wydzia∏y IV komend wojewódzkich MO usi∏owa∏y nie dopuszczaç do
wspierania przez ksi´˝y wszelkich form organizowania si´ spo∏eczeƒstwa.
Naturalne dà˝enia powstajàcych organizacji niezale˝nych, aby znaleêç si´
pod patronatem KoÊcio∏a, a w diecezji przemyskiej wr´cz szukanie rady
u bp. Tokarczuka, nie mog∏y zostaç powstrzymane przez funkcjonariuszy
bezpieczeƒstwa. W praktyce jednak – jak zawsze, a od sierpnia 1980 r.
szczególnie – SB obserwowa∏a i rejestrowa∏a wszystkie kontakty ludzi opo-
zycji z KoÊcio∏em, a tak˝e opinie i wp∏yw KoÊcio∏a na rozwój Êrodowisk
i przedsi´wzi´ç niezale˝nych w Polsce.

S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa ocenia∏a, ˝e podczas trwajàcych na Wybrze˝u
protestów by∏o na ogó∏ spokojnie, ksi´˝a z regu∏y nie zabierali g∏osu, ocze-
kujàc na rozwój sytuacji. Jedna z uzyskanych przez SB informacji dotyczy∏a
spotkania bp. Tokarczuka z ksi´˝mi zaanga˝owanymi w budownictwo sa-
kralne, które odby∏o si´ 20 sierpnia 1980 r. Ordynariusz przemyski nalega∏,
by ksi´˝a wykorzystali panujàce w kraju rozprz´˝enie, gdy˝ w∏adze nie b´dà
reagowa∏y na samowol´ budowlanà. Dopiero 31 sierpnia SB odnotowa∏a
wystàpienia ksi´˝y ostro krytykujàce rzàd i PZPR. „Najwi´kszy ∏adunek
wrogich treÊci – czytamy w szyfrogramie z Rzeszowa – i prowokacyjnych na-
wo∏ywaƒ zawiera∏o kazanie ks. Mariana Przewrockiego, wyg∏oszone w sa-
mowolnie zorganizowanej kaplicy przy ul. Gwardzistów w Rzeszowie”. Po-
nadto bp Marian Rechowicz w Lubaczowie powiedzia∏ m.in.: „portowcy
walczà o to, by nie byç byd∏em roboczym, tylko mieç swoje prawa, podobnie
jak walczy∏ brat Albert [Chmielowski] o godnoÊç ludzkà”. Tarnobrzeska SB
informowa∏a central´ warszawskà o aktywnoÊci niektórych ksi´˝y, g∏ównie
ks. Edwarda Frankowskiego ze Stalowej Woli – Êwi´ceniu sztandarów
i krzy˝y, wywieraniu nacisku na w∏adze, aby wyrazi∏y zgod´ na budowanie
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Êwiàtyƒ, uczestniczeniu w zebraniach „SolidarnoÊci” i udzielaniu noclegu
przybywajàcym z innych regionów Polski delegatom zwiàzkowym168.

Ignacy Tokarczuk swój podziw dla màdroÊci powstajàcego ogólnonaro-
dowego ruchu spo∏ecznego wyrazi∏ podczas nabo˝eƒstwa 7 wrzeÊnia
w Hy˝nem, co zosta∏o zarejestrowane przez funkcjonariusza operacyjnego
SB. Biskup przypomnia∏ chwile wielkiego napi´cia ostatnich dni, mówi∏ te˝
o rozwiàzywaniu trudnych problemów na drodze pokojowej: „Naród wyka-
za∏ jakàÊ ogromnà dojrza∏oÊç [...] Wszyscy podziwiajà postaw´ narodu, któ-
ry z jednej strony zdoby∏ si´ na wielkà odwag´, a z drugiej strony na nie
mniejszà rozwag´”. Nie wszyscy duchowni jednak podzielali poglàd entu-
zjastów sprzeciwu spo∏ecznego. Wydzia∏ IV KW MO w Rzeszowie zanoto-
wa∏, ˝e ks. Józef Pa∏´ga z koÊcio∏a garnizonowego w Rzeszowie i ks. Piotr
Szkolnicki z Czudca mówili podczas sierpniowych kazaƒ: „êle post´pujà ci
ludzie, którzy nie podejmujà pracy”169.

Sierpniowe przemiany natchn´∏y ksi´˝y do dzia∏ania. 7 wrzeÊnia SB od-
notowa∏a, ˝e w rzeszowskich dekanatach zbierane sà podpisy pod Petycjà
ksi´˝y dekanatów województwa rzeszowskiego do marsza∏ka sejmu i premie-
ra. Zawiera∏a ona 31 postulatów dotyczàcych m.in. wpuszczenia kapelanów
do szpitali, transmisji mszy w radiu, zaprzestania ateizacji w szko∏ach, zgo-
dy na zawieszanie krzy˝y w szko∏ach i zak∏adach pracy oraz na budownic-
two sakralne. 22 wrzeÊnia ksi´˝a Józef Sondej, Jan Stàczek i Stanis∏aw Mac
udali si´ z owà petycjà do wojewody rzeszowskiego Tadeusza Materki, ten
jednak, zas∏aniajàc si´ brakiem czasu, nie przyjà∏ ich. Umówiono ksi´˝y na
spotkanie z wojewodà na 26 wrzeÊnia170.

Po euforii i zachwycie z powodu powstania pierwszej niezale˝nej orga-
nizacji spo∏ecznej w PRL przysz∏a kolej na refleksje. W paêdzierniku
1980 r. podczas kongregacji ksi´˝y dziekanów diecezji przemyskiej bp To-
karczuk przedstawi∏ w∏asnà ocen´ sytuacji w kraju i nakreÊli∏ aktualnà rol´
KoÊcio∏a. Mówi∏, ˝e KoÊció∏ powinien wzywaç do jednoÊci, zachowania ∏a-
du i porzàdku oraz rzetelnej pracy.
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168 AIPN Rz, 04/375, Szyfrogramy KW MO w Rzeszowie do MSW, 20 i 31 VIII 1980 r., k. 14, 43;
ibidem, 010/187, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 31 VIII 1980 r., k. 57.
169 Ibidem, 04/375, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 7 IX 1980 r., k. 64; ibidem, 049/378,
Informacje Wydzia∏u IV KW MO w Rzeszowie dla MSW, 20 VIII i 7 IX 1980 r., k. 44–47, 102;
AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 50, Plan operacyjnych przedsi´wzi´ç SB i MO województwa tarno-
brzeskiego w operacji „Lato-80”, 3 XI 1980 r., k. 3.
170 AIPN Rz, 04/375, Szyfrogramy KW MO w Rzeszowie do MSW, 8 i 22 IX 1980 r., k. 89, 91.
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Dla „SolidarnoÊci” dzia∏ajàcej w diecezji przemyskiej postawa i stano-
wisko bp. Tokarczuka by∏y kluczowe nie tylko z uwagi na wsparcie moral-
ne i duchowe, ale tak˝e na organizacyjne, szczególnie przy tworzeniu
zwiàzków rolniczych. Przedstawiciele w∏adz NSZZ „SolidarnoÊç” z po-
szczególnych regionów dzia∏ajàcych na terenie diecezji cz´sto udawali si´
do ordynariusza po rad´ i wskazówki. Zabiegano, aby biskup bra∏ udzia∏
w nabo˝eƒstwach w intencji „SolidarnoÊci” i wspiera∏ zwiàzkowców s∏o-
wem. 30 paêdziernika 1980 r. przyjà∏ cz∏onków Prezydium MKZ NSZZ
„SolidarnoÊç” w PrzemyÊlu. Uzgodniono wówczas, ˝e 16 listopada w kate-
drze przemyskiej zostanie odprawiona msza Êwi´ta w intencji zwiàzku.
Przebieg spotkania zosta∏ odnotowany przez SB. Wed∏ug funkcjonariuszy
biskup zaleci∏ zwiàzkowcom, aby szanowali sojusze mi´dzynarodowe, nato-
miast wpisane do statutu zwiàzku stwierdzenie o kierowniczej roli PZPR
zastàpili sformu∏owaniem o przewodniej roli. Ponadto poleci∏ dzia∏aç
z rozwagà, zajàç si´ problematykà rodziny, szczególnie wielodzietnej,
i przeciwdzia∏aniem alkoholizmowi171. Ta ostatnia kwestia rzeczywiÊcie sta-
∏a si´ wa˝nym elementem pracy „SolidarnoÊci” na tym terenie.

Szczególnego, masowego charakteru w diecezji przemyskiej nabra∏a ak-
cja zawieszania krzy˝y w miejscach publicznych. W∏adze oskar˝a∏y bp. To-
karczuka o jej inspirowanie. Spo∏eczeƒstwo Polski po∏udniowo-wschodniej,
wyró˝niajàce si´ ponadprzeci´tnà religijnoÊcià, pragn´∏o w ten widoczny
sposób zamanifestowaç swojà to˝samoÊç i niezale˝noÊç. W akcj´ zaanga˝o-
wali si´ cz∏onkowie „SolidarnoÊci”. W∏adze nie by∏y w stanie powstrzymaç
tej inicjatywy. S∏u˝bie Bezpieczeƒstwa pozosta∏o jedynie rejestrowanie la-
winowo nast´pujàcych po sobie przypadków umieszczania krzy˝y w szko-
∏ach, zak∏adach pracy i instytucjach publicznych. Od 17 do 20 paêdziernika
zawieszono krzy˝e w szko∏ach w Wólce Soko∏owskiej, WiÊniowej, Chmiel-
niku i ˚o∏yni (województwo rzeszowskie). W∏adze szkolne nie usun´∏y ich
z obawy, ˝e rodzice nie poÊlà swoich dzieci na lekcje. 16 listopada 1980 r.
bp Tokarczuk w kazaniu wyg∏oszonym w rzeszowskim koÊciele farnym po-
wiedzia∏: „Polski robotnik si´gnà∏ po krzy˝ i krzy˝e wróci∏y do zak∏adów pra-
cy i szkó∏”172. 18 listopada przemyska SB informowa∏a MSW, ˝e w dalszym
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171 Ibidem, 010/186, Informacje KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 22 i 31 X 1980 r., k. 62, 90.
172 Ibidem, 04/375, Szyfrogramy KW MO w Rzeszowie do MSW, 22 X i 11 XII 1980 r., k. 144, 312;
ibidem, 010/186, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 18 XI 1980 r., k. 158; ibidem, 04/376,
Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 29 I 1981 r., k. 102.
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ciàgu zawiesza si´ krzy˝e; tym razem w przedszkolu nr 2 w PrzemyÊlu,
szko∏ach podstawowych w Wierzbnej i Kosienicach, Spó∏dzielni Dziewiar-
skiej „Bistor” w PrzemyÊlu, Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Prze-
myÊlu itd. Wed∏ug informacji KW MO w Rzeszowie do 10 grudnia 1980 r.
w województwie rzeszowskim krzy˝e zosta∏y umieszczone w 309 szko∏ach
podstawowych (na 419), dziesi´ciu liceach ogólnokszta∏càcych (na trzyna-
Êcie) i trzydziestu szko∏ach zawodowych (na 48) oraz w siedemnastu inter-
natach, dziesi´ciu warsztatach zawodowych i 55 przedszkolach (na dwie-
Êcie istniejàcych). Akcja wieszania krzy˝y ponownie naruszy∏a porzàdek
narzucony przez obóz w∏adzy, który stale podkreÊla∏ ÊwieckoÊç instytucji
publicznych. Spo∏eczeƒstwo po raz kolejny od prze∏omu sierpniowego od-
zyska∏o cz´Êç niezale˝nej przestrzeni, tym razem duchowej. 

Zró˝nicowana postawa KoÊcio∏a w stosunku do poszczególnych nurtów
opozycji znalaz∏a tak˝e odzwierciedlenie wÊród ksi´˝y diecezji przemyskiej.
Trudno jest stwierdziç, czy ich zachowanie wynika∏o z wezwania ordynariu-
sza do pracy na rzecz jednoÊci ruchu zwiàzkowego, czy te˝ z osobistych po-
glàdów niektórych ksi´˝y. Kiedy 13 grudnia 1980 r. dyrektor Biura Prasowe-
go Episkopatu ks. Alojzy Orszulik na konferencji prasowej dla dziennikarzy
zagranicznych skrytykowa∏ Komitet Obrony Robotników i personalnie Jac-
ka Kuronia za ambicje polityczne oraz dzia∏anie na szkod´ „SolidarnoÊci”,
zareagowa∏o 48 ksi´˝y z PrzemyÊla i diecezji przemyskiej. 16 grudnia prze-
s∏ali oni do ks. Orszulika pismo, w którym wyrazili zdumienie i oburzenie
z powodu zaatakowania opozycji demokratycznej, a poÊrednio „Solidarno-
Êci”. Pisali: „dyrektor Biura Prasowego Episkopatu [...] Êwiadomie czy nie-
Êwiadomie do∏àczy∏ swój g∏os do jarmarcznej wrzawy propagandowej wznie-
conej przez zatroskanych o nasz los sàsiadów”173. List by∏ kolportowany
przez MKZ NSZZ „SolidarnoÊç” w PrzemyÊlu. Wàtek „sàsiadów” nawiàzy-
wa∏ do groêby interwencji wojsk Uk∏adu Warszawskiego.

W∏adze tymczasem mia∏y nadziej´ na wykorzystanie postawy KoÊcio∏a
do ∏agodzenia konfliktów z „SolidarnoÊcià”, co jednak w diecezji przemy-
skiej praktycznie nie by∏o mo˝liwe, gdy˝ kuria biskupia uzna∏a, ˝e s∏usznoÊç
le˝y po stronie spo∏eczeƒstwa. Wojewoda przemyski podjà∏ prób´ z∏ago-
dzenia konfliktu o wolne soboty. W styczniu 1981 r. spotka∏ si´ z sufra-
ganem przemyskim bp. Stanis∏awem Jankielem i zasugerowa∏ mu, aby
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173 AP PrzemyÊl, KZ NSZZ „SolidarnoÊç” przy Zak∏adach Automatyki „Mera-Polna” w Przemy-
Êlu, 3, k. 4.
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duchowni podczas kazaƒ zach´cali spo∏eczeƒstwo do podj´cia pracy w so-
boty. Biskup dyplomatycznie uniknà∏ odpowiedzi, stwierdzajàc, ˝e trudno
b´dzie wprost wystosowaç taki apel. Kuria jednak nie poleca∏a ani nawet
nie sugerowa∏a ksi´˝om wyst´powania w tej sprawie. Wojewoda przemyski
spotka∏ si´ równie˝ z biskupem lubaczowskim Marianem Rechowiczem,
który mia∏ go poinformowaç, ˝e zaleci∏ podleg∏ym sobie ksi´˝om, aby nie
anga˝owali si´ w tworzenie „SolidarnoÊci Wiejskiej”174. W diecezji przemy-
skiej nie by∏o wàtpliwoÊci, czy wspieraç „SolidarnoÊç Wiejskà”. Biskup To-
karczuk w sposób zdecydowany popar∏ tworzenie niezale˝nego zwiàzku za-
wodowego rolników, majàc nadziej´, ˝e b´dzie on broni∏ praw i godnoÊci
polskiego ch∏opa i podejmie trud wprowadzenia koniecznych reform
agrarnych. Uwa˝a∏, ˝e cz∏owiek – szczególnie w systemie komunistycznym
– nie mo˝e dzia∏aç w pojedynk´, gdy˝ „los cz∏owieka niezorganizowanego
to jak los glinianego garnka w pociàgu z ˝elastwem”175.

Ordynariusz przemyski, niezwykle ˝yczliwie nastawiony wobec nowe-
go ruchu spo∏ecznego, zabroni∏ ksi´˝om wst´powania do „SolidarnoÊci”,
a tym, którzy ju˝ z∏o˝yli deklaracj´ do zwiàzku, poleci∏ wystàpiç. Uczyni∏
tak zapewne dlatego, by nie próbowano wik∏aç ksi´˝y w sprawy politycz-
ne. Ten zakaz zosta∏ pozytywnie przyj´ty przez w∏adze centralne, co szcze-
gólnie podkreÊli∏ cz∏onek Biura Politycznego KC PZPR Kazimierz Barci-
kowski176.

Przedstawiciele NSZZ „SolidarnoÊç” zabiegali, aby hierarchowie Ko-
Êcio∏a zaszczycali swojà obecnoÊcià wszelkie uroczystoÊci, zw∏aszcza zwià-
zane z poÊwi´ceniem sztandarów zwiàzkowych. UroczystoÊci koÊcielne
z udzia∏em bp. Tokarczuka gromadzi∏y ogromne rzesze. Przyk∏adowo
14 sierpnia 1981 r. ordynariusz przemyski bra∏ udzia∏ w uroczystoÊciach
w Borku Starym (oko∏o 12 tys. osób), Le˝ajsku (15 tys. osób) i Âwilczy
(2500 osób). Wsz´dzie tam byli równie˝ obecni funkcjonariusze SB, któ-
rzy nagrywali wystàpienia biskupa. Tokarczuk nie rezygnowa∏ z krytyczne-
go tonu wobec w∏adz, mówi∏ m.in.: „mimo odnowy w dalszym ciàgu sà lu-
dzie, którzy chcieliby wprowadziç naród na dawne drogi [...], wiadome
ministerstwo prowadzi w dalszym ciàgu walk´ z KoÊcio∏em i duchowieƒ-
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174 AIPN Rz, 010/188, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 21 I 1981 r., k. 68.
175 Cyt. za: W. Jedynak, Apostolstwo ludzi Êwieckich w KoÊciele i Êwiecie w uj´ciu biskupa Ignacego
Tokarczuka (1965–1993), ¸aƒcut 1998, s. 204.
176 AIPN Rz, 04/378, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 29 IX 1981 r., k. 81; Tajne doku-
menty paƒstwo – KoÊció∏ 1980–1989, Londyn – Warszawa 1993, s. 121.
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stwem [...] jesteÊmy na dobrej drodze, poniewa˝ »SolidarnoÊç« prze∏ama-
∏a barier´ socjalizmu, [...] rzàd nadal przeÊladuje tych, którzy walczà o do-
bro Polski”177.

14 maja 1981 r. – po zamachu 13 maja 1981 r. na Jana Paw∏a II – z ini-
cjatywy MKZ Rzeszów zorganizowano msz´ Êwi´tà na rzeszowskim stadio-
nie „Stali” w intencji powrotu do zdrowia papie˝a i chorego wówczas pry-
masa Wyszyƒskiego. Zgromadzi∏o si´ na niej oko∏o 25 tys. osób. Po Êmierci
prymasa (28 maja 1981 r.) na apel „SolidarnoÊci” w zak∏adach pracy w re-
gionie wywieszono flagi papieskie i polskie, przybrane kirem. Zwykle uro-
czystoÊci koÊcielne z udzia∏em przedstawicieli „SolidarnoÊci” by∏y obsta-
wiane przez MO i SB, co obrazuje „Plan operacyjnego zabezpieczenia
uroczystoÊci organizowanych w dniu 3 maja 1981 r. w KroÊnie przez Pod-
karpacki Regionalny Komitet Za∏o˝ycielski NSZZ »SolidarnoÊç«”. Biskup
Tokarczuk poÊwi´ci∏ wówczas sztandar tej struktury. Plan zak∏ada∏ obj´cie
przez SB Êcis∏à kontrolà osób rozpracowywanych („figurantów” spraw ope-
racyjnych) i przyspieszenie pracy z osobowymi êród∏ami informacji oraz za-
bezpieczenie techniczne, do którego u˝yto dwóch nieoznakowanych samo-
chodów, czterech radiostacji, szeÊciu aparatów fotograficznych, jednej
kamery filmowej i szeÊciu urzàdzeƒ nag∏aÊniajàcych. Ponadto wykorzysta-
no 34 nieumundurowanych funkcjonariuszy KW MO w KroÊnie178.

KoÊció∏ równie˝ inicjowa∏ i wspiera∏ powstawanie klubów inteligencji
katolickiej, powo∏ywanych niejednokrotnie przez dzia∏aczy „SolidarnoÊci”.
Pierwszy Klub Inteligencji Katolickiej w diecezji przemyskiej powsta∏
10 stycznia 1981 r. w Rzeszowie przy parafii Matki Boskiej Saletyƒskiej
(zarejestrowany 23 lutego). Na jego prezesa wybrano Krystyn´ Lisowskà.
W spotkaniu za∏o˝ycielskim wzià∏ udzia∏ bp Tokarczuk. Podobne kluby
powsta∏y równie˝ w PrzemyÊlu, KroÊnie, Tarnobrzegu i Stalowej Woli. Ta
forma aktywnoÊci Êwieckich katolików znalaz∏a równie˝ wsparcie ordyna-
riusza sandomierskiego bp. Edwarda Materskiego179, który zaleci∏, by ksi´-
˝a udzielali pomocy powstajàcym klubom, ale jednoczeÊnie zabroni∏ im
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177 AIPN Rz, 04/377, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 14 VIII 1981 r., k. 770.
178 Ibidem, 01/543, Plan operacyjnego zabezpieczenia uroczystoÊci organizowanych w dniu
3 V 1981 r. w KroÊnie przez Podkarpacki Regionalny Komitet Za∏o˝ycielski NSZZ „SolidarnoÊç”,
28 IV 1981 r., k. 27; ibidem, Wykaz funkcjonariuszy do zabezpieczenia uroczystoÊci 3 V 1981 r. na
terenie Krosna, 28 IV 1981 r., k. 21. 
179 Edward Materski – ur. w 1923 r. w Wilnie, Êwi´cenia kap∏aƒskie przyjà∏ w 1947 r. Biskup san-
domierski w latach 1981–1992.
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anga˝owania si´ w dzia∏alnoÊç organizacji tworzonych przez osoby Êwiec-
kie180. Kluby by∏y animatorami organizowanych po raz pierwszy Dni Kultu-
ry Katolickiej181.

Konkludujàc, mo˝na stwierdziç, ˝e nowy niezale˝ny ruch spo∏eczny do-
strzega∏ w KoÊciele obroƒc´ narodowej to˝samoÊci, jednoczeÊnie sta∏ si´
rzecznikiem KoÊcio∏a, domagajàc si´ od w∏adz realizacji postulatów doty-
czàcych swobód religijnych. KoÊció∏ zaÊ by∏ oparciem i wa˝nym doradcà dla
spo∏ecznego ruchu oporu. Okaza∏o si´ to szczególnie istotne po 13 grudnia
1981 r.

Lokalny obóz w∏adzy wobec niezale˝nych inicjatyw zwiàzkowych i spo∏ecznych
Do sierpnia 1980 r. obóz w∏adzy, utwierdzony w swoim przekonaniu, ˝e

podstawy socjalizmu w Polsce sà nienaruszalne i nie mogà podlegaç jakim-
kolwiek zmianom, zachowywa∏ spokój, pomimo ˝e w kraju nie brakowa∏o
sytuacji powodujàcych napi´cia spo∏eczne. Obóz w∏adzy by∏ tym bardziej
spokojny, ˝e mia∏ Êrodki i mo˝liwoÊci kontrolowania stosunkowo nielicz-
nych Êrodowisk opozycyjnych, a w przypadku eskalacji napi´ç móg∏ d∏awiç
je niemal w zarodku. Jednak latem 1980 r. niezadowolenie w Polsce przy-
bra∏o form´ powszechnego oporu spo∏ecznego, na co w poczàtkowej jego
fazie, jak si´ wydaje, w∏adza nie by∏a dobrze przygotowana. Sierpniowy
zryw robotniczy na Wybrze˝u, a tym bardziej jego konsekwencje po podpi-
saniu porozumieƒ, powstanie i gwa∏towny rozwój NSZZ „SolidarnoÊç”
– postawi∏y ca∏y obóz w∏adzy przed zupe∏nie nowà jakoÊcià. W∏adza podda-
∏a si´ swoistemu eksperymentowi, który zosta∏ wyra˝ony przez sekretarza
KC PZPR Stanis∏awa Kani´: „lepiej zrobiç nawet krok w prawo ni˝ krok
w przepaÊç”. Jeszcze dalej posun´li si´ obaj g∏ówni negocjatorzy rzàdowi
w Gdaƒsku i Szczecinie. Wicepremier Mieczys∏aw Jagielski stwierdzi∏: „Je-
Êli byÊmy potrafili, nie izolujàc si´, dzia∏aç aktywnie, to jest jakaÊ szansa, ˝e
z czasem moglibyÊmy opanowaç t´ organizacj´”, cz∏onek Biura Polityczne-
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180 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 50, Aneks do planu operacyjnych przedsi´wzi´ç SB i MO woje-
wództwa tarnobrzeskiego w operacji „Lato-80”, 21 V 1981 r., k. 58.
181 W. Tarnawska, Klub Inteligencji Katolickiej [w:] Encyklopedia Rzeszowa, Rzeszów 2004, s. 226.
13 XII 1981 r. wszystkie kluby zosta∏y zawieszone, rzeszowski zaÊ zlikwidowany. Nieoficjalnej dzia-
∏alnoÊci rzeszowskiego KIK w latach 1983–1986 przewodniczy∏a Krystyna Listkiewicz. 10 X 1986 r.
powo∏ano Duszpasterstwo Inteligencji Katolickiej przy koÊciele oo. Bernardynów w Rzeszowie.
Jego prezesem zosta∏a Janina Stec.
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go Kazimierz Barcikowski zaÊ: „doszliÊmy do wniosku, ˝e w przypadku
Szczecina trzeba podjàç prób´ przechwycenia steru w tym ruchu”182. 

Mo˝na stwierdziç, ˝e rzàdzàcy Polskà komuniÊci sàdzili, i˝ z czasem uda
si´ wmontowaç w system nowy twór i go kontrolowaç. By∏a to charaktery-
styczna sierpniowa logika w∏adzy, która z czasem, wobec niemo˝noÊci
okie∏znania ˝ywio∏owego ruchu, musia∏a zostaç zastàpiona logikà grudnia,
czyli rozwiàzaniem si∏owym. Pod koniec 1980 r. MSW podzieli∏o kraj na
cztery strefy wynikajàce ze stopnia zagro˝enia dla obozu w∏adzy. Do stre-
fy I, najbardziej zagro˝onej, zaliczono m.in. województwo gdaƒskie, war-
szawskie, krakowskie i szczeciƒskie; do strefy II, gdzie wyst´powa∏o du˝e
zagro˝enie – m.in. województwo przemyskie i rzeszowskie. W strefie III,
o mniejszym zagro˝eniu, znalaz∏y si´ województwa kroÊnieƒskie i tarno-
brzeskie. Na poczàtku 1981 r. do najbardziej awanturniczych – zdaniem
MSW – oÊrodków „SolidarnoÊci” nale˝a∏ Rzeszów, co mia∏o Êcis∏y zwiàzek
ze strajkiem rolniczym183.

Nastroje w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

Pominàwszy wi´kszoÊç aparatu partyjnego i osób z nomenklatury, znacz-
na cz´Êç cz∏onków PZPR uleg∏a nastrojom wywo∏anym przez „Solidar-
noÊç”, o czym Êwiadczy choçby tak znamienny fakt, jak wstàpienie do zwiàz-
ku oko∏o 1,5 mln cz∏onków partii. Aspekt ideologiczny ust´powa∏ w PZPR
przeÊwiadczeniu o koniecznoÊci obrony dotychczasowych pozycji. Wystà-
pienie przeciwko w∏adzy ogromnej rzeszy robotników, którzy postrzegani
byli jako istota systemu socjalistycznego, zgo∏a odwróci∏o sytuacj´; partyjni
funkcjonariusze utracili mandat do obrony interesów klasy robotniczej. Jed-
nak tym bardziej mówi∏o si´ o skonsolidowaniu partyjnych szeregów.

Poglàdy sekretarzy wojewódzkich PZPR dotyczàce niezale˝nego ru-
chu zwiàzkowego zosta∏y ugruntowane przez Stanis∏awa Kani´ i Edwarda
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182 A. Friszke, „SolidarnoÊç” – krystalizacja ruchu spo∏ecznego po wielkiej rewolcie, „Przeglàd Spo-
∏eczny” 1998, nr 3/4 (www.lewica.pl). JednoczeÊnie 16 VIII 1980 r., a wi´c gdy powsta∏ MKS
w Gdaƒsku, minister spraw wewn´trznych Stanis∏aw Kowalczyk powo∏a∏ w MSW sztab do kiero-
wania operacjà „Lato-80” pod dowództwem podsekretarza stanu gen. dyw. Bogus∏awa Stachury,
zlecajàc mu przygotowanie do dzia∏aƒ powstrzymujàcych rozwój buntu spo∏ecznego w kraju. Ope-
racja „Lato-80” by∏a w pewnym sensie zapowiedzià stanu wojennego. Por. P. Raina, M. Zbro˝ek,
Operacja „Lato-80”. Preludium stanu wojennego. Dokumenty MSW 1980–1981, Pelplin 2003; zob.
te˝ Stan wojenny w dokumentach w∏adz PRL...
183 H. Dominiczak, Organy bezpieczeƒstwa PRL 1944–1990..., s. 331.
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Gierka podczas telekonferencji 27 sierpnia 1980 r. Ocenili oni rodzàcà si´
ide´ jako antysocjalistyczny pomys∏ wymyÊlony przez „graczy” z ugrupowa-
nia Jacka Kuronia (Komitet Samoobrony Spo∏ecznej „KOR”). Decyzja
Biura Politycznego KC PZPR w sprawie zgody na powstanie niezale˝nych
samorzàdnych zwiàzków zawodowych kszta∏towa∏a si´ – zdaniem Andrze-
ja Friszke – 28 i 29 sierpnia184.

Ju˝ we wrzeÊniu 1980 r. w niektórych Êrodowiskach i zak∏adach pracy
zwracano legitymacje partyjne. Przyk∏adowo w Oddziale Remontowym
PKS w Woli Ma∏ej ko∏o ¸aƒcuta legitymacje odda∏y trzy osoby, a dwadzie-
Êcia kolejnych zapowiedzia∏o, ˝e pójdzie w ich Êlady. W ¸aƒcuckiej Fabry-
ce Ârub oko∏o stu osób zaplanowa∏o oddanie legitymacji. Wed∏ug SB po-
wodem takiego post´powania by∏a utrata przez parti´ „autorytetu
i zaufania wÊród klasy robotniczej”. Do koƒca stycznia 1981 r. w ¸aƒcucie
legitymacje partyjne odda∏o 130 osób z fabryki Êrub, 25 z drukarni, czter-
naÊcie z PKS, pi´ç z Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, trzydzieÊci z „Polmosu”.
Podobne informacje dociera∏y do Komitetu Wojewódzkiego PZPR i S∏u˝-
by Bezpieczeƒstwa z coraz wi´kszà cz´stotliwoÊcià. W Wytwórni Filtrów
w S´dziszowie od 29 wrzeÊnia do 11 paêdziernika 1980 r. legitymacje z∏o-
˝y∏o 87 cz∏onków partii; by∏ to protest przeciwko utrudnianiu przez dyrek-
cj´ dzia∏alnoÊci NSZZ „SolidarnoÊç”185.

Zmiana ekipy rzàdzàcej w lutym 1981 r. i coraz wi´ksza dà˝noÊç do
wprowadzenia stanu wojennego pociàgn´∏y za sobà zmiany personalne na
kluczowych stanowiskach w lokalnej administracji i aparacie partyjnym.
Zmiany dokonane w tym okresie zosta∏y utrzymane praktycznie do koƒca
lat osiemdziesiàtych. ¸àcznie od lata 1980 do marca 1981 r. wymieniono
w Polsce 28 pierwszych sekretarzy i 67 sekretarzy komitetów wojewódzkich
oraz 23 wojewodów. W Rzeszowie ze stanowiska I sekretarza Komitetu
Wojewódzkiego PZPR zrezygnowa∏ Leon Kotarba. 19 listopada 1980 r. ple-
num Komitetu Wojewódzkiego wybra∏o jego nast´pc´ – Franciszka Kar-
pa186. Nast´pna zmiana w regionie dotyczy∏a stanowiska wojewody przemy-
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184 A. Friszke, „SolidarnoÊç”...
185 AIPN Rz, 04/375, Szyfrogramy KW MO w Rzeszowie do MSW, 8 i 13 IX 1980 r., k. 69, 114; ibi-
dem, 04/376, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 30 I 1981 r., k. 110.
186 „Nowiny”, 20 XI 1980. Franciszek Karp – ur. w 1933 r., wykszta∏cenie wy˝sze ekonomiczne. Od
1952 r. w PZPR; pracowa∏ w aparacie partyjnym, m.in. I sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR
w PrzemyÊlu. Przed wyborem na I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego by∏ dyrektorem naczelnym
Rzeszowskich Fabryk Mebli.
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skiego. Po „rezygnacji” Zdzis∏awa Cichockiego (by∏ wojewodà od kwietnia
1976 r.), 10 marca premier powo∏a∏ Andrzeja Wojciechowskiego187. 

18 maja 1981 r. w wyniku wewn´trznych tarç Komitet Miejski PZPR
w PrzemyÊlu wyrazi∏ wotum nieufnoÊci wobec I sekretarza Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR w PrzemyÊlu Zdzis∏awa Drewniowskiego; w uchwale
podkreÊlono m.in. „uzasadnione obawy, ˝e proces socjalistycznej odnowy
na terenie województwa przemyskiego przebiega zbyt powoli”, do czego
przyczyni∏o si´ kierownictwo wojewódzkiej organizacji partyjnej. 20 maja
odby∏o si´ niespotykanie burzliwe posiedzenie plenum Komitetu Woje-
wódzkiego, podczas którego g∏osowano wniosek Komitetu Miejskiego.
Tym razem jednak dotychczasowa ekipa z Drewniowskim na czele wysz∏a
zwyci´sko. Poparcia I sekretarzowi udzieli∏ m.in. p∏k Alojzy Perliceusz, za-
st´pca komendanta wojewódzkiego MO do spraw SB188. Zdaje si´ jednak,
˝e iskrzy∏o nie tylko wewnàtrz struktur partyjnych, ale tak˝e na linii I se-
kretarz PZPR – komendant wojewódzki MO. Âlady tych tarç znaleêç mo˝-
na w raporcie pp∏k. Jana Reizera189, naczelnika Wydzia∏u do spraw Prze-
st´pstw Gospodarczych, a nast´pnie Wydzia∏u Szkolenia KW MO
w PrzemyÊlu, skierowanym do ministra spraw wewn´trznych. Wed∏ug in-
formacji zawartych w tym raporcie komendant wojewódzki MO Józef Ka-
raÊ rzekomo za rozliczenie dokonane przez Najwy˝szà Izb´ Kontroli za bu-
dow´ domku letniskowego poleci∏ w 1980 r. pp∏k. Reizerowi przygotowaç
anonimy „w sprawie nielegalnej budowy tzw. bacówki w Ho∏ubli, która
kosztowa∏a oko∏o 12 mln z∏ (oficjalnie), a u˝ytkowa∏ jà wy∏àcznie I sekretarz
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187 „Nowiny”, 11 III 1981. Andrzej Wojciechowski – ur. 5 IV 1936 r. w Kosienicach k. PrzemyÊla,
wykszta∏cenie pedagogiczne. Od 1966 r. w PZPR. By∏ nauczycielem, dyrektorem Technikum Rol-
niczo-¸àkarskiego w PrzemyÊlu, pracowa∏ w aparacie PZPR. Od 1977 r. prezydent PrzemyÊla. Na
stanowisku wojewody przemyskiego do 1990 r.
188 „Nowiny”, 19 i 22–24 V 1981.
189 Jan Reizer – ur. w 1935 r. w Albigowej (pow. ∏aƒcucki), pp∏k. Od 1950 r. w Zwiàzku M∏odzie-
˝y Polskiej, od 1955 r. w PZPR. W 1975 r. ukoƒczy∏ Studium Administracji Uniwersytetu Jagiel-
loƒskiego. 1 VIII 1953 r. zosta∏ przyj´ty do organów bezpieczeƒstwa i skierowany do szko∏y ofi-
cerskiej MBP. Od 27 VII 1954 r. referent Sekcji VII Wydzia∏u IV WUBP w Rzeszowie; 31 XII
1956 r. zwolniony ze s∏u˝by. 15 XI 1957 r. przyj´ty na stanowisko inspektora Sekcji II Wydzia-
∏u IV KW MO w Rzeszowie; od 1 X 1963 r. kierownik Sekcji VI Wydzia∏u ds. Przest´pstw Go-
spodarczych, nast´pnie kierownik sekcji II i V. 16 III 1974 r. mianowany zast´pcà komendanta
powiatowego MO w Lubaczowie. 1 VI 1975 r. przeszed∏ do KW MO w PrzemyÊlu, gdzie zosta∏
naczelnikiem Wydzia∏u ds. Przest´pstw Gospodarczych; 13 VIII 1981 r. przeniesiony na stanowi-
sko naczelnika Wydzia∏u Szkolenia. Zwolniony ze s∏u˝by 31 V 1982 r. (AIPN Rz, 0093/11, Akta
osobowe Jana Reizera).
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K[omitetu] W[ojewódzkiego] PZPR [Zdzis∏aw Drewniowski – D.I.], a na-
st´pnie w sprawie tzw. Domu Ogrodnika w Krasiczynie, pozostajàcego
wówczas do wy∏àczniej dyspozycji by∏ego wojewody przemyskiego [Zdzis∏a-
wa Cichockiego]”. Reizer, jak sam oÊwiadczy∏, równie˝ z polecenia komen-
danta napisa∏ anonim w sprawie „u˝ytkowania nielegalnie wybudowanego
gara˝u i nadu˝ywania do celów prywatnych samochodu s∏u˝bowego przez
prokuratora wojewódzkiego Andrzeja Rutyn´”190.

Kolejna fala zmian personalnych nastàpi∏a przed VIII Zjazdem PZPR.
18 czerwca podczas Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej
w KroÊnie Henryk Wojtal zastàpi∏ W∏adys∏awa Kondefera na stanowisku
I sekretarza191. 22 czerwca zmieniono I sekretarza Komitetu Wojewódzkie-
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190 AIPN, MSW II, 24929, Raport naczelnika Wydzia∏u Szkolenia KW MO w PrzemyÊlu pp∏k. Jana
Reizera do ministra spraw wewn´trznych, 15 IX 1981 r., k. 8. Reizer uwa˝a∏, ˝e celowo przeniesio-
no go na inne stanowisko, aby pozbawiç wp∏ywu na wyjaÊnienie nieprawid∏owoÊci gospodarczych
w województwie. Sprawa ta znalaz∏a swój fina∏ w stanie wojennym. 6 I 1982 r. pp∏k Reizer i st. sier˝.
sztabowy Wies∏aw Paw∏owski z Wydzia∏u ds. Przest´pstw Gospodarczych przekazali komisarzowi
wojskowemu PrzemyÊla pp∏k. Paw∏owi Finogenowowi „77 dokumentów zawierajàcych informacj´
o 26 ró˝nych nieprawid∏owoÊciach, jakich dopuÊcili si´ ludzie na wysokich stanowiskach w Przemy-
Êlu”. By∏y to dokumenty zebrane przez Wydzia∏ ds. Przest´pstw Gospodarczych. W przedsi´wzi´-
ciu uczestniczy∏ te˝ kpt. Zbigniew Grodecki. WÊród zarzutów wymieniono budow´ bacówki w Ho-
∏ubli, domku letniskowego w Krasiczynie, podniesienie standardu mieszkania I sekretarza
Komitetu Wojewódzkiego – Drewniowskiego, budow´ domków jednorodzinnych dla KW MO na
ul. Buczka, budow´ domków na ul. Pstrowskiego, przydzielenie przez komendanta wojewódzkie-
go MO mieszkania funkcyjnego dla notariusza Janusza Oblera, remont leÊniczówki przez p∏k. Jo-
d∏owskiego, zast´pc´ komendanta wojewódzkiego MO, oraz wyciszanie niewygodnych spraw
przez komendanta wojewódzkiego MO Karasia. Po tym, jak dokumenty trafi∏y do komisarza woj-
skowego, komendant wojewódzki MO wszczà∏ post´powanie dyscyplinarne w stosunku do trzech
wymienionych wy˝ej funkcjonariuszy. Tymczasem do PrzemyÊla przyby∏ zespó∏ kontrolny, który
tworzyli zast´pca dyrektora Departamentu Kadr p∏k Bronis∏aw Grzelak, zast´pca dyrektora Biu-
ra ds. Przest´pstw Gospodarczych p∏k W∏adys∏aw Der´g i zast´pca dyrektora Departamentu In-
westycji p∏k Zbigniew Bardan. W raporcie napisali m.in.: „W sposób najbardziej ogólny mo˝na
przyjàç, ˝e niektóre zagadnienia przedstawione przez trzech faktycznie mia∏y miejsce. Zagadnie-
nia te mia∏y jednak inny wymiar i zosta∏y przez tych towarzyszy niew∏aÊciwie ocenione i przedsta-
wione”. Stwierdzono, ˝e „trzej” „ogólnie bioràc sà s∏abymi pracownikami operacyjnymi” i ze
wzgl´du „na niski poziom ich pracy nale˝a∏oby wyprowadziç ich ze s∏u˝by w MO”. Reizer zosta∏
zwolniony 31 V 1982 r. ze wzgl´du na stan zdrowia, Grodecki 31 V 1982 r. Ponadto 31 VIII 1982 r.
odszed∏ na emerytur´ kpt. Stanis∏aw Jakiel, który pe∏ni∏ funkcj´ I sekretarza Komitetu Zak∏ado-
wego PZPR w KW MO i w 1981 r. interweniowa∏ na drodze partyjnej w sprawie problemów unie-
mo˝liwiajàcych „skuteczne zwalczanie przest´pczoÊci gospodarczej” (ibidem, Notatka s∏u˝bowa,
24 II 1982 r., k. 54–60).
191 „Nowiny”, 19–21 VI 1981. Henryk Wojtal – ur. w 1939 r. w PodleÊnej Woli (woj. krakowskie).
Ukoƒczy∏ Politechnik´ Szczeciƒskà. Od 1976 r. dyrektor naczelny „Gamrat Erg” w JaÊle. Funkcj´
I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w KroÊnie pe∏ni∏ do 1987 r.
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go PZPR w Tarnobrzegu – Tadeusza Ha∏adaja zastàpi∏ Janusz Basiak192.
25 czerwca to kres urz´dowania I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego
PZPR w PrzemyÊlu Zdzis∏awa Drewniowskiego. Zdaniem wspomnianego
wy˝ej pp∏k. Reizera podczas dwóch posiedzeƒ plenarnych Komitetu Wo-
jewódzkiego w PrzemyÊlu, na których dyskutowano o s∏abej kondycji wo-
jewódzkiej organizacji partyjnej, „dosz∏o do kompromitacji z powodu
wyciàgania z mieszkaƒ cz∏onków K[omitetu] W[ojewódzkiego] w celu uzu-
pe∏nienia quorum i umo˝liwienia podj´cia prawomocnych uchwa∏”. Drew-
niowski – jak pisa∏ Reizer – otrzyma∏ alternatywnà propozycj´: albo zosta-
nie odwo∏any przez Biuro Polityczne, albo sam zrezygnuje. Skorzysta∏
z drugiej mo˝liwoÊci193. Zastàpi∏ go najm∏odszy z regionalnych sekretarzy,
37-letni Zenon Czech194. W trakcie konferencji w Rzeszowie na I sekreta-
rza wybrano ponownie Franciszka Karpa.

Zapewne za sprawà powszechnej dyskusji wywo∏anej przez „Solidar-
noÊç” równie˝ w obozie w∏adzy nastàpi∏o p´kni´cie – zarówno w samej
PZPR, jak i w ugrupowaniach satelickich. Krytyczna postawa rzeszowskiej
organizacji ZSL wobec naczelnych w∏adz stronnictwa by∏a znana ju˝ pod-
czas strajku w siedzibie WRZZ w Rzeszowie. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa no-
towa∏a równie˝ w nast´pnych miesiàcach przejawy niezadowolenia – g∏osy
domagajàce si´ zmian personalnych w Naczelnym Komitecie ZSL oraz wy-
powiedzi krytyczne na temat jego prezesa Antoniego Gucwy. Twierdzono,
„˝e dotychczasowa polityka N[aczelnego] K[omitetu] ZSL podporzàdko-
wana by∏a ca∏kowicie PZPR”. 

W samej PZPR równie˝ dochodzi∏o do wystàpieƒ krytycznych pod ad-
resem w∏asnego kierownictwa. Przyk∏adowo w kwietniu 1981 r. Komitet
Zak∏adowy PZPR w WSK-PZL Mielec wystosowa∏ na X Plenum KC list
otwarty przeciwko lekcewa˝àcemu traktowaniu szeregowych cz∏onków
przez w∏adze centralne partii. Autorzy listu uwa˝ali, ˝e takie post´powanie
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192 „Nowiny”, 23 VI 1981. Janusz Basiak – ur. w 1938 r. w Gorzkowie k. Che∏ma. Ukoƒczy∏ Szko-
∏´ G∏ównà Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracowa∏ m.in. jako nadleÊniczy. Od 1964 r.
w PZPR. Przed wyborem na I sekretarza w województwie tarnobrzeskim by∏ cz∏onkiem Egzekuty-
wy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Tarnobrzegu. Funkcj´ I sekretarza Komitetu Wojewódzkie-
go PZPR w Tarnobrzegu pe∏ni∏ do 1990 r.
193 AIPN, MSW II, 24929, Raport naczelnika Wydzia∏u Szkolenia KW MO w PrzemyÊlu pp∏k. Ja-
na Reizera do ministra spraw wewn´trznych, 15 IX 1981 r., k. 15.
194 „Nowiny”, 26–28 VI 1981. Zenon Czech – ur. w 1944 r. Ukoƒczy∏ histori´ na UMCS w Lubli-
nie. Od 1964 r. w PZPR. Od 1975 r. sekretarz organizacyjny w Komitecie Wojewódzkim PZPR
w PrzemyÊlu. I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w PrzemyÊlu by∏ do 1990 r.
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wynika z ch´ci sterowania przedzjazdowà dyskusjà i w konsekwencji pro-
wadzi do manipulacji. Zaniepokojenie wielu dzia∏aczy by∏o tym wi´ksze, ˝e
dostrzegali oni malejàce poparcie dla PZPR. „SolidarnoÊç” wyzwoli∏a
w spo∏eczeƒstwie poczucie w∏asnej wartoÊci i si∏y, co skutecznie obni˝a∏o
barier´ strachu. By∏o to widoczne przy okazji obchodów Êwi´ta 1 Maja, kie-
dy przy braku przymusu w wiecu zorganizowanym przez w∏adze pod po-
mnikiem Czynu Rewolucyjnego w Rzeszowie wzi´∏o udzia∏ zaledwie 8 tys.
osób, podczas gdy 3 maja w wiecu zorganizowanym przez „SolidarnoÊç” na
rzeszowskim Rynku uczestniczy∏o zdaniem SB oko∏o 10 tys., a wed∏ug „So-
lidarnoÊci” oko∏o 15 tys. osób. W PrzemyÊlu w wiecu 1 maja wzi´∏o udzia∏
3,5–4 tys. osób195. 

Nieznaczne przejawy rozluênienia szeregów PZPR w województwie
rzeszowskim mo˝emy dostrzec w materia∏ach dotyczàcych Wojewódzkiej
Konferencji Programowo-Wyborczej, która odby∏a si´ 26 i 27 czerwca
1981 r. I sekretarz Komitetu Zak∏adowego PZPR w WSK-PZL Mielec
Zbigniew Nizio∏ek ponownie krytykowa∏ wówczas sposób sprawowania
w∏adzy: „»Partia kieruje, rzàd rzàdzi« – ta formu∏a nie doczeka∏a si´ nigdy
bli˝szego rozwini´cia. Brak przewidzianych w statucie partii regu∏ sprawo-
wania jej kierowniczej roli doprowadzi∏ do uk∏adania si´ stosunków par-
tia–rzàd w sposób nieformalny, przy rosnàcej dominacji aparatu partyjne-
go. Poprzez rozbudow´ wydzia∏ów i sektorów w KC PZPR oraz systemu
nomenklatury kadrowej nast´powa∏o podporzàdkowanie organów rzàdo-
wych aparatowi partyjnemu”. Wielu mówców, szczególnie tych, którzy re-
prezentowali zak∏adowe organizacje partyjne, negatywnie ocenia∏o styl
i form´ pracy osób funkcyjnych z aparatu partyjnego. W wielu wypowie-
dziach widaç by∏o wp∏yw dzia∏aƒ podejmowanych w zak∏adach przez „So-
lidarnoÊç”. Zdarza∏y si´ jednak tak˝e wypowiedzi, w których dominowa∏o
niezadowolenie z powodu zbyt ∏agodnej polityki PZPR wobec NSZZ „So-
lidarnoÊç”, pojawia∏y si´ ˝àdania radykalnych rozwiàzaƒ na rzecz przywró-
cenia „autorytetu” partii. Wówczas jednak polityk´ w∏adz PZPR musia∏y
zaakceptowaç organa bezpieczeƒstwa. Jeden z delegatów na konferencj´,
Józef D∏ugosz, funkcjonariusz KW MO w Rzeszowie, stwierdzi∏ m.in.:
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195 AIPN Rz, 04/377, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 23 IV 1981 r., k. 419; ibidem, Szy-
frogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 28 IV 1981 r., k. 433; ibidem, Szyfrogram KW MO w Rze-
szowie do MSW, 28 IV 1981 r., k. 444; ibidem, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW,
3 V 1981 r., k. 448; ibidem, 010/189, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 1 V 1981 r., k. 88.
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„Partia przyj´∏a taktyk´ politycznych rozwiàzaƒ. Z tym wià˝e si´ i nasza
postawa, bo przecie˝ bronimy interesów partii. [...] Organa MO i SB od
poczàtku swego istnienia s∏u˝à partii”196. Decydenci partyjni nie zamierza-
li jednak dopuszczaç do zbytniego zaognienia dyskusji wewnàtrz PZPR
ani zmieniaç status quo zbiurokratyzowanych struktur partii, gdzie pra-
cownicy funkcyjni zajmowali korzystne dla siebie pozycje, które pozwala-
∏y im gwarantowaç interesy nomenklatury. Z konferencji umocniony wy-
szed∏ te˝ I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie
Franciszek Karp.

W czterech interesujàcych nas województwach w zasadzie nie dosz∏o do
rozwini´cia tzw. struktur poziomych w PZPR. Natomiast w informacjach
przemyskiej SB natrafiono na nieliczne wzmianki o przygotowaniach w lip-
cu 1981 r. do utworzenia ko∏a Zjednoczenia Patriotycznego „Grunwald”
w Jaros∏awiu, a nast´pnie o zebraniu dwudziestu jego cz∏onków 10 paê-
dziernika, podczas którego wybrano w∏adze ko∏a i omówiono sposoby po-
zyskiwania nowych sympatyków. Inna wzmianka, z listopada 1981 r., doty-
czy powstania w PrzemyÊlu nieformalnej grupy PZPR, liczàcej osiem osób,
która zamierza∏a zajàç si´ rozliczaniem skorumpowanych cz∏onków partii,
z pracownikami SB i MO w∏àcznie. Cz∏onkowie tej grupy mieli zamiar
– wed∏ug SB – spotkaç si´ z I sekretarzem Komitetu Miejskiego PZPR
w PrzemyÊlu i zalegalizowaç swojà dzia∏alnoÊç197. Nie uda∏o si´ jednak usta-
liç, jakiej proweniencji by∏a owa grupa; jej aktywnoÊç zosta∏a przerwana
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196 AP Rzeszów, KW PZPR w Rzeszowie, Wojewódzka Konferencja Programowo-Wyborcza, 47,
Protokó∏ Konferencji, 26–27 VI 1981 r., k. 45, 101. Gorliwi funkcjonariusze SB, którzy przed sierp-
niem mieli poczucie dominujàcej pozycji, teraz musieli przyjàç do wiadomoÊci, ˝e „obowiàzujàcà
linià rozwiàzywania kryzysu sà dzia∏ania polityczne”. SB pozosta∏o kontrolowanie, przenikanie do
struktur „SolidarnoÊci” i prowadzenie dzia∏aƒ operacyjnych, których celem by∏o wspieranie poli-
tycznej i propagandowej dzia∏alnoÊci rzàdu i partii. Jednak przyczyny k∏opotów z odpowiednià in-
wigilacjà „SolidarnoÊci” SB widzia∏a w „s∏aboÊci i trudnoÊci dzia∏ania partii oraz administracji”
(W.J. Wo∏piuk, S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa Polski Ludowej 1944–1984. Zarys rozwoju i dzia∏alnoÊci, War-
szawa 1984, s. 103 – ksià˝ka wydana przez Akademi´ Spraw Wewn´trznych).
197 AIPN Rz, 010/190, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 21 VII 1981 r., k. 59; ibidem,
010/191, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 13 X 1981 r., k. 39; ibidem, 010/186, Infor-
macja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 29 XI 1981 r., k. 201. Zjednoczenie Patriotyczne „Grun-
wald” zosta∏o zarejestrowane 25 IV 1981 r. Jego prezesem by∏ Bohdan Por´ba, re˝yser filmowy.
Nale˝a∏o do tzw. ruchów poziomych w PZPR, mia∏o zabarwienie antysemickie i nacjonalistyczne.
Oficjalnym celem „Grunwaldu” by∏o „ukazywanie wrogich Polsce si∏, oÊrodków i mechanizmów
dywersji przeciw Polsce, socjalizmowi i humanitarnym wartoÊciom naszej kultury” (A. Andrusie-
wicz, Polska 1980–1990. Kalendarz dekady prze∏omu, Rzeszów 1995, s. 47).
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niemal w zarodku na skutek wprowadzenia stanu wojennego i zdyscyplino-
wania niepokornych cz∏onków PZPR.

Jesienià 1981 r., w dobie narastajàcego konfliktu mi´dzy w∏adzà a spo∏e-
czeƒstwem, w meldunkach SB zacz´∏y si´ pojawiaç informacje o rzekomym
niezadowoleniu wielu cz∏onków PZPR (np. pracowników rzeszowskich
przedsi´biorstw budowlanych) z defensywnej postawy rzàdu i partii. „Ostro
krytykuje si´ premiera Wojciecha Jaruzelskiego i I sekretarza tow. Kani´ za
brak zdecydowania i przejÊcia do ofensywy”198. Trudno jednak jest ustaliç, czy
na zdecydowanym dzia∏aniu partii i rzàdu bardziej zale˝a∏o funkcjonariu-
szom SB, czy te˝ cz∏onkom PZPR. Mieczys∏aw Rakowski napisa∏ w swoich
wspomnieniach: „Mam na myÊli przede wszystkim rol´, jakà w systemie re-
alnego socjalizmu odgrywa∏a S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa, czyli policja polityczna.
By∏a ona paƒstwem w paƒstwie, organizacjà kierujàcà si´ w∏asnymi prawa-
mi... Dla reprezentantów tego kierunku myÊlenia Jaruzelski i jego otoczenie
jawili si´ jako zespó∏ mi´czaków ust´pujàcych przed wrogami socjalizmu”199.
21 wrzeÊnia na posiedzeniu Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w PrzemyÊlu lokalni dzia∏acze przemówili wyraênie w∏asnym g∏osem, oskar-
˝ajàc „SolidarnoÊç” – „zdominowanà przez dzia∏aczy KOR, KPN, wspoma-
ganà przez chadeckie i socjaldemokratyczne centrale zwiàzkowe z krajów
kapitalistycznych” – o prób´ „obalenia ustroju i zmian´ pozycji Polski na
Êwiecie”. Cz∏onkom PZPR zaÊ zarzucili brak odwagi w prezentowaniu stano-
wiska partii i obronie jej politycznych racji. „Odnosi si´ wra˝enie – czytamy
w partyjnym referacie – ˝e przewa˝nie unikamy ostrej walki politycznej”200. 

Partia szykowa∏a si´ do odzyskania utraconych w sierpniu 1980 r. pozy-
cji. Zgodnie z zaleceniami Komitetu Centralnego w terenie rozpocz´to
oczyszczanie szeregów z osób niepewnych ideowo i dzia∏ajàcych w „Soli-
darnoÊci”. Przypadki takie mia∏y miejsce w paêdzierniku i listopadzie, kie-
dy aktywiÊci Komitetu Wojewódzkiego w KroÊnie i komitetów miejskich
PZPR przeprowadzili rozmowy z niepewnymi cz∏onkami partii, naciskajàc
na nich, aby wyst´powali z „SolidarnoÊci”. W województwie kroÊnieƒskim
do po∏owy listopada wystàpi∏o ze zwiàzku 511 cz∏onków PZPR201.
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198 AIPN Rz, 04/378, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 7 X 1981 r., k. 102.
199 M.F. Rakowski, Jak to si´ sta∏o, Warszawa 1991, s. 49.
200 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 171, Referat Egzekutywy KW PZPR w Prze-
myÊlu, 21 IX 1981 r., b.p.
201 AP Rzeszów Oddzia∏ w Sko∏yszynie, KW PZPR, Wydzia∏ Propagandy i Agitacji, 373, Teleks,
14 XI 1981 r., b.p.
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Dzia∏ania S∏u˝by Bezpieczeƒstwa

Po sierpniu 1980 r. zakres i skala kontroli nielicznych wczeÊniej Êrodo-
wisk opozycyjnych musia∏y zostaç poszerzone. Szczególne zadania na∏o˝o-
no na organa bezpieczeƒstwa. Na strajki lipcowe, a nast´pnie sierpniowe
w∏adza zareagowa∏a przygotowaniem ogólnopolskiej operacji o kryptoni-
mie „Lato-80”. W ramach tej operacji komendy wojewódzkie MO wprowa-
dzi∏y po 15 sierpnia stan wzmo˝onej czujnoÊci w jednostkach milicji. W wo-
jewództwie rzeszowskim i przemyskim stan ten wprowadzono 17 sierpnia,
w kroÊnieƒskim 18 sierpnia. Oznacza∏ on bardziej aktywne rozpoznanie na-
strojów spo∏ecznych, wi´ksze oddzia∏ywanie na tzw. grupy antysocjalistycz-
ne i podj´cie ofensywnych „dzia∏aƒ w kierunku ujawniania, zapobiegania
i likwidacji zagro˝eƒ”. We wszystkich województwach powo∏ano sztaby ko-
mend wojewódzkich MO. Wszystkie jednostki milicji musia∏y zaktualizo-
waç plany dzia∏ania „na wypadek powa˝nego zagro˝enia bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego”, zapewniç mobilnoÊç si∏ i Êrodków „w celu ewen-
tualnego u˝ycia w sytuacjach konfliktowych”, zorganizowaç sprawny obieg
informacji. Nast´pnym krokiem by∏o wydanie przez komendy wojewódzkie
MO szczegó∏owych wytycznych podw∏adnym. Kierownik Sztabu Komendy
MO w KroÊnie p∏k Stanis∏aw Jamrozik202, jednoczeÊnie zast´pca komen-
danta wojewódzkiego MO do spraw SB, sformu∏owa∏ szczegó∏owe wytycz-
ne dla wydzia∏ów operacyjnych SB, zajmujàcych si´ przede wszystkim roz-
pracowywaniem opozycji. Do zadaƒ, jakie otrzyma∏ Wydzia∏ III, nale˝a∏o
uniemo˝liwienie organizacji zebraƒ i spotkaƒ dzia∏aczy grup uznanych za
antysocjalistyczne oraz stosowanie wobec nich posuni´ç o charakterze de-
strukcyjnym, dezintegrujàcym i kompromitujàcym. Nale˝a∏o objàç kontro-
là operacyjnà osoby zaanga˝owane w dzia∏alnoÊç opozycyjnà w przesz∏oÊci,
zw∏aszcza w 1970 i 1976 r. Szczególny nacisk funkcjonariusze mieli po∏o˝yç
na wykorzystanie osobowych êróde∏ informacji, tak˝e z innych jednostek,
do rozpoznania sytuacji w rejonach – jak to okreÊlano – zagro˝onych. Wy-
dzia∏ III A mia∏ m.in. ujawniaç osoby i grupy inspirujàce lub nawo∏ujàce do
strajków. Wydzia∏owi IV nakazano likwidowanie prób wspierania opozycji
przez KoÊció∏, a tak˝e wykorzystanie „operacyjnych mo˝liwoÊci do inspirowa-
nia hierarchii i kleru na rzecz roz∏adowania napi´ç spo∏ecznych”. CzujnoÊç,
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202 Stanis∏aw Jamrozik – ur. w 1928 r., p∏k. Od 1 VI 1975 r. zast´pca komendanta wojewódzkiego
MO ds. SB w KroÊnie. 17 I 1981 r. przekazany do dyspozycji Departamentu Kadr MSW. Zwolnio-
ny ze s∏u˝by 31 V 1981 r. (AIPN, Kartoteka osobowa funkcjonariuszy).
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szczególnie wobec placówek dyplomatycznych, mia∏ wykazaç Wydzia∏ II
KW MO, czyli kontrwywiad. Wydzia∏om milicyjnym natomiast polecono
Êcis∏à wspó∏prac´ z SB przy likwidacji wystàpieƒ, manifestacji i strajków203.

Strajki na niektórych wydzia∏ach WSK-PZL Rzeszów w ostatniej deka-
dzie sierpnia oraz coraz wi´ksza liczba napisów i ulotek pojawiajàcych si´
w województwie rzeszowskim wymog∏a 25 sierpnia 1980 r. wydanie zarzà-
dzenia komendanta wojewódzkiego MO w Rzeszowie p∏k. Józefa Kierata
w sprawie skoszarowania tamtejszych funkcjonariuszy ZOMO204. Analizu-
jàc zatem kroki podejmowane przez aparat bezpieczeƒstwa w kraju, w tym
równie˝ w województwach Polski po∏udniowo-wschodniej, mo˝emy stwier-
dziç, ˝e w∏adze mia∏y program dzia∏aƒ chroniàcych ich interesy i mogàcych
zlikwidowaç zagro˝enie, które wynika∏o z protestów spo∏ecznych. Zdaje si´
jednak, ˝e zaskoczeni zostali zarówno ci, którzy kierowali partià, jak i ad-
ministracjà lokalnà. Ma∏o kto przewidywa∏, ˝e protest robotników Wybrze-
˝a rozleje si´ na ca∏à Polsk´. Raczej starano si´ gasiç konflikty lokalne
i czàstkowo za∏atwiaç problemy. 

Równie˝ S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa nie by∏a przygotowana na rozwój licz-
nej organizacji zwiàzkowej. W dotychczasowej pracy operacyjnej funkcjo-
nariusze, wykorzystujàc okreÊlonà liczb´ tajnych wspó∏pracowników, ogra-
niczali si´ do kontrolowania i rozpracowywania na ogó∏ wàskich grup
okreÊlanych jako antysocjalistyczne. Powstanie i rozwój „SolidarnoÊci” wy-
musi∏ na SB intensywny werbunek osobowych êróde∏ informacji w wielu
ró˝nych Êrodowiskach. Dla SB najbardziej niebezpieczni byli dotychczaso-
wi dzia∏acze lokalnej opozycji, szczególnie ci, którzy utrzymywali cz´ste
kontakty z opozycjà centralnà; zak∏adano bowiem, ˝e w∏aÊnie oni ze wzgl´-
du na swoje doÊwiadczenia b´dà wp∏ywaç na powstawanie lokalnych orga-
nizacji zwiàzkowych. Dlatego te˝ pojawienie si´ 18 sierpnia w PrzemyÊlu
„cz∏onka warszawskiej grupy KSS »KOR« Stanis∏awa Kusiƒskiego” wywo-
∏a∏o natychmiastowy odzew – SB „podj´∏a wobec niego i cz∏onków przemy-
skiej grupy antysocjalistycznej przedsi´wzi´cia operacyjno-techniczne”205.
Podobnie potraktowano Tadeusza Kensego i Janusza Szkutnika w Rzeszo-
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203 AIPN Rz, 01/543, Zarzàdzenie nr 022/80 komendanta wojewódzkiego MO w KroÊnie w spra-
wie zadaƒ jednostek organizacyjnych KW MO i jednostek podleg∏ych na czas operacji „Lato-80”,
18 VIII 1980 r., k. 1–5; ibidem, Wytyczne kierownika Sztabu KW MO w KroÊnie, 20 VIII 1980 r.,
k. 9–16; Przeciw SolidarnoÊci..., s. 9. 
204 Przeciw SolidarnoÊci..., s. 23.
205 AIPN Rz, 010/187, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 18 VIII 1980 r., k. 4.
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wie czy Jana Koz∏owskiego w województwie tarnobrzeskim. Poza tym roz-
pocz´to seri´ spotkaƒ z tajnymi wspó∏pracownikami w celu wyeliminowa-
nia „wrogich zamiarów”. W województwie przemyskim funkcjonariusze SB
do 20 sierpnia mieli 285 spotkaƒ z osobowymi êród∏ami informacji i ponad
dwieÊcie spotkaƒ z kierownictwem zak∏adów produkcyjnych i z robotnikami.
Ponadto 19 sierpnia I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Prze-
myÊlu Zdzis∏aw Drewniowski spotka∏ si´ z „aktywem zak∏adów pracy”206.
W∏adze stara∏y si´ zahamowaç rozwój buntu robotniczego, co szczególnie
w przypadku ma∏ych zak∏adów pracy przynosi∏o – przynajmniej na jakiÊ
czas – po˝àdane efekty.

Wybór drogi dialogu i podpisanie porozumieƒ w Szczecinie i Gdaƒsku,
a nast´pnie w Jastrz´biu wp∏yn´∏y na czasowe wstrzymanie przygotowaƒ re-
sortu spraw wewn´trznych do rozwiàzania si∏owego. Na poczàtku wrzeÊnia
komendanci wojewódzcy MO odwo∏ali stan pe∏nej gotowoÊci, utrzymujàc
jednak stan wzmo˝onej czujnoÊci, który w okresie kryzysu rejestracyjnego
zosta∏ przekszta∏cony w stan podwy˝szonej gotowoÊci. 24 paêdziernika ko-
mendant wojewódzki MO w Rzeszowie rozkaza∏ skoszarowanie funkcjona-
riuszy ZOMO i „przygotowanie do dzia∏aƒ przywracajàcych naruszony po-
rzàdek publiczny, bez broni palnej, w umundurowaniu polowym, z jednà
jednostkà chemicznych Êrodków obezw∏adniajàcych”. 10 listopada, spodzie-
wajàc si´ strajku generalnego, zgodnie z decyzjà kierownika Sztabu MSW
ponownie w ca∏ym kraju wprowadzono stan podwy˝szonej gotowoÊci207.

Po zarejestrowaniu przez Sàd Najwy˝szy NSZZ „SolidarnoÊç” sta∏ si´
on faktem publiczno-prawnym, organizacjà legalnà. „W tej sytuacji zada-
niem naszego resortu jest ochrona NSZZ przed wp∏ywami elementów
antysocjalistycznych i przechodzeniem tych zwiàzków na negatywnà, de-
strukcyjnà dzia∏alnoÊç” – napisa∏ 12 listopada 1980 r. w wytycznych dla
wydzia∏ów operacyjnych KW MO, komend miejskich, komisariatów i po-
sterunków milicji naczelnik Wydzia∏u III A KW MO w Rzeszowie mjr Sta-
nis∏aw Âledziona208. Odtàd niemal obsesjà funkcjonariuszy sta∏o si´ chro-
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206 Ibidem, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 20 VIII 1980 r., k. 12.
207 Ibidem, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 3 IX 1980 r., k. 72; Przeciw SolidarnoÊci...,
s. 24, 27.
208 Stanis∏aw Âledziona – ur. w 1931 r. w Ostrowach Tuszowskich (pow. kolbuszowski), mjr. Od lip-
ca 1953 do marca 1954 r. przebywa∏ w Korei jako radiotelegrafista. Od 1954 r. w PZPR. W 1962 r.
uzyska∏ wykszta∏cenie Êrednie, w 1972 r. ukoƒczy∏ Wy˝szà Szko∏´ Ekonomicznà w Krakowie. Od
1954 r. zatrudniony w WUBP w Rzeszowie, od 1 V 1958 r. w Wydziale „B”. Od 16 IX 1970 r. starszy 
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nienie „SolidarnoÊci” przed wp∏ywem takich ugrupowaƒ jak KSS „KOR”,
ROPCiO, KPN i innych Êrodowisk „antysocjalistycznych”. Funkcjonariu-
sze wszystkich szczebli MO, szczególnie pionu SB, mieli rozpoznawaç dzia-
∏ania inicjujàce powstawanie ogniw NSZZ „SolidarnoÊç”, ustalaç ich sk∏a-
dy osobowe, podleg∏oÊç organizacyjnà itp. W tym celu m.in. zamierzano
werbowaç osobowe êród∏a informacji wÊród osób sprawujàcych funkcje
w „SolidarnoÊci”, wprowadzaç do w∏adz i ogniw zwiàzku tajnych wspó∏pra-
cowników oraz przekazywaç im zadania dotyczàce przeciwstawiania si´
„wrogim” postawom, systematycznie gromadziç informacje o cz∏onkach
kierownictwa zwiàzku i ich rodzinach209.

W paêdzierniku 1981 r., po powstaniu MKZ NSZZ „SolidarnoÊç”
w PrzemyÊlu, SB spodziewa∏a si´ nast´pujàcego rozwoju wypadków: „nor-
malizacja sytuacji spo∏eczno-politycznej na terenie województwa natrafiaç
b´dzie na przeszkody wynikajàce z nast´pujàcych faktów:

– rozszerzenie wp∏ywów na spo∏eczeƒstwo, a g∏ównie na klas´ robotni-
czà ze strony NSZZ »SolidarnoÊç« i przygotowanie ˝àdaƒ pod adresem
w∏adz administracyjnych,

– narastanie nacisków na odwo∏anie ze stanowisk politycznych i gospo-
darczych osób skompromitowanych dotychczasowà dzia∏alnoÊcià i perso-
nalnà postawà,

– powa˝nie odczuwalnym brakiem zaopatrzenia rynku w podstawowe
p∏ody rolne”210. 

Gwa∏towny rozwój NSZZ „SolidarnoÊç” stanowi∏ dla organów bezpie-
czeƒstwa powa˝ny problem – trzeba by∏o objàç pracà operacyjnà i kontro-
lowaç coraz liczniejsze Êrodowiska. Najbardziej po˝àdane by∏o posiadanie
lub pozyskanie tajnego wspó∏pracownika we w∏adzach zwiàzkowych. Nie-
jednokrotnie przez podj´cie odpowiednich gier operacyjnych SB uda∏o si´
wprowadziç agenta do komitetów za∏o˝ycielskich „SolidarnoÊci” – zarów-
no na poziomie regionu, jak i zak∏adu pracy. W sk∏ad Mi´dzyzak∏adowego
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inspektor Wydzia∏u III KW MO w Rzeszowie; od 1 VI 1975 r. kierownik sekcji Wydzia∏u III; od
1 IX 1978 do 1 VII 1979 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u III; od 1 VI 1980 r. naczelnik Wydzia∏u
III A; od 1 XII 1981 r. naczelnik Wydzia∏u V. 1 II 1986 r. przeniesiony na stanowisko starszego in-
spektora Departamentu V – z ramienia SB sprawowa∏ nadzór nad budowà w Czechos∏owacji.
1 X 1989 r. przekazany do dyspozycji WUSW w Rzeszowie; od 31 XII 1989 r. naczelnik Wydzia∏u
Ochrony Gospodarczej. 15 VI 1990 r. przeszed∏ na emerytur´ (AIPN Rz, 00215/513, Akta osobo-
we Stanis∏awa Âledziony).
209 Przeciw SolidarnoÊci..., s. 29–30. 
210 AIPN Rz, 010/186, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 8 X 1980 r., k. 19.
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Komitetu Za∏o˝ycielskiego PrzemyÊl wszed∏ wspominany ju˝ tajny wspó∏-
pracownik „Pawe∏”, a podczas pierwszej wizyty delegacji mi´dzyzak∏ado-
wych komitetów za∏o˝ycielskich z PrzemyÊla i Jaros∏awia (m.in. Czes∏aw
Kijanka, Andrzej Kucharski, Eugeniusz Opacki i Kazimierz Ziobro) w Gdaƒ-
sku 17 paêdziernika towarzyszy∏ jej tajny wspó∏pracownik „Bartek”. We-
d∏ug niego ju˝ wówczas da∏o si´ zauwa˝yç roz∏am mi´dzy zwiàzkowcami
z PrzemyÊla i Jaros∏awia, co SB zamierza∏a wykorzystaç211.

29 paêdziernika 1980 r. z∏o˝ono wniosek o wszcz´cie sprawy obiektowej
o kryptonimie „Sanatorium” w celu obj´cia ochronà operacyjnà MKZ
NSZZ „SolidarnoÊç” w PrzemyÊlu przed oddzia∏ywaniem elementów anty-
socjalistycznych. W ramach tej samej sprawy zamierzano równie˝ organi-
zowaç prac´ operacyjnà wobec MKZ Jaros∏aw. Jednym z celów personal-
nych by∏o ograniczenie wp∏ywu na dzia∏alnoÊç MKZ Jaros∏aw Kazimierza
Ziobry, którego okreÊlono jako najbardziej agresywnego i bezkompromi-
sowego w kontaktach z w∏adzami. Spraw´ obiektowà „Sanatorium” koor-
dynowa∏ kpt. Edward Rempo∏a212, a nast´pnie ppor. Edward Kawecki213

z Wydzia∏u III A KW MO w PrzemyÊlu. W grudniu przygotowany zosta∏
w tym wydziale plan dzia∏aƒ dezintegracyjnych wobec Kazimierza Ziobry,
Wita Siwca, Stanis∏awa Kusiƒskiego i Wojciecha ¸ukaszka, ówczesnego
rzecznika prasowego MKZ w PrzemyÊlu. Przez zastosowanie tzw. kombi-
nacji operacyjnych zamierzano odizolowaç te osoby od Êrodowisk zwiàzko-
wych, a odpowiedzialnoÊç za realizacj´ tego przedsi´wzi´cia mia∏a przejàç
grupa „D”. Dzia∏ania tego typu nale˝a∏y do standardów pracy SB. 
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211 Ibidem, 034/124, t. 1, Meldunek operacyjny Wydzia∏u III KW MO w PrzemyÊlu, 22 X 1980 r., k. 295.
212 Edward Rempo∏a – ur. w 1947 r. w ¸ukawcu (pow. lubaczowski), mjr. W 1980 r. ukoƒczy∏ za-
ocznie prawo na UMCS. Od 1962 r. cz∏onek Zwiàzku M∏odzie˝y Socjalistycznej, od 1965 r.
PZPR. Od 1 VII 1967 r. oficer operacyjny, a od 1 XII 1972 r. inspektor operacyjny Referatu ds.
Bezpieczeƒstwa KP MO w Tarnobrzegu. 1 IX 1974 r. przeniesiony s∏u˝bowo do KP MO w Luba-
czowie. Od 1 VI 1976 r. starszy inspektor Wydzia∏u III SB w KW MO w PrzemyÊlu; od 1 IV 1980 r.
kierownik sekcji Wydzia∏u III A; od 16 VI 1984 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u IV; od 1 I 1986 r.
zast´pca naczelnika Wydzia∏u VI. Zwolniony ze s∏u˝by 15 III 1990 r. (ibidem, 0063/131, Akta oso-
bowe Edwarda Rempo∏y).
213 Edward Kawecki – ur. w 1946 r. w ¸ysej Górze (pow. jasielski), por. W 1968 r. wstàpi∏ do PZPR.
W 1980 r. ukoƒczy∏ Wy˝szà Szko∏´ Oficerskà im. Feliksa Dzier˝yƒskiego oraz prawo administra-
cyjne. Od 27 XII 1976 r. inspektor Wydzia∏u III KW MO w PrzemyÊlu; od 29 VI 1980 r. inspektor
Wydzia∏u III A; od 1 XII 1981 r. inspektor Wydzia∏u V; od 1 V 1982 r. kierownik sekcji Wydzia∏u
V; od 1 IX 1988 r. starszy inspektor Wydzia∏u V na etacie kierownika sekcji; od 1 XI 1989 r. star-
szy inspektor Wydzia∏u Ochrony Gospodarczej; od 1 II 1990 r. inspektor Wydzia∏u Kryminalnego.
W policji do 30 XI 1998 r. (ibidem, 0093/114, Akta osobowe Edwarda Kaweckiego).
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Podobne przedsi´wzi´cia stosowano wobec innych mi´dzyzak∏adowych
komitetów za∏o˝ycielskich. 2 stycznia 1981 r. w KW MO w PrzemyÊlu
wszcz´to spraw´ obiektowà o kryptonimie „Roztocze”, w ramach której za-
mierzano operacyjnie chroniç Mi´dzyzak∏adowy Komitet Koordynacyjny
w Lubaczowie. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa mia∏a w tym przypadku powa˝ny
problem z powodu niewielkiej liczby osobowych êróde∏ informacji. Chocia˝
komisariat MO w Lubaczowie posiada∏ dziesi´ciu tajnych wspó∏pracowni-
ków, jednak nie dawali oni istotnych informacji przydatnych operacyjnie,
gdy˝ nie mieli bezpoÊredniego dost´pu do Mi´dzyzak∏adowego Komitetu
Koordynacyjnego. Podczas kontroli sprawy w KW MO w PrzemyÊlu wy-
tkni´to ponadto s∏abe efekty i brak zaanga˝owania funkcjonariuszy. S∏u˝-
ba Bezpieczenstwa zalicza∏a do osób „o postawach antysocjalistycznych”
w lubaczowskim komitecie m.in. jego przewodniczàcego Henryka Bara-
nowskiego i Jerzego Czekalskiego, cz∏onka komisji do spraw pustostanów.
W ramach dzia∏aƒ destrukcyjnych („D”) wobec „elementów antysocjali-
stycznych” funkcjonariusze SB podejmowali próby ich zastraszenia. Nie
mo˝na zatem wykluczyç, ˝e anonimowa przesy∏ka dla Czekalskiego, która
w 1981 r. nadesz∏a na adres Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Koordynacyjne-
go, zawierajàca groêb´ Êmierci i nabój pistoletowy kalibru 11 mm, nale˝a∏a
do takich dzia∏aƒ. W plany zastraszania dzia∏aczy „SolidarnoÊci”, np. Kazi-
mierza Ziobry, SB wpisywa∏a równie˝ wojewod´ przemyskiego; przygoto-
wano mu tezy do rozmów z przedstawicielami Mi´dzyzak∏adowego Komi-
tetu Zwiàzkowego Jaros∏aw, w których zarzucano im nielegalne dzia∏ania,
co mia∏o zwiàzek z brakiem akceptacji tego komitetu ze strony KKP214.

Po niespe∏na roku prowadzenia sprawy „Sanatorium”, w sierpniu
1981 r. SB pozytywnie ocenia∏a swoje dzia∏ania destrukcyjne, których efek-
tem mia∏ byç roz∏am mi´dzy PrzemyÊlem a Jaros∏awiem oraz odsuni´cie od
zjazdu krajowego radykalnych dzia∏aczy: Eugeniusza Opackiego, Wita Siw-
ca i Marii Warcha∏215. Za niedostateczne natomiast uznano wykorzystanie
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214 Ibidem, 036/12, Wniosek o wszcz´cie sprawy obiektowej krypt. „Sanatorium”, 21 X 1980 r., k. 4;
ibidem, Plan dzia∏aƒ dezintegracyjnych w ramach sprawy obiektowej krypt. „Sanatorium”, 2 XII
1980 r., k. 14–15; ibidem, Plan kierunkowych dzia∏aƒ operacyjnych w ramach sprawy obiektowej
krypt. „Sanatorium”, 8 VII 1981 r., k. 20–28; ibidem, 036/13, Notatka z kontroli sprawy operacyj-
nej krypt. „Roztocze”, 20 VIII 1981 r., k. 4; „Odg∏osy” 1981, nr 3.
215 Konflikt w Zarzàdzie Regionu w PrzemyÊlu wokó∏ Wita Siwca, Eugeniusza Opackiego i Marii
Warcha∏ rozpoczà∏ si´ w lutym 1981 r. Wówczas na ∏amach biuletynu informacyjnego NSZZ „Solidar-
noÊç” Regionu Po∏udniowo-Wschodniego „Odnowa” przetoczy∏a si´ dyskusja dotyczàca zarzutów
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i liczb´ tajnych wspó∏pracowników (oÊmiu). Dobrze oceniono wykorzysta-
nie Êrodków technicznych. W dalszym ciàgu planowano dzia∏ania destruk-
cyjne216. Najbardziej aktywny tajny wspó∏pracownik, który mia∏ bezpoÊredni
dost´p do Zarzàdu Regionu Po∏udniowo-Wschodniego NSZZ „Solidar-
noÊç” w PrzemyÊlu, „Leszek”217, osobiÊcie dokonywa∏ transmisji z posiedzeƒ
Zarzàdu. Poniewa˝ sam nie nale˝a∏ do Prezydium Zarzàdu, informacje
o przebiegu posiedzeƒ uzyskiwa∏ od innych osób. „Leszek” skrupulatnie
wype∏nia∏ zadania powierzone mu przez prowadzàcego go kpt. Tadeusza
Szczasnego218. Sà te˝ materia∏y Êwiadczàce o tym, ˝e za swojà prac´ pobie-
ra∏ wynagrodzenie, np. 23 marca 1981 r. otrzyma∏ 1500 z∏ za wykonane za-
danie i z okazji swoich imienin. Przy tym kpt. Szczasny nadmienia∏, ˝e
agentem „nie kierujà pobudki natury materialnej”. „Leszek”, niewàtpliwie
z racji swojego sta˝u wspó∏pracy z SB, nale˝a∏ do dobrze wyszkolonych
i operatywnych agentów. Udziela∏ nawet rad Szczasnemu dotyczàcych kie-
runków dzia∏aƒ operacyjnych SB w trakcie kampanii wyborczej do w∏adz
„SolidarnoÊci”. Doradza∏ np., aby wezwaç na rozmow´ przewodniczàcego
Regionalnej Komisji Wyborczej Stanis∏awa ˚ó∏kiewicza i sk∏oniç go do wy-
eliminowania z grona kandydatów do w∏adz Regionu Adama Szostkiewi-
cza i Ryszarda Buksy. Wskazywa∏, jakimi metodami powinni kierowaç si´

163

wobec cz∏onków Prezydium. Oskar˝ono Prezydium o niezgodny ze statutem wybór sk∏adu, zanie-
dbanie spraw zwiàzkowych i nadu˝ycia w gospodarce finansowej. Personalny atak przypuszczono na
Opackiego (by∏y cz∏onek PZPR), Siwca (zwiàzany z KSS „KOR”) i Mari´ Warcha∏ (zwiàzanà z Ko-
Êcio∏em). WÊród trzech krytyków by∏ tajny wspó∏pracownik „Przemys∏aw”, wykorzystany intensyw-
nie przez SB w trakcie wyborów w∏adz zwiàzkowych w Regionie („Odnowa” 1981, nr 2).
216 AIPN Rz, 036/12, Notatka z kontroli sprawy obiektowej krypt. „Sanatorium”, 20 VIII 1981 r.,
k. 5–7.
217 Tajny wspó∏pracownik „Leszek” zosta∏ pozyskany do wspó∏pracy 3 XI 1976 r. Nale˝a∏ do PZPR,
by∏ spo∏ecznym cz∏onkiem Komisji PraworzàdnoÊci Zarzàdu Regionu oraz wiceprzewodniczàcym
Regionalnej Komisji Wyborczej. Od pozyskania do 13 XII 1981 r. za wspó∏prac´ z SB otrzyma∏
∏àcznie 34 tys. z∏. Zawiód∏ si´ na prowadzàcym go funkcjonariuszu SB – poleca∏ mu on inwigilo-
wanie podczas nabo˝eƒstw koÊcielnych, a „Leszek” by∏ ateistà, wi´c dzia∏alnoÊç ta by∏a powodem
jego frustracji. W 1987 r. ostatecznie odmówi∏ wspó∏pracy.
218 Tadeusz Szczasny – ur. w 1944 r., pp∏k. Od 1964 r. w PZPR. Wykszta∏cenie wy˝sze. Od 9 XII
1967 r. zatrudniony w KP MO w Jaros∏awiu; pracowa∏ w Wydziale Kryminalnym. 1 V 1974 r. wy-
k∏adowca w Wy˝szej Szkole Oficerskiej w Szczytnie. Od 1 XI 1976 r. w KW MO w PrzemyÊlu; od
1 VI 1978 r. starszy inspektor przy zast´pcy komendanta ds. SB. 26 III 1987 r. zosta∏ skierowany
do ochrony budowy w Iraku. Od 1 I 1989 r. starszy inspektor na etacie naczelnika wydzia∏u
w WUSW w PrzemyÊlu; od 1 VI 1989 r. starszy inspektor Wydzia∏u IV; od 1 X 1989 r. starszy in-
spektor Wydzia∏u Studiów i Analiz. Zweryfikowany negatywnie przez komisj´ kwalifikacyjnà,
zwolniony 31 VII 1990 r. (AIPN Rz, 0063/157, Akta osobowe Tadeusza Szczasnego).
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funkcjonariusze przy werbunku jednej z cz∏onkiƒ Prezydium Zarzàdu Re-
gionu, która zwraca∏a uwag´ na przystojnych m´˝czyzn; nawiasem mówiàc,
zosta∏a ona zwerbowana pod pseudonimem „Korkowski Jan”. „Leszek”
dostarczy∏ równie˝ pieczàtk´ Regionalnej Komisji Wyborczej, którà by∏y
oznakowane mandaty delegatów na walne zebranie.

Zgodnie z pismem zast´pcy naczelnika Wydzia∏u III A kpt. Krzysztofa
Bobiƒskiego219 oprócz „Leszka” KW MO w PrzemyÊlu mia∏a w strukturach
Regionu Po∏udniowo-Wschodniego i Mi´dzyzak∏adowego Komitetu
Zwiàzkowego Jaros∏aw nast´pujàcych tajnych wspó∏pracowników: „Kor-
kowski Jan” – pozyskany w paêdzierniku 1981 r.; „Przemys∏aw” – przewod-
niczàcy komisji zak∏adowej „SolidarnoÊci” w jednym z „ochranianych”
obiektów, cz∏onek Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Za∏o˝ycielskiego NSZZ
„SolidarnoÊç” w PrzemyÊlu; „Bartek” – pozyskany 11 czerwca 1967 r., prze-
wodniczàcy komisji zak∏adowej w jednym z najwi´kszych zak∏adów Prze-
myÊla, intensywnie wykorzystywany podczas wyborów; „Józef” – pozyskany
14 grudnia 1981 r. By∏ te˝ tajny wspó∏pracownik „Mechanik” – pozyskany
12 grudnia 1978 r., przewodniczàcy komisji zak∏adowej w jednym z naj-
wi´kszych zak∏adów w Jaros∏awiu, cz∏onek Prezydium Zarzàdu Mi´dzyza-
k∏adowego Komitetu Zwiàzkowego Jaros∏aw220, który jednak praktycznie
zaprzesta∏ dzia∏alnoÊci agenturalnej po sierpniu 1980 r. 

Ró˝na liczba agentów we w∏adzach zwiàzkowych, a tak˝e w innych nie-
zale˝nych Êrodowiskach wp∏ywa∏a na stopieƒ poinformowania funkcjona-
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219 Krzysztof Bobiƒski – ur. w 1949 r., mjr. Od 1972 r. w PZPR. W 1977 r. ukoƒczy∏ administracj´
na Uniwersytecie Wroc∏awskim, a w 1988 r. nauki polityczne na Akademii Spraw Wewn´trznych.
Od 16 XII 1969 r. funkcjonariusz Wydzia∏u „B” KW MO we Wroc∏awiu; od 1 VI 1971 r. inspek-
tor Wydzia∏u III. Od 1 V 1976 r. w KW MO w Cz´stochowie. Od 12 II 1979 r. kierownik sekcji Wy-
dzia∏u „B” KW MO w PrzemyÊlu; od 16 XI 1980 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u III A; od 1 XII
1981 r. zast´pca naczelnika, a od 1 XII 1988 r. p.o. naczelnik Wydzia∏u V; od 2 XI 1989 r. p.o. na-
czelnik Wydzia∏u Studiów i Analiz. Negatywnie zweryfikowany przez komisj´ kwalifikacyjnà,
31 VII 1990 r. zwolniony ze s∏u˝by (AIPN Rz, 0063/161, Akta osobowe Krzysztofa Bobiƒskiego).
220 Ibidem, 036/12, Informacja nr 61, 23 III 1981 r., k. 162–164; ibidem, Informacja nr 68, 5 VII
1981 r., k. 202–204; ibidem, Pismo zast´pcy naczelnika Wydzia∏u III A KW MO w PrzemyÊlu kpt.
Krzysztofa Bobiƒskiego do MSW, 28 VIII 1982 r., k. 246–247; ibidem, Informacja nr 76, 29 XI
1981 r., k. 279. Oprócz tajnych wspó∏pracowników SB wykorzystywa∏a informacje od tzw. kontak-
tów operacyjnych. Jeden z nich, G.P., by∏a ksi´gowà w Zarzàdzie Regionu w PrzemyÊlu; przekaza∏a
kilka informacji, ale nie chcia∏a zostaç tajnym wspó∏pracownikiem, bojàc si´ dekonspiracji. Tajny
wspó∏pracownik „Przemys∏aw” zosta∏ zwerbowany przez Komisariat Kolejowy MO w PrzemyÊlu
5 III 1976 r. jako „Wojtek”, a w lutym 1981 r. przej´ty przez Wydzia∏ III A KW MO w PrzemyÊlu.
Otrzymywa∏ wynagrodzenie tylko w okresie wspó∏pracy ze S∏u˝bà Ochrony Kolei. Gdy opuÊci∏
oÊrodek dla internowanych, zaniechano wspó∏pracy z nim.
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riuszy SB prowadzàcych sprawy operacyjne. Tajni wspó∏pracownicy mieli
bowiem zasadniczy wp∏yw na prac´ operacyjnà SB; najcz´Êciej na podsta-
wie informacji, których dostarczali, wyznaczano kierunki przedsi´wzi´ç
operacyjnych. W ramach prowadzonej przez Wydzia∏ III A KW MO
w Rzeszowie sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Wódz”,
dotyczàcej MKZ i jego przewodniczàcego Antoniego Kopaczewskiego, SB
uzyska∏a informacj´ od „Józka”221 o zaplanowanej przez MKZ na maj
1981 r. akcji „Dyrektor”, której celem by∏o doprowadzenie do usuni´cia
skompromitowanych osób ze stanowisk kierowniczych222. „Józek” objà∏ wy-
sokà funkcj´ w Prezydium MKZ w Rzeszowie na skutek przeprowadzonej
przez SB kombinacji operacyjnej. Dzi´ki niemu do czasu regionalnego
Walnego Zjazdu Delegatów SB mia∏a dobre informacje o dzia∏aniach Ko-
paczewskiego i pozosta∏ych cz∏onków Prezydium, a tak˝e o przebiegu po-
siedzeƒ Krajowej Komisji Porozumiewawczej. Informacje od tajnego
wspó∏pracownika, znajdujàce potwierdzenie w innych êród∏ach, wp∏ywa∏y
na intensyfikacj´ aktywnoÊci SB w danej dziedzinie. Tak te˝ by∏o w przy-
padku akcji „Dyrektor”. Dzi´ki doniesieniom informatorów w listopadzie
1981 r. SB utwierdzi∏a si´ w przekonaniu, ˝e „Kopaczewski wyra˝a ekstre-
malnoÊç poglàdów, reprezentuje nieprzejednane stanowisko wobec kom-
promisu z w∏adzami, by∏ i jest zwolennikiem strajku jako formy walki. Zde-
cydowanie przeciwstawia si´ idei utworzenia Frontu Porozumienia
Narodowego oraz wszelkim innym pozytywnym inicjatywom w∏adz”223.

Wydzia∏ III A KW MO w Rzeszowie w ramach prowadzonej przez sie-
bie sprawy obiektowej o kryptonimie „Azymut” (która zosta∏a za∏o˝ona
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221 Tajny wspó∏pracownik „Józek” zosta∏ pozyskany 24 III 1979 r. przez por. Lucjana Lig´z´ z Wy-
dzia∏u III A KW MO w Rzeszowie. Po powstaniu NSZZ „SolidarnoÊç” zosta∏ umiej´tnie wprowa-
dzony przez SB do Prezydium MKZ Rzeszów. W po∏owie 1981 r. podejrzewany przez innych dzia-
∏aczy o wspó∏prac´ z SB, praktycznie zaniecha∏ tajnych kontaktów. W grudniu 1981 r. zabrano mu
prawo jazdy za prowadzenie pojazdu pod wp∏ywem alkoholu, a 14 XII 1981 r. wykluczono z sieci
agenturalnej. Podczas internowania „wyrazi∏ skruch´” i 30 I 1982 r. ponownie zosta∏ zwerbowany
pod pseudonimem „Maciej”. Odzyska∏ prawo jazdy. Tym razem, nie majàc bezpoÊredniego dost´-
pu do dzia∏aczy podziemia, dostarcza∏ SB mniej istotne informacje. Za wspó∏prac´ otrzymywa∏ wy-
nagrodzenie (ibidem, 0097/370, Teczka pracy TW).
222 Ibidem, 043/1164, t. 1, Meldunek operacyjny, 8 V 1981 r., k. 129. Na skutek dzia∏aƒ „Solidarno-
Êci” zawieszono w czynnoÊciach s∏u˝bowych dyrektora Przedsi´biorstwa Transportu Handlu We-
wn´trznego w Rzeszowie, jego zast´pc´ i g∏ównà ksi´gowà. Komisja Zak∏adowa „SolidarnoÊci”
domaga∏a si´ zwolnienia tych osób. Powy˝ej opisano ju˝ strajk w Rzeszowskich Zak∏adach Gra-
ficznych.
223 Ibidem, 043/1164, t. 2, Meldunek operacyjny, 27 XI 1981 r., k. 133.

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:24  Page 165



10 paêdziernika 1980 r. i obj´∏a MKZ Rzeszów) w po∏owie grudnia 1980 r.
dokona∏ „Oceny dotychczasowej pracy na odcinku operacyjnej ochrony
NSZZ »SolidarnoÊç« w województwie rzeszowskim”. Wydzia∏ ten prowa-
dzi∏ te˝ dziewi´tnaÊcie innych spraw obiektowych dotyczàcych komisji za-
k∏adowych „SolidarnoÊci”, szeÊç spraw operacyjnego rozpracowania osób
„prowadzàcych dzia∏alnoÊç antysocjalistycznà i anarchistycznà” oraz trzy-
dzieÊci spraw operacyjnego sprawdzenia. Zdaniem jego naczelnika mjr. Sta-
nis∏awa Âledziony „Nie stwierdzono wi´kszego wp∏ywu ugrupowaƒ antysocja-
listycznych i elementów destrukcyjnych na dzia∏alnoÊç ogniw »SolidarnoÊci«”,
oprócz „Kopaczewskiego, Kensego i Szkutnika pozostali cz∏onkowie MKZ
nie wykazujà zdecydowanie negatywnych postaw”. W dalszej cz´Êci analizy
wyliczono przeszkody utrudniajàce prac´ operacyjnà Wydzia∏u III A. Naj-
wi´kszà z nich by∏a niedostateczna liczba tajnych wspó∏pracowników, nie-
pozwalajàca na prowadzenie pe∏nego rozpracowania „elementów wrogich
politycznie i destrukcyjnych”. Dostrzegano ponadto „utrzymujàcy si´ entu-
zjazm wÊród aktywistów i cz∏onków »SolidarnoÊci«”, a tak˝e „obaw´ o de-
konspiracj´ êróde∏”, co by∏o mo˝liwe wobec panujàcej powszechnie po-
dejrzliwoÊci dzia∏aczy „SolidarnoÊci”, ˝e wÊród nich znajdujà si´ agenci.
Czynnikiem spowalniajàcym prac´ SB by∏a te˝ „dysproporcja mi´dzy mo˝-
liwoÊciami kadrowymi wydzia∏u a zadaniami w zakresie ochrony NSZZ”.
Wydzia∏ III A KW MO posiada∏ wówczas dwóch tajnych wspó∏pracowni-
ków, którzy wchodzili w sk∏ad „aktywu” MKZ Rzeszów, oraz pi´ciu tajnych
wspó∏pracowników, jeden kontakt operacyjny i dwóch konsultantów majà-
cych dost´p do MKZ; w komisjach zak∏adowych by∏o czterech tajnych
wspó∏pracowników, jeden kontakt operacyjny i dwóch konsultantów, nale-
˝àcych do w∏adz komisji. Ponadto do w∏adz zwiàzkowych „w obiektach
i kompleksach gospodarki narodowej wesz∏o siedem êróde∏ informacji in-
nych pionów i s∏u˝b”. Z uwagi na brak mo˝liwoÊci operacyjnych wydzia-
∏y III i IV w∏àcza∏y si´ jedynie do wspó∏dzia∏ania „w realizacji bie˝àcych za-
daƒ i przedsi´wzi´ç w zakresie ochrony NSZZ”. W najbli˝szym czasie
przewidywano m.in. kolejne werbunki tajnych wspó∏pracowników, inspiro-
wanie do dzia∏aƒ na rzecz wykluczenia z kierownictwa „SolidarnoÊci” osób
o poglàdach antysocjalistycznych, dokumentowanie dzia∏aƒ, które mog∏yby
pos∏u˝yç do wszczynania post´powaƒ Êledczych, prowadzenie dzia∏aƒ de-
strukcyjnych i kompromitujàcych dzia∏aczy zwiàzku oraz wp∏ywanie na
w∏adze lokalne, w tym na prokuratur´, by przeprowadza∏y rozmowy ostrze-
gawcze. Na przyk∏ad 29 listopada zast´pca prokuratora wojewódzkiego
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w Rzeszowie mia∏ takà rozmow´ z Antonim Kopaczewskim i dwoma inny-
mi cz∏onkami Prezydium MKZ. Poinformowa∏ ich o dzia∏alnoÊci zwiàzko-
wej prowadzonej w godzinach pracy przez jednego z cz∏onków „Solidarno-
Êci”, który w przesz∏oÊci prowadzi∏ dzia∏alnoÊç przest´pczà i zachowywa∏
si´ niemoralnie224. Rozmowy tego typu mia∏y na celu sianie zam´tu w sze-
regach zwiàzkowych, stworzenie atmosfery wzajemnych podejrzeƒ i oskar-
˝eƒ. Nie znaczy to jednak, i˝ nie by∏o w „SolidarnoÊci” osób, które podej-
mowa∏y dzia∏alnoÊç z niskich pobudek osobistych lub w przesz∏oÊci by∏y
uwik∏ane w ciemne sprawy. 

Z kwerendy w aktach SB wynika, ˝e do marca 1981 r. rzeszowskie w∏a-
dze NSZZ „SolidarnoÊç” by∏y rozpracowane w nieco wi´kszym stopniu ni˝
wczeÊniej. Naczelnik Âledziona informowa∏ MSW: „Opanowanie operacyj-
ne ogniw »S[olidarmoÊci]« przedstawia si´ nast´pujàco:

– w MKZ 3 t[ajnych] w[spó∏pracowników], w tym 1 t[ajny] w[spó∏pra-
cownik] posiadajàcy dotarcie do KKP,

– w k[omisjach] z[ak∏adowych] 10 t[ajnych] w[spó∏pracowników]
i 10 k[ontaktów] o[peracyjnych], z których 4 t[ajnych] w[spó∏pracowników]
posiada dotarcie do MKZ,

– ponadto 11 t[ajnych] w[spó∏pracowników] i 2 k[ontakty] o[peracyjne]
posiada operacyjne mo˝liwoÊci dotarcia do k[omisji] z[ak∏adowych].

Posiadane êród∏a informacji – szczególnie wÊród aktywu MKZ i k[omi-
sji] z[ak∏adowych] – oceniaç nale˝y jako wartoÊciowe”225.

Dzia∏ania podejmowane przez w∏adz´ i organa bezpieczeƒstwa pobudza-
∏y do ró˝nych domys∏ów i tworzenia atmosfery zagro˝enia. Zdaniem SB
napi´ta sytuacja wp∏ywa∏a na wzrost obaw przed interwencjà wojskowà z ze-
wnàtrz. W ca∏ym regionie powtarzano informacje o koncentracji wojsk so-
wieckich w okolicach PrzemyÊla, a nawet o rzekomej wymianie ognia mi´dzy
kolejarzami polskimi i sowieckimi. Obawiano si´ prowokacji, a jednoczeÊnie
wykupywano towary. Pe∏ni niepokoju byli równie˝ przedstawiciele kanadyj-
skiej firmy „Pratt” w WSK-PZL Rzeszów, którzy otrzymali od swojego kon-
cernu polecenie opuszczenia wraz z rodzinami Polski do 17 grudnia 1980 r.
Ró˝ne informacje dociera∏y tak˝e do w∏adz MKZ. Antoni Kopaczewski na

167

224 Przeciw SolidarnoÊci..., s. 35–38; AIPN Rz, 04/375, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW,
2 XII 1980 r., k. 282.
225 AIPN Rz, 053/65, Ocena dotyczàca ochrony operacyjnej ogniw NSZZ „SolidarnoÊç” za luty
1981 r., 9 III 1981 r., k. 240–241.
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zebraniu wyborczym w WSK-PZL Rzeszów 13 grudnia powiedzia∏, ˝e w∏a-
dze jeszcze w listopadzie w okresie kryzysu rejestracyjnego, opracowa∏y list´
45 cz∏onków „SolidarnoÊci” przewidzianych do zatrzymania226. 

Informacje docierajàce do zwiàzkowców znajdowa∏y poparcie w przy-
gotowaniach czynionych przez organa w∏adzy. W grudniu 1980 r. istnia∏a
realna groêba zastosowania rozwiàzania si∏owego wobec NSZZ „Solidar-
noÊç”, ∏àcznie z interwencjà zbrojnà wojsk Uk∏adu Warszawskiego. Pod-
czas listopadowej wizyty ministra spraw wewn´trznych gen. Miros∏awa Mi-
lewskiego w Moskwie szef KGB Jurij Andropow zasugerowa∏ mu, aby
uÊwiadomiç aktyw partyjny, wojsko i „czekistów” (czyli SB), ˝e „nie chodzi
tylko o obron´ zdobyczy socjalizmu, ale stawkà jest bezpieczeƒstwo ich
w∏asnego ˝ycia i ich rodzin”. Na grudzieƒ zaplanowane by∏y w Polsce
wspólne, mi´dzynarodowe çwiczenia wojskowe „Sojuz 80”. Wojska sojusz-
niczych paƒstw mog∏y byç u˝yte przeciwko Polakom. 4 grudnia 1980 r. pod-
czas wizyty delegacji Biura Politycznego KC PZPR (m.in. Stanis∏awa Kani
i Wojciecha Jaruzelskiego) w Moskwie çwiczenia zosta∏y odwo∏ane227.
W po∏owie grudnia w MSW przygotowano „zasady rozÊrodkowania rodzin
funkcjonariuszy”, a niewiele póêniej „zasady systemu samoobrony rodzin
funkcjonariuszy oraz emerytów i rencistów MO i SB” oraz „zasady ochro-
ny i obrony obiektów resortu spraw wewn´trznych”. Âlady tych dzia∏aƒ po-
zosta∏y w aneksie do planu dzia∏aƒ operacyjnych tarnobrzeskiej SB, podpi-
sanym 15 grudnia 1980 r. przez zast´pc´ komendanta wojewódzkiego MO
do spraw SB p∏k. Mariana Bedk´228. Przewidywano w nim m.in. opracowa-
nie ró˝nych wariantów planu u˝ycia si∏ MO i SB wobec zwiàzkowców, przy-
gotowanie obrony budynków KW MO, Komitetu Wojewódzkiego PZPR
i Urz´du Wojewódzkiego oraz wzmocnienie wydzia∏ów operacyjnych III
i III A przez funkcjonariuszy z wydzia∏ów nieoperacyjnych229. W obozie
w∏adzy szczególnie dzia∏acze partyjni mieli ÊwiadomoÊç, ˝e jeÊli chodzi
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226 Ibidem, 04/375, Szyfrogramy KW MO w Rzeszowie do MSW, 4 i 15 XII 1980 r., k. 289, 321. 
227 A. Paczkowski, Droga do „mniejszego z∏a”..., s. 103, 111–113. W Moskwie Leonid Bre˝niew rzek∏
do Kani s∏ynne: „No, choroszo, nie wojdiom. A kak budiet us∏o˝niat’sia, wojdiom, no biez tiebia
– nie wojdiom”. 
228 Marian Bedka – ur. w 1932 r., p∏k. Od 16 IV 1978 r. zast´pca komendanta wojewódzkiego MO
ds. SB w Tarnobrzegu. 5 V 1986 r. zosta∏ szefem WUSW w Lesznie. Zwolniony w 1990 r. (AIPN,
Kartoteka osobowa funkcjonariuszy).
229 A. Paczkowski, Droga do „mniejszego z∏a”..., s. 124; AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 50, Aneks do
planu operacyjnych przedsi´wzi´ç SB i MO województwa tarnobrzeskiego w operacji „Lato-80”,
15 XII 1980 r., k. 21–23. 
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o walk´ o utrzymanie dominujàcej pozycji w paƒstwie, muszà si´ zdaç na do-
Êwiadczenie i umiej´tnoÊci organów bezpieczeƒstwa. Stanis∏aw Kania pod-
czas narady zorganizowanej przez MSW 5 stycznia 1981 r. oÊwiadczy∏: „re-
sort jest g∏ównym ekspertem partii i w∏adzy ludowej w walce politycznej”230.

Liczba tajnych wspó∏pracowników SB w strukturach NSZZ „SolidarnoÊç” w Pol-
sce po∏udniowo-wschodniej, 15 stycznia 1981 r.231

* Dialogi operacyjne to kontakty funkcjonariuszy SB z osobami rozpracowywanymi lub podejrzanymi.

Z powy˝szego zestawienia widaç wyraênie s∏abe zinfiltrowanie struktur
„SolidarnoÊci” – SB mia∏a tam niewielkà liczb´ agentury. Stosunkowo najko-
rzystniej dla SB przedstawia∏a si´ sytuacja w Rzeszowie, gdzie na MKZ przy-
pada∏o dziewi´ciu tajnych wspó∏pracowników. Dane ze stycznia 1981 r. Êwiad-
czà o braku mo˝liwoÊci g∏´bszego wp∏ywania przez SB na post´powanie
rosnàcego w si∏´ zwiàzku. Wymusi∏o to na resorcie spraw wewn´trznych pod-
j´cie intensywnego werbunku nowych agentów. Minister spraw wewn´trz-
nych gen. Czes∏aw Kiszczak przyzna∏ po latach, ˝e „SolidarnoÊç” by∏a kontro-
lowana przez agentur´ w „sposób niewystarczajàcy”; gdyby mo˝liwoÊci
kontroli by∏y wi´ksze, nie trzeba by∏oby wprowadzaç stanu wojennego232.

W styczniu i lutym 1981 r. dominantà dzia∏aƒ lokalnych (choç nie tylko)
w∏adz by∏y nieskuteczne próby marginalizacji strajków w Ustrzykach Dol-
nych i Rzeszowie. Praktycznie do czasu podpisania porozumieƒ 19 i 20 lu-
tego tak˝e dzia∏ania operacyjne SB by∏y skoncentrowane na sprawach
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230 A. Paczkowski, Droga do „mniejszego z∏a”..., s. 129.
231 Za: G. Majchrzak, Poczàtki „ochrony” NSZZ „SolidarnoÊç” przez S∏u˝b´ Bezpieczeƒstwa (wrze-
sieƒ 1980 – kwiecieƒ 1981), „Pami´ç i SprawiedliwoÊç” 2003, nr 2, s. 310–312.
232 W. BereÊ, J. Skoczylas, Genera∏ Kiszczak mówi... prawie wszystko, Warszawa 1991, s. 195.
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zwiàzanych z walkà o niezale˝ne zwiàzki rolnicze. By∏ to równie˝ okres in-
tensywnych przygotowaƒ obozu w∏adzy do ostatecznego rozwiàzania pro-
blemu „SolidarnoÊci”. Kierownictwo PZPR niemal tu˝ po podpisaniu po-
rozumieƒ sierpniowych w 1980 r. poleci∏o przygotowanie planu si∏owej
likwidacji nowego ruchu spo∏ecznego, czyli wprowadzenia stanu wojenne-
go. Jedynie wahania I sekretarza KC PZPR Stanis∏awa Kani i poglàd nie-
których wysokich funkcjonariuszy partii i rzàdu, ˝e uda si´ zmajoryzowaç
„SolidarnoÊç” innymi metodami, powstrzymywa∏y decyzj´ w tej sprawie.
Wiosnà 1981 r. SB otrzyma∏a polecenie, aby w ramach operacji „Lato-80”
dokumentowaç i otwieraç post´powania dotyczàce „pozastatutowej” dzia-
∏alnoÊci NSZZ „SolidarnoÊç”, co mia∏o niewàtpliwie pos∏u˝yç do uzasad-
nienia wywrotowego charakteru zwiàzku. Zgodnie z dyrektywà centrali
13 marca KW MO w Rzeszowie poinformowa∏a Departament III A MSW
o rozpocz´ciu trzech spraw operacyjnych dotyczàcych dzia∏alnoÊci pozasta-
tutowej oraz wszcz´ciu dochodzeƒ w sprawie pomówieƒ i pogró˝ek pod
adresem organów MO. Niemal pe∏ne przygotowanie s∏u˝b odpowiedzial-
nych za bezpieczeƒstwo PRL potwierdza notatka sporzàdzona w MSW po
naradzie 15 marca 1981 r. premiera Jaruzelskiego, ministra spraw we-
wn´trznych gen. dyw. Miros∏awa Milewskiego, szefa Sztabu Generalnego
WP gen. broni Floriana Siwickiego, zast´pcy szefa Sztabu Generalnego gen.
dyw. Tadeusza Hupa∏owskiego i wiceministra spraw wewn´trznych gen. dyw.
Bogus∏awa Stachury. Podczas tej narady stwierdzono: „Istniejàcy stan przy-
gotowaƒ MON i MSW pod wzgl´dem formalno-prawnym oraz u˝ycia si∏
i Êrodków – ∏àcznie z przeprowadzeniem akcji internowania – czyni w zasa-
dzie oba resorty zdolnymi do podj´cia dzia∏aƒ na wypadek wprowadzenia
stanu wojennego”. Nale˝a∏o jeszcze dopracowaç szczegó∏y, m.in. odpo-
wiednià propagandowà opraw´ operacji. Decydenci zak∏adali trzy warian-
ty rozwoju sytuacji po wprowadzeniu stanu wojennego. Jeden z nich, który
przewidywa∏ demonstracje uliczne pacyfikowane przez milicj´ i wojsko, nie
wyklucza∏ „pomocy wojsk Uk∏adu Warszawskiego”233.

W kwietniu 1981 r. w komendach wojewódzkich MO powo∏ano zespo∏y
do spraw samoobrony rodzin pracowników czynnych, rencistów i emerytów
MO i SB oraz dzia∏aczy partyjnych i rodzin ˝o∏nierzy zawodowych, renci-
stów i emerytów LWP. Zespo∏y te by∏y z∏o˝one z emerytowanych funkcjo-
nariuszy MO i SB, niejednokrotnie pracujàcych w aparacie bezpieczeƒstwa
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233 Przeciw SolidarnoÊci..., s. 77, 81–82.
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jeszcze przed 1956 r. Komendant wojewódzki MO w Rzeszowie powo∏a∏
taki zespó∏ zarzàdzeniem nr 019/81 z 21 kwietnia 1981 r. Dla cz∏onków sa-
moobrony nale˝a∏o przygotowaç broƒ, amunicj´ oraz chemiczne Êrodki
obezw∏adniajàce234.

W dokonanej w maju 1981 r. przez Wydzia∏ III A KW MO w Rzeszowie
„Ocenie polityczno-operacyjnej na odcinku ochrony NSZZ »SolidarnoÊç«
w województwie rzeszowskim” stwierdzono: „dzia∏alnoÊç MKZ Rzeszów
praktycznie jest dzia∏alnoÊcià pozastatutowà. [...] W sytuacji gdy MKZ pro-
wadzi g∏ównie wrogà dzia∏alnoÊç politycznà, przy braku odporu propa-
gandowego ze strony w∏adz polityczno-administracyjnych województwa
i utrzymujàcym si´ entuzjazmie [zwiàzanym] z »SolidarnoÊcià« wÊród za∏óg
robotniczych stosowanie dzia∏aƒ profilaktyczno-zapobiegawczych przez SB
jest utrudnione, a cz´sto nieskuteczne”. Stwierdzenie to charakteryzuje sy-
tuacj´ na froncie walki w∏adzy z oporem spo∏ecznym, zinstytucjonalizowa-
nym w „SolidarnoÊci”, a przy tym obna˝a s∏abe punkty owego frontu. Mo˝na
z niego odczytaç zarzut biernej postawy postawiony przez SB przedstawicie-
lom partii i administracji. Mimo wszystko jednak organa bezpieczeƒstwa nie
by∏y pozostawione samym sobie, choç niewàtpliwie to one stanowi∏y g∏ównà
si∏´ broniàcà interesów w∏adzy. Rzeszowska SB w poczàtkowej fazie po-
wstawania NSZZ „SolidarnoÊç” zdo∏a∏a wprowadziç do kierownictwa MKZ
Rzeszów „kilka wartoÊciowych êróde∏ informacji, w tym jedno posiadajàce
okresowe dotarcie do KKP”. Z analizy SB wynika∏o, ˝e najbardziej znaczàcy
agenci byli zatrudnieni na stanowiskach etatowych w MKZ i komisjach za-
k∏adowych. Agenci wchodzàcy w sk∏ad w∏adz zwiàzkowych ograniczali swojà
wspó∏prac´, obawiajàc si´ dekonspiracji. Przeciwdzia∏anie „antysocjalistycz-
nym inicjatywom” MKZ SB opar∏a na tajnych wspó∏pracownikach w komi-
sjach zak∏adowych najwi´kszych przedsi´biorstw, stàd – jak pisano – jej
dzia∏ania pozwoli∏y „na wymuszenie utworzenia 15-osobowego Prezydium
MKZ”, zapewne przez „naciski oddolne” z kontrolowanych zak∏adowych
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234 Ibidem, s. 86. W rzeszowskim zespole znalaz∏ si´ m.in. pp∏k rez. Józef Remion – ur. 18 II 1923 r.
w Rudawie (pow. piƒczowski), wykszta∏cenie podstawowe, kowal. W 1943 r. wstàpi∏ do Gwardii
Ludowej. W sierpniu 1944 r. przyby∏ do Rzeszowa wraz z I Brygadà Armii Ludowej. Zatrudniony
w WUBP w Rzeszowie jako funkcjonariusz plutonu ochrony. W grudniu 1946 r. po ukoƒczeniu
szko∏y MBP w ¸odzi zosta∏ zast´pcà i p.o. szefem PUBP w KroÊnie. W latach 1949–1951 szef
PUBP w Lesku, 1951–1954 w Rzeszowie, od 1 XI 1954 do grudnia 1956 r. w PrzemyÊlu (Z. Na-
wrocki, Zamiast wolnoÊci..., s. 121). 13 XII 1981 r. emeryci MO i SB pojawili si´ m.in. przy budyn-
kach komitetów PZPR, niejednokrotnie uzbrojeni w broƒ starego typu.
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struktur zwiàzkowych, domagajàcych si´ szerszej reprezentacji we w∏adzach
Regionu235. Informacje tego rodzaju nale˝y traktowaç z wielkà ostro˝noÊcià,
bowiem nie mo˝emy wykluczyç, ˝e funkcjonariusze wykorzystywali pewne
fakty do wykazania w∏asnych osiàgni´ç. Niemniej jednak tego typu metody
by∏y przez SB stosowane.

Aby si´ ustrzec przed penetracjà ze strony SB, 27 kwietnia 1981 r. MKZ
Ziemia Sandomierska podjà∏ uchwa∏´ nakazujàcà unikanie kontaktów
z pracownikami resortu spraw wewn´trznych. Komendant wojewódzki MO
w Tarnobrzegu Boles∏aw Niemczyn236 t∏umaczy∏ si´ w centrali: „Fakt ten
spowodowa∏ pewne ograniczenie naszych mo˝liwoÊci rozpoznawczych
i mo˝liwoÊci bezpoÊredniego oddzia∏ywania na cz∏onków zarzàdu”. Mimo
to SB w dalszym ciàgu prowadzi∏a „rozmowy dialogowe” z osobami zatrud-
nionymi w Zarzàdzie Regionu237. Uda∏o jej si´ „opanowaç operacyjnie”
ogniwa „SolidarnoÊci” w g∏ównych zak∏adach pracy: Hucie Stalowa Wola,
Kopalniach i Zak∏adach Przetwórstwa Siarki „Siarkopol”, Elektrowni „Po-
∏aniec” i WSK-PZL Gorzyce oraz w Zarzàdzie Regionu w Stalowej Woli
– „poprzez wprowadzenie do kierownictw tych ogniw naszych osobowych
êróde∏ informacji i pozyskanie wartoÊciowych jednostek”, jak pisano w ra-
porcie. Komendant wojewódzki twierdzi∏ ponadto, ˝e „stosujàc kombina-
cje operacyjne przy wykorzystaniu êród∏a informacji”, 30 listopada 1981 r.
doprowadzono do roz∏amu w Prezydium Zarzàdu Regionu i wyra˝enia wo-
tum nieufnoÊci dla przewodniczàcego Stanis∏awa Krupki238.

S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa wykorzystywa∏a ró˝nego rodzaju okazje do szerze-
nia destrukcji w szeregach NSZZ „SolidarnoÊç”. Na przyk∏ad wykorzystano
awantur´ w restauracji, którà wywo∏a∏ Adam Krztoƒ, wiceprzewodniczàcy
MKZ Rzeszów. „Kana∏ami operacyjnymi [przez tajnych wspó∏pracowni-
ków – D.I.] chuligaƒski wybryk z[ast´p]cy przewodniczàcego MKZ rozpo-
wszechniany jest wÊród za∏óg zak∏adów pracy województwa” – poinformowa-
no central´. Inny rodzaj dzia∏aƒ operacyjnych dotyczy∏ Wies∏awa Wojtasa
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235 Przeciw SolidarnoÊci..., s. 91–92.
236 Boles∏aw Niemczyn – ur. w 1928 r., p∏k. Od 24 II 1979 r. komendant wojewódzki MO w Tarno-
brzegu; od 1 VIII 1983 r. szef WUSW w Tarnobrzegu. Zwolniony w 1990 r. (AIPN, Kartoteka oso-
bowa funkcjonariuszy).
237 Ibidem, MSW II, 17/IX/231, t. 50, Aneks do planu operacyjnych przedsi´wzi´ç SB i MO woje-
wództwa tarnobrzeskiego w operacji „Lato-80”, 21 V 1981 r., k. 57. 
238 Ibidem, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie województwa tarno-
brzeskiego w okresie od 13 XII 1981 do 31 XII 1982 r., k. 182. 
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z Komisji Zak∏adowej „SolidarnoÊci” w Hucie Stalowa Wola. Latem Komi-
sja zorganizowa∏a wycieczk´ do Czechos∏owacji. W miejscowoÊci Nachod
Wojtas zosta∏ zatrzymany i osadzony w areszcie. Oskar˝ono go o przekazy-
wanie obywatelowi czechos∏owackiemu materia∏ów zwiàzkowych i posia-
danie m.in. „Tygodnika SolidarnoÊç”. Do Nachodu przybyli z Polski funk-
cjonariusze SB i poinformowali Wojtasa, ˝e grozi mu kara trzech lat
wi´zienia w Czechos∏owacji. Wobec tego Wojtas podpisa∏ zobowiàzanie do
wspó∏pracy, przyjmujàc pseudonim „Piotr”, a nast´pnie po powrocie do
Polski z∏o˝y∏ z ca∏ego zajÊcia sprawozdanie i opublikowa∏ je w prasie zwiàz-
kowej. Nie podjà∏ zatem wspó∏pracy z SB. Jeszcze innà z szerokiego wa-
chlarza gier operacyjnych SB zastosowano najprawdopodobniej wobec
Wies∏awa Woliƒskiego, by∏ego wiceprzewodniczàcego Regionu Rzeszow-
skiego „SolidarnoÊci”. Otó˝ w „Nowinach” opublikowane zosta∏o jego
oÊwiadczenie, w którym zarzuci∏ kierownictwu „SolidarnoÊci” nadu˝ycia
i prowadzenie wrogiej i antyradzieckiej polityki. OÊwiadczenie to ukaza∏o
si´ na dzieƒ przed planowanym strajkiem ogólnopolskim 28 paêdziernika
1981 r. Rzecznik prasowy Zarzàdu Regionu Rzeszowskiego Krzysztof Wi-
toƒ skomentowa∏ oÊwiadczenie, informujàc, ˝e Woliƒski ma problemy z roz-
liczeniem 240 tys. z∏ nale˝àcych do „SolidarnoÊci”. Po zakoƒczeniu pe∏nie-
nia funkcji wiceprzewodniczàcego nie zg∏osi∏ si´ do pracy w WSK i zosta∏
zwolniony. W zarzàdzie podejrzewano, ˝e oÊwiadczenie zosta∏o napisane
z inspiracji SB. We wrzeÊniu 1981 r. Zarzàd Regionu Rzeszowskiego wyda∏
oÊwiadczenie zatytu∏owane „Dlaczego straszà”, w którym wezwa∏ cz∏onków
zwiàzku, aby nie reagowali na próby prowokowania ze strony w∏adz239.

Przygotowania do stanu wojennego

W∏adza doÊç szybko zerwa∏a z „logikà sierpniowà” na rzecz si∏owego
rozwiàzania kwestii niezale˝nego ruchu spo∏ecznego, aczkolwiek d∏ugo
jeszcze Êciera∏y si´ te dwie przeciwstawne koncepcje. Przygotowania do
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239 AIPN Rz, 04/377, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 15 VI 1981 r., k. 574; ibidem,
04/378, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 28 X 1981 r., k. 178; „Biuletyn Zwiàzkowy”
1981, nr 28; „SolidarnoÊç Rzeszowska”, 29 X 1981. O wystàpieniu Woliƒskiego z „SolidarnoÊci”
by∏ tak˝e program w telewizji. Pod koniec wrzeÊnia 1981 r. w Rzeszowie zosta∏y rozklejone plaka-
ty przygotowane przez SB, na których by∏o zdj´cie dziecka z zapa∏kami i podpisem „»SolidarnoÊç«
– nie igraj z ogniem”. By∏a to antyteza plakatu, na którym dziecko trzyma∏o w ràczce choràgiew-
k´ z napisem „SolidarnoÊç”.
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wprowadzenia stanu wojennego rozpocz´to w paêdzierniku 1980 r., a prace
koncepcyjne ukoƒczono w lutym 1981 r. Opcja si∏owa wzi´∏a gór´ po bata-
lii o niezale˝ne zwiàzki rolnicze i wydarzeniach bydgoskich. Wiemy z usta-
leƒ historyków, ˝e 27 marca 1981 r., czyli w dniu ogólnopolskiego strajku
ostrzegawczego, na posiedzeniu Biura Politycznego „mówiono o stanie wo-
jennym jako czymÊ realnym”. Wówczas te˝ Kania i Jaruzelski podpisali ra-
mowe dokumenty dotyczàce przygotowaƒ do stanu wojennego. Niebagatel-
nà rol´ odegra∏a te˝ Moskwa, komplet dokumentów dotyczàcych stanu
wojennego zosta∏ jej przekazany 9 kwietnia240. Temu wszystkiemu towarzy-
szy∏a szeroka dyskusja na temat ewentualnej interwencji wojskowej z ze-
wnàtrz, co by∏o umiej´tnie podsycane przez polskie w∏adze. Wielu history-
ków na podstawie dost´pnych materia∏ów sk∏ania si´ ku poglàdowi, ˝e
ZSRR nie zamierza∏ interweniowaç w Polsce, a raczej optowa∏ za rozwiàza-
niem problemu niezale˝nego ruchu spo∏ecznego przez samych Polaków241.

W∏adza liczy∏a si´ z ostrà konfrontacjà i zak∏ada∏a, ˝e b´dzie broniç
swoich pozycji Êrodkami zbrojnymi. We wszystkich województwach wyty-
powanym grupom „aktywu partyjno-administracyjnego” zamierzano przy-
dzieliç broƒ palnà, podobnie jak wspomnianym wy˝ej grupom samoobro-
ny. W województwie rzeszowskim KW MO wytypowa∏a 113 osób, ale
przyjàç broƒ zgodzi∏o si´ tylko 85 osób z „aktywu PZPR, administracji paƒ-
stwowej i gospodarczej, sàdownictwa i prokuratury”. Ponadto przygotowa-
no broƒ dla siedemdziesi´ciu emerytów i rencistów MO i SB, w∏àczonych
w system samoobrony w Rzeszowie. Swoistà formà wywiadu i rozeznania
sytuacji przed nadchodzàcà konfrontacjà by∏o powo∏anie wojskowych tere-
nowych grup operacyjnych. W województwie rzeszowskim takie grupy sk∏a-
dajàce si´ z oficerów wojska powsta∏y 26 paêdziernika. By∏y kierowane do
poszczególnych miast i gmin, by pomagaç organom administracji w wyko-
nywaniu zadaƒ gospodarczych, obronnych i politycznych, przedstawiaç
propozycje dotyczàce funkcjonowania komunikacji, ∏àcznoÊci itp. oraz ana-
lizowaç dzia∏alnoÊç urz´dów administracji. Oficerom zalecono poznanie
problematyki zarzàdzania administracjà publicznà, co mia∏o si´ okazaç
przydatne po wprowadzeniu stanu wojennego. Starano si´ m.in. rozeznaç
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240 A. Friszke, „SolidarnoÊç”... O przygotowaniach do stanu wojennego zob. A. Paczkowski, Droga
do „mniejszego z∏a”... oraz tego samego autora Od sfa∏szowanego zwyci´stwa do prawdziwej kl´ski.
Szkice do portretu PRL, Kraków 1999 (rozdzia∏ Mechanizm wprowadzania stanu wojennego).
241 J. Holzer, Kryzys polski 1981–1982, www.lewica.pl.
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atmosfer´ panujàcà wÊród pracowników zak∏adów, jak równie˝ niejako
oswoiç ich z widokiem mundurów wojskowych. W listopadzie 1981 r. w pra-
wie wszystkich województwach Polski odby∏y si´ 1132 spotkania oficerów
z Ministerstwa Obrony Narodowej, akademii wojskowych oraz zarzàdów
politycznych z za∏ogami zak∏adów pracy. Wed∏ug oceny w∏adz w spotka-
niach tych wzi´∏o udzia∏ oko∏o 61 tys. pracowników. Oficerowie przed-
stawiali „argumenty dotyczàce zagro˝enia bezpieczeƒstwa paƒstwa” oraz
mówili o „niebezpieczeƒstwach dla kraju ze strony si∏ awanturniczych, opo-
zycyjnych i kontrrewolucyjnych”242. Dzia∏acze „SolidarnoÊci” te dzia∏ania,
jak równie˝ przed∏u˝enie zasadniczej s∏u˝by wojskowej drugiego rocznika,
uznali za przejaw stopniowego wprowadzania stanu wyjàtkowego243.

30 listopada, po przeprowadzeniu symulacji wprowadzenia stanu wojen-
nego, komendant wojewódzki MO w KroÊnie p∏k Marian Olczak244 meldo-
wa∏ kierownikowi Sztabu MSW, wiceministrowi spraw wewn´trznych gen.
dyw. Bogus∏awowi Stachurze gotowoÊç swoich podw∏adnych. Stwierdzi∏
m.in. „zadowalajàcy stan mobilnoÊci si∏ i Êrodków MO oraz przydatnoÊç ist-
niejàcej struktury sztabu oraz opracowanych planów sztabowych w zakresie
ochrony jednostek w∏asnych i siedzib w∏adz polityczno-administracyjnych
[...] jednoczeÊnie nadmienia si´, ˝e wydzielone si∏y i Êrodki do realizacji ww.
planów przy zorganizowanym ataku wi´kszych si∏ sà niewystarczajàce”245.

Zdaje si´, ˝e w jakiejÊ cz´Êci informacje o przygotowaniach do wprowa-
dzenia stanu wojennego, mimo ˝e by∏y prowadzone w najg∏´bszej tajemnicy,
dociera∏y do „SolidarnoÊci”. Ju˝ 20 wrzeÊnia 1981 r. Antoni Kopaczewski
podczas swojego wystàpienia na uroczystoÊci poÊwi´cenia przez bp. Tokar-
czuka sztandaru „SolidarnoÊci” WSK-PZL Rzeszów, w której uczestniczy∏o
oko∏o 20 tys. osób, mia∏ powiedzieç, ˝e zwiàzek jest w posiadaniu „informa-
cji, i˝ przygotowuje si´ stan wyjàtkowy, obozy, wi´zienia i bojówki”246. Jednak
do samego koƒca zwiàzkowcy nie wierzyli, ˝e w∏adza posunie si´ tak daleko.
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242 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Ideologiczny, 3, Informacja nr IV/341/81 z KC PZPR: Prze-
bieg spotkaƒ oficerów LWP z za∏ogami zak∏adów pracy, 3 XII 1981 r., b.p.
243 Przeciw SolidarnoÊci..., s. 104 (Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 9 X 1981 r.), s. 105
(Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 24 X 1981 r.); AIPN Rz, 04/378, Szyfrogram KW MO
w Rzeszowie do MSW, 26 X 1981 r., k. 164.
244 Marian Olczak – ur. w 1933 r., p∏k. Od 17 I 1981 r. komendant wojewódzki MO w KroÊnie; od
1 VIII 1983 r. szef WUSW w KroÊnie. Zwolniony ze s∏u˝by 5 II 1990 r. (AIPN, Kartoteka osobo-
wa funkcjonariuszy).
245 AIPN Rz, 01/543, Meldunek z posiedzenia Sztabu KW MO w KroÊnie, 30 XI 1981 r., k. 29–30. 
246 Ibidem, 04/378, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 20 IX 1981 r., k. 148.
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8 grudnia 1981 r. komendant wojewódzki MO w Rzeszowie wyda∏ za-
rzàdzenie powo∏ujàce Rezerwowe Oddzia∏y Milicji Obywatelskiej (podob-
nie uczynili komendanci w pozosta∏ych województwach). 9 grudnia na
dwa tygodnie, pod pozorem çwiczeƒ, mia∏o si´ stawiç 75 ˝o∏nierzy rezer-
wy. Zamierzano wykorzystaç równie˝ jednostki Ochotniczej Rezerwy Mi-
licji Obywatelskiej. Na poczàtku grudnia komendant g∏ówny MO gen.
bryg. Stanis∏aw Zaczkowski wystosowa∏ do przewodniczàcych wojewódz-
kich spo∏ecznych komitetów ORMO apel, w którym napisa∏: „wierzymy
i liczymy, ˝e w obronie ustroju i socjalistycznych zdobyczy nie zabraknie
˝adnego cz∏onka ORMO”. Dla przyk∏adu, ORMO w województwie prze-
myskim liczy∏o w grudniu 1980 r. 4452 cz∏onków. Po og∏oszeniu stanu wo-
jennego na komendy i posterunki MO zg∏asza∏o si´ z w∏asnej inicjatywy
wielu ormowców, „by podjàç zadanie w obronie w∏adzy ludowej i porzàd-
ku spo∏ecznego”. Zorganizowano 34 pododdzia∏y zwarte (skoszarowane),
w których pe∏ni∏o s∏u˝b´ 431 ormowców247.

Do koƒca pierwszej dekady grudnia komendy wojewódzkie MO mia∏y
ju˝ plany przeprowadzenia rozmów ostrzegawczych (kryptonim „Klon”)
i internowania (kryptonim „Jod∏a”), listy osób wytypowanych do rozmów
lub do internowania, a tak˝e plany wejÊcia do siedzib zarzàdów regionów
i zatrzymania obecnych tam osób. Analogicznie do dzia∏aƒ podj´tych przez
SB wobec „SolidarnoÊci” robotniczej, które mia∏y na celu wytypowanie
kandydatów na kierownicze funkcje zwiàzkowe, polecenie takie, dotyczàce
gremiów kierowniczych wszystkich zwiàzków rolniczych do szczebla gmin-
nego w∏àcznie, otrzyma∏y wydzia∏y IV komend wojewódzkich MO. Rozkaz
zast´pcy dyrektora Departamentu IV p∏k. Zenona P∏atka z 10 grudnia
1981 r. brzmia∏: „Wytypowaç kandydatów [...] w miejsce aktualnych dzia∏a-
czy radykalnych o wrogich i antysocjalistycznych postawach”248. Jego reali-
zacja mia∏a nastàpiç ju˝ po wprowadzeniu stanu wojennego – gdyby w∏adze
zdecydowa∏y si´ utrzymaç animowany przez siebie zwiàzek.
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247 Przeciw SolidarnoÊci..., s. 117 (Zarzàdzenie nr 026/81 komendanta wojewódzkiego MO w Rze-
szowie w sprawie powo∏ania rezerwowych oddzia∏ów MO, 8 XII 1981 r.); AP PrzemyÊl, KW PZPR,
Kancelaria I sekretarza, 27, Informacja o dzia∏alnoÊci wojewódzkiej organizacji ORMO w latach
1981–1983, b.p. W województwie przemyskim do PZPR nale˝a∏o 1947 cz∏onków ORMO (55 proc.),
do ZSL – 270 (7,5 proc.), do SD – 23 (0,6 proc.), do ZSMP i ZMW – 226 (6,3 proc.), 1086 to bez-
partyjni (36,9 proc.).
248 AIPN Rz, 053/59, Pismo zast´pcy dyrektora Departamentu IV MSW p∏k. Zenona P∏atka do za-
st´pców komendantów wojewódzkich MO ds. SB, 10 XII 1981 r., b.p.
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Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ „Solidar-
noÊç”, które odby∏o si´ 11 i 12 grudnia 1981 r., dosz∏o do ostrych dyskusji
dotyczàcych dalszych posuni´ç wobec w∏adzy. Komisja przyj´∏a wówczas
uchwa∏´ o przeprowadzeniu 15 lutego 1982 r. ogólnopolskiego lub co naj-
mniej zwiàzkowego referendum w sprawie sposobu sprawowania w∏adzy
w Polsce. Do zwolenników radykalnych rozwiàzaƒ nale˝a∏ Antoni Kopa-
czewski, który powiedzia∏ m.in.: „ZnaleêliÊmy si´ w punkcie kulminacyj-
nym i nie ma co si´ oszukiwaç – czy chcemy, czy nie, trzeba braç t´ w∏adz´.
ZnaleêliÊmy si´ w takiej sytuacji, ˝e nie mamy wyboru. Albo idziemy na Sy-
beri´”. Wa∏´sa stara∏ si´ tonowaç rozpalone emocje niektórych reprezen-
tantów regionów, a wtórowa∏ mu w charakterystyczny dla siebie sposób Jan
Ku∏aj: „Nie chc´ tutaj nikogo obra˝aç, ale powiem otwarcie, ˝e taktyka jak
jest nieprzemyÊlana, to jest tak, jakby ktoÊ narobi∏ mi´dzy portki a kaleso-
ny, ˝e si´ uwolni∏ od czegoÊ, ale nie uwolni∏ si´ od smrodu”249.

Do zarzàdów regionów dociera∏y ró˝ne, niesprawdzone najcz´Êciej in-
formacje o przygotowaniach do stanu wyjàtkowego. Zarzàd Regionu Po∏u-
dniowo-Wschodniego w PrzemyÊlu wezwa∏ 7 grudnia cz∏onków zwiàzku do
„jednoÊci i spokoju w obliczu gro˝àcej konfrontacji, do której zmierzajà
w∏adze”. 12 grudnia SB przechwyci∏a teleks wys∏any z Mi´dzyzak∏adowego
Komitetu Zwiàzkowego Jaros∏aw, w którym informowano komisje zak∏a-
dowe o nieuchronnej konfrontacji i polecano gromadzenie ˝ywnoÊci, kocy
i Êrodków opatrunkowych oraz przygotowanie za∏óg do strajku generalne-
go. Zakazano natomiast gromadzenia broni. Adam Szostkiewicz, rzecznik
Zarzàdu Regionu w PrzemyÊlu, przekaza∏ prasowej Agencji „SolidarnoÊci”
informacj´, ˝e istnieje plan opanowania przez MO zak∏adów pracy w cza-
sie Êwiàt Bo˝ego Narodzenia, milicja zosta∏a skoszarowana i zostanie og∏o-
szony stan wyjàtkowy250. 13 grudnia 1981 r. wi´kszoÊç dzia∏aczy zwiàzku by-
∏a jednak zaskoczona i nieprzygotowana.

Wprowadzenie stanu wojennego zamkn´∏o w dziejach Polski bezprece-
densowy okres, w którym sprzeciw spo∏eczny rozwinà∏ si´ na niespotykanà
dotychczas skal´. „SolidarnoÊç”, b´dàca czymÊ wi´cej ni˝ tylko ruchem
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249 Komisja Krajowa NSZZ „SolidarnoÊç”. Posiedzenie w dniach 11–12 grudnia 1981 r..., s. 71.
250 AP PrzemyÊl, Komisja Zak∏adowa NSZZ „SolidarnoÊç” przy Zak∏adach Wyrobów Galanteryj-
nych w Lubaczowie, 2, OÊwiadczenie Walnego Zebrania Delegatów Regionu Po∏udniowo-
-Wschodniego w PrzemyÊlu, 7 XII 1981 r., k. 42; AIPN Rz, 010/190, Informacja KW MO w Prze-
myÊlu dla MSW, 12 XII 1981 r., k. 314–315.
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zwiàzkowym, formalnie usi∏owa∏a wkomponowaç si´ w system realnego so-
cjalizmu, jednoczeÊnie zachowa∏a niezale˝noÊç i próbowa∏a zmieniaç jego
oblicze. W∏adza jednak, nie mogàc na swój sposób w∏àczyç „SolidarnoÊci”
w zbudowany przez siebie i dla siebie porzàdek, uruchomi∏a mechanizm
obronny.
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STAN WOJENNY 1981–1983

Funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i S∏u˝by
Bezpieczeƒstwa, strze˝cie paƒstwa przed wrogiem! 

gen. Wojciech Jaruzelski1

Wprowadzenie stanu wojennego
Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego przez Wojskowà Rad´ Oca-

lenia Narodowego2 w Polsce z∏amany zosta∏ powszechny opór spo∏eczny
realizowany przez niezale˝ne, masowe organizacje – zwiàzki zawodowe ro-
botnicze i rolnicze. Demonstracja si∏y wywo∏a∏a w wi´kszoÊci spo∏eczeƒ-
stwa szok i poczucie strachu, co uniemo˝liwi∏o powszechnà reakcj´ w takiej
formie, jaka cz´sto mia∏a miejsce przed 13 grudnia. „SolidarnoÊç” nie by∏a
w stanie og∏osiç przewidzianego na wypadek wprowadzenia stanu wyjàtko-
wego strajku generalnego, który przez wi´kszoÊç zwiàzkowców uwa˝any
by∏ za skutecznà broƒ przeciwko w∏adzy.

Dekret o stanie wojennym ogranicza∏ prawa obywateli do minimum
i da∏ nies∏ychanie rozleg∏e mo˝liwoÊci dzia∏ania w∏adzom. Ograniczono
m.in. prawa do nietykalnoÊci osobistej, nienaruszalnoÊci mieszkaƒ, tajem-
nicy korespondencji, prawo do zrzeszania si´, a przede wszystkim zaostrzo-
no przepisy prawa karnego. Wprowadzono post´powanie doraêne i roz-
szerzono zakres post´powania uproszczonego oraz przyspieszonego,
ograniczajàc tym samym prawo do obrony. W czasie 48 godzin mo˝na by∏o
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1 Fragment przemówienia gen. Wojciecha Jaruzelskiego z 13 XII 1981 r.
2 Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego – pozakonstytucyjny organ w∏adzy z∏o˝ony z wysokich
oficerów WP, utworzony w nocy z 12 na 13 XII 1981 r., który formalnie administrowa∏ Polskà
w czasie stanu wojennego. Przewodniczàcym WRON by∏ gen. Wojciech Jaruzelski – I sekretarz KC
PZPR, premier i minister obrony narodowej.

3
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otrzymaç wyrok dwóch lat wi´zienia. Wprowadzono godzin´ milicyjnà, Êci-
s∏à kontrol´ korespondencji, wy∏àczono telefony3. 

W poszczególnych województwach nadzór nad organami administracji
publicznej oraz przedsi´biorstwami paƒstwowymi z ramienia Wojskowej
Rady Ocalenia Narodowego przej´li komisarze wojskowi. W gabinetach
wojewodów zasiedli pe∏nomocnicy Komitetu Obrony Kraju jako woje-
wódzcy komisarze wojskowi. W Rzeszowie by∏ to p∏k Stanis∏aw Pawiƒski,
w PrzemyÊlu p∏k Stanis∏aw J´drzejec, w KroÊnie p∏k Zygmunt Klimaszew-
ski (póêniej zastàpi∏ go p∏k W∏adys∏aw Kurz´pa), w Tarnobrzegu p∏k Bogu-
s∏aw Jaêwiec, który zastàpi∏ wojewod´ W∏adys∏awa Bobka na stanowisku
wojewody i zajmowa∏ je do 1990 r.

14 grudnia 1981 r. wojewodowie, pozostajàcy pod Êcis∏ym nadzorem ko-
misarzy wojskowych, wydali szczegó∏owe przepisy administracyjne o cha-
rakterze restrykcyjnym, które ogranicza∏y swobod´ poruszania si´ i dzia∏al-
noÊci. Przyk∏adowo wojewoda przemyski Andrzej Wojciechowski wyda∏
dwa zarzàdzenia: w sprawie zapewnienia porzàdku publicznego na obsza-
rze województwa przemyskiego oraz w sprawie ograniczenia ruchu pojaz-
dów mechanicznych na drogach publicznych. Na mocy pierwszego z nich
m.in. zawieszono dzia∏alnoÊç placówek kultury, kin, organizacji sportowych
i turystycznych. Drugie zarzàdzenie wprowadzi∏o zakaz poruszania si´ pry-
watnymi samochodami bez zgody milicji, która wydawa∏a jednorazowe lub
czasowe zezwolenia4.

G∏ównymi elementami wprowadzania stanu wojennego by∏y operacje
„Klon” (rozmowy ostrzegawcze) i „Jod∏a” (internowanie osób wytypowa-
nych wczeÊniej przez poszczególne wydzia∏y komend wojewódzkich MO).
Negatywny przebieg rozmów upowa˝nia∏ komendantów wojewódzkich MO
do zastosowania internowania jako Êrodka represyjnego. Rozmowy – jak na-
pisano w planie z 8 grudnia 1981 r. – mia∏y na celu sk∏onienie wybranych
osób do zaniechania dzia∏alnoÊci zagra˝ajàcej bezpieczeƒstwu paƒstwa w wa-
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3 W województwie rzeszowskim w okresie stanu wojennego ocenzurowano 1 950 000 rozmów
miejscowych, 931 848 rozmów mi´dzymiastowych w ruchu r´cznym („liczba rozmów przerywanych
ograniczy∏a si´ do kilkudziesi´ciu, g∏ównie z powodu u˝ywania innego j´zyka niezrozumia∏ego dla
prowadzàcych kontrol´”), 340 tys. rozmów w ramach wyrywkowej kontroli w ruchu automatycz-
nym. Korespondencja telegraficzna obj´ta by∏a cenzurà w 100 proc. – skontrolowano ∏àcznie
504 125 telegramów (AIPN Rz, 0023/1, t. 4, Sprawozdanie z ca∏okszta∏tu prowadzonej cenzury ko-
respondencji telekomunikacyjnej i kontroli rozmów telefonicznych przez Wojewódzki Urzàd Cen-
zury w Rzeszowie, 14 I 1983 r., k. 15–17).
4 Kronika stanu wojennego, „˚ycie Przemyskie” 1982, nr 1.
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runkach stanu wojennego, pozyskanie do wspó∏pracy operacyjnej ze S∏u˝-
bà Bezpieczeƒstwa i dezintegracj´ Êrodowisk. W województwie rzeszow-
skim w pierwszej fazie zamierzano przeprowadziç rozmowy z 81 osobami5. 

W nocy z 12 na 13 grudnia internowano prawie wszystkich cz∏onków
Prezydium Zarzàdu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „SolidarnoÊç”.
W oÊrodkach internowania umieszczono te˝ m.in. dwunastu dzia∏aczy
NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç” oraz kilku organizatorów
i przywódców strajku okupacyjnego w urz´dach gmin z prze∏omu listopada
i grudnia 1981 r.6 Rozmowy ostrzegawcze stanowi∏y dobrà okazj´ do wst´p-
nego werbunku tajnych wspó∏pracowników. Proceder ten stosowano rów-
nie˝ wobec osób, które znalaz∏y si´ w oÊrodkach internowania. Ogó∏em
w województwie w pierwszych dniach stanu wojennego internowano oko∏o
stu osób, w tym 77 osób w ramach operacji „Jod∏a”; ponadto w ramach ope-
racji „Klon” przeprowadzono 161 rozmów ostrzegawczych, internowano
trzy osoby spoÊród tych, którzy odmówili podpisania deklaracji lojalnoÊci7.
M´˝czyêni zostali osadzeni w dwóch wi´zieniach: w Za∏´˝u (województwo
rzeszowskie) i ¸upkowie (województwo kroÊnieƒskie), kobiety natomiast
znalaz∏y si´ w areszcie w Nisku (województwo tarnobrzeskie), skàd w stycz-
niu przewieziono je do wi´zienia w Go∏dapi (województwo suwalskie).

Niektórzy dzia∏acze postanowili si´ ukrywaç. Na wolnoÊci pozostali
cz∏onkowie Zarzàdu Regionu Rzeszowskiego: Zbigniew SieczkoÊ8, Pawe∏
Sza∏aj (zosta∏ zatrzymany przez SB na Wielkanoc 1982 r.), Jan Musia∏
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5 AIPN Rz, 0027/21, t. 4, Plan przeprowadzenia operacji krypt. „Klon”, 8 XII 1981 r., k. 1.
6 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, Podkarpacie [w:] Stan wojenny w Polsce 1981–1983..., s. 351. 
7 Ibidem. Deklaracja lojalnoÊci mia∏a zwykle nast´pujàcà treÊç: „OÊwiadczam niniejszym, co po-
twierdzam w∏asnor´cznym podpisem, ˝e zobowiàzuj´ si´ ÊciÊle przestrzegaç obowiàzujàcego po-
rzàdku prawnego, a w szczególnoÊci nie podejmowaç jakiejkolwiek dzia∏alnoÊci szkodliwej dla
PRL”. Niepodpisanie deklaracji praktycznie równa∏o si´ z internowaniem, natomiast ju˝ w oÊrod-
ku internowania im ktoÊ d∏u˝ej opiera∏ si´ z podpisaniem deklaracji, tym d∏u˝ej siedzia∏. Jednà
z takich osób by∏ Jan KaruÊ, który oÊwiadczy∏ rozmawiajàcemu z nim funkcjonariuszowi: „Zwiàz-
kowi b´d´ wierny do grobowej deski”. Wielu dzia∏aczy po podpisaniu „lojalki” podejmowa∏o dzia-
∏alnoÊç w podziemiu, traktujàc ów dokument jako niewa˝ny (AIPN Rz, 010/190, Informacja
KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 31 XII 1981 r., k. 371).
8 Zbigniew SieczkoÊ – ur. 4 XI 1949 r. w Stalowej Woli. Absolwent Wydzia∏u Prawa UMCS w Lu-
blinie, radca prawny. Przewodniczàcy Komisji Wyborczej w MKR Rzeszów, cz∏onek Prezydium
Zarzàdu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „SolidarnoÊç”. Po 13 XII 1981 r. w konspiracji – do
1988 r. Jeden z za∏o˝ycieli i szef podziemnej RKW NSZZ „SolidarnoÊç” w Rzeszowie. W 1989 r.
przewodniczàcy Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” w Rzeszowie. W latach 1997–2001 woje-
woda rzeszowski i podkarpacki.
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(zatrzymany przez SB w paêdzierniku 1982 r.), Tadeusz Sowa (ujawni∏ si´
18 grudnia 1981 r. i zosta∏ internowany), Józef Baran (ukrywa∏ si´ oko∏o
pó∏ roku), a tak˝e cz∏onkowie NZS na WSP: Marek Wójcik (10 stycznia
1982 r. zg∏osi∏ si´ na milicj´ i zosta∏ internowany) i Rados∏aw Wyrzykowski
(11 stycznia 1982 r. zg∏osi∏ si´ na milicj´ i zosta∏ internowany). Poza Rze-
szowem byli to: Kazimierz Ziobro (ujawni∏ si´ 16 maja 1982 r. i podjà∏ pra-
c´ w Hucie Szk∏a Opakowaniowego w Jaros∏awiu) i Andrzej Ostafijczuk
(ukrywa∏ si´ dwa tygodnie z obawy przed internowaniem, ale nie zosta∏ uj´-
ty) – obaj z Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Zwiàzkowego Jaros∏aw; Adam
Szostkiewicz z Zarzàdu Regionu Po∏udniowo-Wschodniego w PrzemyÊlu
(zatrzymany 5 stycznia 1982 r. i internowany w Uhercach); Stanis∏aw Szo-
pa z Lubli (gmina Frysztak), cz∏onek NSZZ „SolidarnoÊç”; Piotr Kaczmar-
czyk z MKZ Sanok9.

Jednostki wojska uczestniczy∏y w zabezpieczaniu akcji realizowanej si-
∏ami resortu spraw wewn´trznych. Wojsko m.in. wystawi∏o posterunki i wy-
prowadzi∏o na ulice i place miast Êrodki transportu, przej´∏o te˝ ochron´
lotniska w Jasionce10.

RównoczeÊnie z wprowadzeniem stanu wojennego w Komitecie Woje-
wódzkim PZPR w Rzeszowie powo∏ano wojewódzki sztab informacji i pro-
pagandy, a w komitetach miejskich i zak∏adowych jego odpowiedniki. Za-
wieszono bezterminowo dwóch dziennikarzy pisma PZPR „Nowiny”,
którzy nale˝eli do „SolidarnoÊci”. „Nowiny” by∏y jedynym pismem w regio-
nie, które wychodzi∏o nadal. Z czterema dziennikarzami przeprowadzono
rozmowy ostrzegawcze na temat ich samookreÊlenia, którego istotnym ele-
mentem mia∏o byç przygotowanie przez nich publikacji o antypaƒstwowym
i antysocjalistycznym obliczu „SolidarnoÊci”. Przyszykowano kilkadziesiàt
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9 Przeciw SolidarnoÊci..., s. 150–152 (Notatka zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB
w Rzeszowie dla dyrektora Departamentu IV MSW); Relacja Kazimierza Ziobry; II Walny Zjazd
Delegatów NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Rzeszowskiego, 6–7 I 1990. Sprawozdanie Regionalnej Komi-
sji Wykonawczej NSZZ „SolidarnoÊç” z dzia∏alnoÊci w latach 1982–1989 (dokumenty zjazdowe), s. 6;
AIPN Rz, 010/192, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 23 III 1982 r., k. 297. 18 III 1982 r.
Kazimierz Ziobro skierowa∏ list do Komitetu Miejskiego PZPR w Jaros∏awiu, w którym prosi∏
o wstawiennictwo w „sprawie skreÊlenia go z listy przewidzianych do internowania oraz o umo˝li-
wienie podj´cia mu normalnej pracy”. Wed∏ug SB w liÊcie tym zaznaczy∏, ˝e przed 13 grudnia „sta-
ra∏ si´ ograniczaç i tonowaç” akcje protestacyjne oraz ˝e podczas zjazdu NSZZ „SolidarnoÊç”
w Gdaƒsku sprzeciwia∏ si´ wykreÊleniu ze statutu kierowniczej roli PZPR (ibidem, 010/192, Infor-
macja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 5 I 1982 r., k. 16). Nie zosta∏ internowany.
10 G. Majchrzak, W∏adza w stanie wojennym, „Arcana” 2001, nr 42, s. 91.

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:24  Page 182



tysi´cy afiszy, hase∏ i ulotek (do 19 grudnia wydano ∏àcznie 130 tys. ró˝ne-
go rodzaju druków). Wydawano specjalny serwis informacyjny, przezna-
czony dla aktywu partyjnego i radiow´z∏ów zak∏adowych. Wys∏ano te˝ ze-
spo∏y lektorów agitatorów do 57 najwa˝niejszych zak∏adów pracy.
Kierowa∏a nimi na szczeblu wojewódzkim brygada agitatorów (113 osób)
powo∏ana z wybranych lektorów Komitetu Wojewódzkiego oraz dzia∏aczy
wojewódzkich i m∏odzie˝owych. Ponadto niezale˝nie od tego utworzono
kolejne grupy aktywu do niszczenia propagandy „SolidarnoÊci” (350 ludzi).
Ogó∏em do grup samoobrony powo∏anych przy wszystkich instancjach par-
tyjnych szczebla podstawowego zmobilizowano w województwie rzeszow-
skim 1450 cz∏onków PZPR. Zgodnie z wytycznymi Komitetu Centralnego
Komitet Wojewódzki przystàpi∏ te˝ do dzia∏aƒ majàcych na celu pozyska-
nie spo∏eczeƒstwa. W zak∏adach pracy powo∏ywano komisje socjalne, ko∏a
Ligi Kobiet Polskich oraz komitety ocalenia narodowego. Nast´pnie w wie-
lu zak∏adach przeprowadzono kontrol´ wykonywania powierzonych zadaƒ,
która przebieg∏a na ogó∏ pozytywnie. By∏y przypadki, ˝e nachalna propa-
ganda, zw∏aszcza wizualna, a szczególnie jej jakoÊç nawet w szeregach par-
tii wywo∏ywa∏a protesty11.

W nast´pnych dniach wewnàtrzpartyjny „Biuletyn Informacyjny” (wyda-
wany przez sztab wojewódzki od 15 grudnia 1981 r.), jak i „Nowiny” (gdzie
cz´sto ukazywa∏y si´ te same teksty) sta∏y si´ trybunà do upowszechniania
oficjalnych powodów wprowadzenia stanu wojennego, zarzàdzeƒ i rozpo-
rzàdzeƒ w∏adz. Obok publikowano wypowiedzi „zwyk∏ych” ludzi i cz∏onków
„SolidarnoÊci” popierajàcych wprowadzenie stanu wojennego, m.in. apele
dwóch dzia∏aczy regionu rzeszowskiego – Kazimierza Bogaczewicza i Tade-
usza Sowy. Inspiratorem tekstów by∏a SB. OÊwiadczenie Bogaczewicza zo-
sta∏o przyj´te przez SB 17 grudnia z adnotacjà „na jutro do prasy”. Tadeusz
Sowa natomiast podpisa∏ oÊwiadczenie znacznie ∏agodniej sformu∏owane,
nie majàc ÊwiadomoÊci, w jaki sposób zostanie ono wykorzystane. Micha∏
Str´k podaje, ˝e by∏o to ewidentne nadu˝ycie ze strony organów bezpie-
czeƒstwa, które spowodowa∏o, ˝e Sowa zosta∏ êle przyj´ty przez kolegów
w oÊrodku internowania. Za sprawà SB w „Nowinach” ukaza∏o si´ osiem ar-
tyku∏ów, w „Gazecie M∏odych” jeden, opublikowano broszur´ Na drodze do
politycznej wywrotki oraz nadano audycj´ w Polskim Radiu. Ujawniano
w nich przyk∏ady rzekomo planowanych wywrotowych dzia∏aƒ „Solidarno-
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11 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 352.
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Êci”, przedstawiano „prawdziwe” sylwetki jej przywódców, zarówno krajo-
wych, jak i regionalnych, z odpowiednim komentarzem. Towarzyszy∏a temu
propaganda dotyczàca wysi∏ków w∏adzy na rzecz poprawy zaopatrzenia i po-
rzàdku, usprawnienia administracji itp. Kreowano pozytywny wizerunek
wojska – eksponowano teksty o pracy komisarzy wojskowych i terenowych
grup operacyjnych, ci´˝kiej s∏u˝bie ˝o∏nierzy, ich pomocy dla ró˝nych osób
i Êrodowisk (np. wizyta w domu dziecka). Respekt przed w∏adzà mia∏y wzbu-
dziç stale publikowane informacje o zatrzymaniach, aresztowaniach i wyro-
kach osób ∏amiàcych przepisy stanu wojennego12. 

Zajmowano siedziby zarzàdów regionów „SolidarnoÊci”, a nast´pnie
wszystkich komisji zak∏adowych. Przej´to lokale i majàtek „SolidarnoÊci”,
a pracowników zwiàzku skierowano na poprzednio zajmowane stanowiska
pracy lub na urlop. W siedzibie Zarzàdu Regionu w Rzeszowie funkcjona-
riusze SB znaleêli egzemplarze planu miasta z naniesionymi budynkami
Komitetu Wojewódzkiego PZPR, KW MO oraz zak∏adami pracy, a tak˝e
materia∏y Êwiadczàce o przygotowaniach zwiàzku do strajku generalnego.
„Rzeszowskà map´” oraz plany powo∏ania „Sztabu Âcis∏ego Dzia∏ania”
zinterpretowano jako przygotowania do wzniecenia rozruchów i „ostatecz-
nej rozprawy z w∏adzà”. Mapa powsta∏a kilka dni przed wprowadzeniem
stanu wojennego w mieszkaniu Józefa Konkela. Wykonali jà – oprócz go-
spodarza – Zbigniew Bortnik, Anna Korzuch, Stanis∏aw KarnaÊ, Janusz
Loegler i Adam Matuszczak. Mia∏a byç przydatna na wypadek strajku ge-
neralnego13. 

Przejmowano kontrol´ nad zak∏adowymi radiow´z∏ami oraz niszczono
tablice informacyjne „SolidarnoÊci”. Dla zwi´kszenia kontroli w rzeszow-
skich Zak∏adach Zmechanizowanego Sprz´tu Domowego „Predom-Zel-
mer” skierowano nawet po dwóch „aktywistów” PZPR na ka˝dy wydzia∏.
Bardzo zró˝nicowane by∏y reakcje kierownictwa poszczególnych zak∏adów
pracy. W niektórych opieszale wykonywano zarzàdzenia, np. o przej´ciu

184

12 Ibidem, s. 353; AIPN Rz, 04/378, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 17 XII 1981 r.,
k. 374; M. Str´k, op. cit., s. 19. SieczkoÊ i Str´k przekazali podczas widzenia, za poÊrednictwem
godnych zaufania osób, gryps wyjaÊniajàcy, ˝e „oÊwiadczenie” Sowy nale˝y traktowaç jako gr´ ze
strony SB.
13 Wypowiedê Józefa ¸akomego (w zbiorach autora); W. Szymczyk, Nad czym pracowali sztabowcy
konfrontacji?, „Nowiny”, 5 VII 1982; P. Barg∏owicz, Pozastatutowa dzia∏alnoÊç NSZZ „SolidarnoÊç”
Regionu Rzeszowskiego, Legionowo 1984, mps, s. 35 (praca dyplomowa napisana pod kierunkiem
kpt. Aleksandra Grzelaka w Wy˝szej Szkole Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzier˝yƒskiego).
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majàtku „SolidarnoÊci”, i ograniczano si´ do zaplombowania pomieszczeƒ
(dyrektor Zak∏adów Naprawy Sprz´tu Medycznego stwierdzi∏ wprost, ˝e
nie b´dzie si´ nara˝a∏, i odmówi∏ likwidacji „SolidarnoÊci”). Zdarza∏y si´
gesty solidarnoÊci. Zast´pca dyrektora rzeszowskiego Przedsi´biorstwa
Transportu Handlu Wewn´trznego odwióz∏ s∏u˝bowym samochodem ˝ony
dwóch internowanych pracowników i wr´czy∏ im kwiaty oraz zapomogi, za
co zresztà zosta∏ zwolniony. Znany jest te˝ przypadek nadgorliwoÊci dyrek-
cji Fabryki Wyrobów Srebrnych „Resovia”, która zasugerowa∏a zastosowa-
nie nadzoru lub odosobnienie dwóch dzia∏aczy „SolidarnoÊci”14. Organa
partii aktywnie bra∏y udzia∏ w weryfikacji pracowników, która przynios∏a
liczne zwolnienia. Wed∏ug Komitetu Wojewódzkiego PZPR nadgorliwoÊç
w tym zakresie przejawia∏ Komitet Miejski w Rzeszowie, który m.in. do-
prowadzi∏ do odwo∏ania dyrektorów lub ich zast´pców w Rzeszowskim
Przedsi´biorstwie Produkcji Kruszywa i Us∏ug Geologicznych „Kruszgeo”,
„Resovii”, Przedsi´biorstwie Przemys∏u LeÊnego „Las”15.

W Komendzie Wojewódzkiej MO w Rzeszowie uznano, ˝e wi´kszoÊç
spo∏eczeƒstwa przyj´∏a decyzj´ o wprowadzeniu stanu wojennego ze spoko-
jem i zrozumieniem. Studenci, obawiajàc si´ interwencji milicji, przerwali
strajki na uczelniach 13 grudnia nad ranem. Jednak˝e cz´Êç zwiàzkowców
nosi∏a si´ z zamiarem realizacji instrukcji dotyczàcej przeprowadzenia
strajku generalnego, choç by∏o ju˝ wiadomo, ˝e protest musi mieç ograni-
czonà form´. 14 grudnia strajk rozpocz´∏a po∏owa za∏ogi pierwszej zmia-
ny w WSK-PZL Mielec (wed∏ug danych MO 2–3 tys. osób). Na drugiej
zmianie kontynuowa∏o go oko∏o szeÊciuset osób na oÊmiu wydzia∏ach (na
4800 zatrudnionych na tej zmianie). W WSK-PZL w Rzeszowie strajk roz-
pocz´to na czterech wydzia∏ach, wkrótce do∏àczy∏o pi´ç nast´pnych (we-
d∏ug MO uczestniczy∏o w proteÊcie 1,5–2,5 tys. osób), jednak m.in. po
interwencji prokuratora wojskowego przerwano strajk na niektórych wy-
dzia∏ach. Pod koniec dnia strajkowa∏o ju˝ tylko dwieÊcie osób na dwóch
wydzia∏ach (na 2400 zatrudnionych na tej zmianie). Dwugodzinny strajk
z udzia∏em oko∏o 270 osób odby∏ si´ w Zak∏adach Magnezytowych w Rop-
czycach. W protestach uczestniczyli równie˝ cz∏onkowie PZPR. Niepo-
wodzeniem zakoƒczy∏y si´ próby zorganizowania strajku w Fabryce Ma-
szyn w Le˝ajsku, w Rzeszowskim Przedsi´biorstwie Robót Elektrycznych
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14 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 353.
15 Ibidem, s. 354.

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:24  Page 185



i Rzeszowskim Przedsi´biorstwie Robót Zmechanizowanych i Sprz´tu
Budowlanego „Dêwig”. W Miejskim Przedsi´biorstwie Komunikacyjnym
na poczàtku dnia pracy kierowcy odmówili wyjazdu, ale po zebraniu, na
którym przedstawiono im sankcje gro˝àce za odmow´ pracy, powrócili do
swoich obowiàzków16.

15 grudnia rano w WSK-PZL Mielec do strajku przystàpi∏o oko∏o 1200
pracowników, protest zosta∏ jednak przerwany po interwencji komisarza
wojskowego. Tego samego dnia w rzeszowskiej WSK-PZL Antoni Kamiƒ-
ski próbowa∏ zorganizowaç strajk na dwóch wydzia∏ach. Uda∏o mu si´ ze-
braç 300–400 osób. Mimo i˝ przed godzinà jedenastà funkcjonariusze MO
demonstracyjnie zablokowali g∏ówne wejÊcie, do koƒca pierwszej zmiany
nie podj´to pracy. Dopiero po rozmowach z dyrekcjà cz´Êç strajkujàcych
opuÊci∏a zak∏ad. Kamiƒskiego skazano miesiàc póêniej w trybie doraênym
na pi´ç lat wi´zienia i trzy lata pozbawienia praw publicznych (na mocy
amnestii wypuszczono go w listopadzie 1983 r.), natomiast drugi z organi-
zatorów protestu, Tadeusz Panek, zosta∏ zwolniony z aresztu ze wzgl´du na
z∏y stan zdrowia, a jego spraw´ rozpatrywa∏ sàd powszechny (otrzyma∏ dwa
lata w zawieszeniu). 16 grudnia oko∏o trzystu pracowników ponownie nie
podj´∏o pracy, domagajàc si´ zniesienia militaryzacji zak∏adu i uwolnienia
aresztowanych. Tego samego dnia w WSK-PZL Mielec o godzinie dwuna-
stej przerwano na krótko prac´ dla uczczenia ofiar Grudnia ’7017.

Po pacyfikacji Kopalni W´gla Kamiennego „Wujek” w Katowicach
16 grudnia 1981 r. uwaga w∏adz partyjnych województwa zosta∏a zwrócona
na nastroje i reakcje spo∏eczeƒstwa. Szczególnie obawiano si´, jak zostanie
odebrana informacja o Êmierci górników. 17 grudnia w Zielonce (gmina
Kolbuszowa) i Mazurach (gmina Rani˝ów) pojawi∏y si´ ulotki wzywajàce
do pomszczenia poleg∏ych i rannych18. Na znak protestu 18 grudnia z ini-
cjatywy dzia∏aczy „SolidarnoÊci” dosz∏o do kilkuminutowej przerwy w pra-
cy na niektórych wydzia∏ach WSK-PZL Mielec, WSK-PZL Rzeszów oraz
w Wytwórni Filtrów w S´dziszowie Ma∏opolskim, gdzie tak˝e odmówiono
wspólnie modlitwy i odÊpiewano pieÊni religijne. 21 grudnia SB aresztowa-
∏a Ryszarda Âwietlika, a 23 grudnia Bronis∏awa Marcinka oraz Stanis∏awa
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16 Ibidem.
17 AIPN Rz, 04/378, Informacja KW MO w Rzeszowie dla MSW o sytuacji spo∏eczno-politycznej
na terenie województwa, 16 XII 1981 r., k. 369.
18 AP Rzeszów, 1388, Informacja KW MO w Rzeszowie nr 5 o sytuacji spo∏eczno-politycznej na
terenie województwa rzeszowskiego, 18 XII 1981 r., k. 278.
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Furmana za zorganizowanie strajku w „Dêwigu”. Ponadto skierowano
46 wniosków do kolegium do spraw wykroczeƒ19.

13 grudnia w województwie przemyskim z przeznaczonych do interno-
wania 85 osób uj´to siedemdziesiàt. Dziesi´ç nast´pnych osób (w tym trzy,
które nie mia∏y trafiç do internatu) uj´to do 30 grudnia, z zatrzymania sze-
Êciu zrezygnowano, dwie si´ ukrywa∏y. Przeprowadzono 290 rozmów i uzy-
skano 224 oÊwiadczenia o lojalnoÊci. Do wspó∏pracy z SB pozyskano
52 osoby, w tym dziewi´tnastu internowanych. Z 21 osobami funkcjonariu-
sze prowadzili dialog operacyjny (stan na 3 stycznia 1982 r.)20. Wi´kszoÊç
internowanych przewieziono do oÊrodków odosobnienia w Uhercach
i ¸upkowie. WÊród nich by∏o dziewi´ciu cz∏onków PZPR, których wkrótce
wykluczono z partii21. Akcjà milicji kierowa∏ komendant wojewódzki MO
w PrzemyÊlu p∏k Józef KaraÊ.

Funkcjonariusze MO i SB w∏amali si´ do siedziby Zarzàdu Regionu
Po∏udniowo-Wschodniego NSZZ „SolidarnoÊç” w PrzemyÊlu. Wkrótce
przybyli tam przedstawiciele kilku zak∏adów pracy oraz niektórzy cz∏onko-
wie Zarzàdu, m.in. Ryszard Bukowski, Ryszard G∏owacki, Zygmunt Maj-
gier22, Krystyna Osiƒska, Zygmunt PyÊ, Stanis∏aw Trybalski i Waldemar Wi-
glusz. Milicjanci wynieÊli z siedziby zwiàzku wiele dokumentów i sprz´tu,
ale pomieszczenia przeszukali doÊç pobie˝nie i cz´Êç rzeczy pozostawili na
miejscu. Nerwowà atmosfer´ stara∏ si´ opanowaç Stanis∏aw ˚ó∏kiewicz23,
sugerujàc, aby pozostawione dokumenty ukryç w piwnicy. Nieco póêniej
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19 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 355–356.
20 AIPN, 010/208, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie przemyskim, 3 I 1982 r.,
k. 10–11; ibidem, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie przemyskim, 10 I 1982 r.,
k. 111.
21 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 167/6, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC,
23 I 1982 r., b.p.
22 Zygmunt Majgier – ur. 5 V 1940 r. w MoÊciskach, do Polski przyjecha∏ w 1955 r. i zamieszka∏
w PrzemyÊlu. Âlusarz-tokarz. W 1980 r. by∏ za∏o˝ycielem NSZZ „SolidarnoÊç” w Przemyskiej Spó∏-
dzielni Mieszkaniowej, wiceprzewodniczàcym, a nast´pnie przewodniczàcym tamtejszej Komisji
Zak∏adowej. W stanie wojennym po zwolnieniu z pracy zosta∏ taksówkarzem. W latach 1981–1989
dzia∏acz podziemnych struktur „SolidarnoÊci” w PrzemyÊlu. Obecnie radny Rady Miejskiej w Prze-
myÊlu.
23 Stanis∏aw ˚ó∏kiewicz – ur. 19 X 1935 r. w Pnikucie (woj. lwowskie). W latach 1950–1954 uczeƒ
Technikum Drogowego we Lwowie. Powo∏any do Armii Radzieckiej, s∏u˝y∏ w wojskach przeciw-
lotniczych w okr´gu moskiewskim. W 1957 r. przyjecha∏ do Polski. Ukoƒczy∏ budownictwo làdowe
na Politechnice w Gliwicach. Przewodniczàcy Regionalnej Komisji Wyborczej NSZZ „Solidar-
noÊç” Regionu Po∏udniowo-Wschodniego. W latach 1981–1989 w RKW PrzemyÊl. W 1990 r. wice-
wojewoda przemyski. Prezes Stowarzyszenia Pami´ci Orlàt Przemyskich.
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do siedziby Zarzàdu Regionu dotar∏ wiceprzewodniczàcy Wojciech K∏y˝
i przejà∏ kierowanie dalszymi dzia∏aniami24. 

Kilku pozosta∏ych na wolnoÊci cz∏onków Zarzàdu postanowi∏o dzia∏aç
w konspiracji. Przemyska „SolidarnoÊç” jeszcze w marcu 1981 r. opracowa∏a
plan dzia∏ania w nadzwyczajnej sytuacji. Zaleca∏ on, aby „w organizacjach
zwiàzkowych utworzyç zapasowe komitety, które przejmà kierownictwo or-
ganizacyjne [...], na og∏oszenie stanu wyjàtkowego nale˝y odpowiedzieç straj-
kiem generalnym”25. 13 grudnia po po∏udniu kilkunastu zwiàzkowców, któ-
rzy spotkali si´ w kot∏owni Przemyskiej Spó∏dzielni Mieszkaniowej,
zredagowa∏o ulotk´ i postanowi∏o rozprowadziç jà w zak∏adach pracy. We-
zwano w niej do „strajku powszechnego we wszystkich zak∏adach regionu za
wyjàtkiem s∏u˝by zdrowia, zak∏adów zwiàzanych z produkcjà ˝ywnoÊci oraz
zak∏adów zabezpieczajàcych podstawowe Êrodki bytowania: Êwiat∏o, ciep∏o,
woda, gaz”. Dalej informowano, ˝e Zarzàd Regionu przekszta∏ci∏ si´ w Re-
gionalny Komitet Strajkowy, sygnujàcy ulotk´, i przechodzi do konspiracji,
strajkiem zaÊ b´dzie kierowaç przez przedstawicieli wybranych komisji za-
k∏adowych. Polecano, aby w przypadku wprowadzenia przez w∏adz´ szcze-
gólnych Êrodków nacisku (jak militaryzacja zak∏adów) stosowaç bierny opór.
Apelowano o zachowanie spokoju i rozwagi oraz unikanie prowokacji26. 

188

24 Relacja Zygmunta Majgiera, 11 VII 2001 r. (w zbiorach autora); M. Kamiƒski, Paczka kawy za
dwie ryzy papieru [w:] Âwiadectwa stanu wojennego, wst´p J. Krupski, oprac. A. Dudek, K. Madej,
Warszawa 2001, s. 111. Marek Kamiƒski tak zrelacjonowa∏ wydarzenia z 13 grudnia: „Stanis∏aw
˚ó∏kiewicz stara∏ si´ zapanowaç nad bardzo nerwowà sytuacjà. Poleci∏, aby zabraç z siedziby
zwiàzku to, co jeszcze zosta∏o. Biurka i szafy by∏y rozbite, ale s∏u˝by bezpieczeƒstwa nie zabra∏y
wszystkiego. Pozosta∏à dokumentacj´ ukryliÊmy w piwnicy, ale przyznam, ˝e nie by∏ to najlepszy
pomys∏. Biura Zarzàdu Regionu mieÊci∏y si´ na II pi´trze, zaÊ na IV pi´trze znajdowa∏ si´ Dzia∏
Informacji. Tam by∏y teleksy i powielacze. Jeden powielacz znaleêliÊmy w szafie, co mo˝e Êwiad-
czyç, ˝e s∏u˝by bezpieczeƒstwa doÊç pobie˝nie przeszuka∏y pomieszczenia. Nast´pnie pojechaliÊmy
na ul. Barskà, gdzie znajdowa∏a si´ drukarnia zwiàzkowa. ZastaliÊmy jà ca∏kowicie rozbità. Po ja-
kimÊ czasie do siedziby Zarzàdu Regionu dotar∏ wiceprzewodniczàcy Wojciech K∏y˝, któremu
przekazaliÊmy w∏adz´. Jako ˝e by∏o tam sporo osób, to wyszliÊmy na korytarz. Wywo∏aliÊmy kilku
zaufanych cz∏onków Zarzàdu, m.in. Stanis∏awa ˚ó∏kiewicza, aby omówiç dalsze dzia∏ania”. 

Marek Kamiƒski – ur. 22 II 1952 r. w PrzemyÊlu, maszynista typograficzny. Wiceprzewodniczà-
cy, a nast´pnie przewodniczàcy Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” w Spó∏dzielni Inwali-
dów „Praca” w PrzemyÊlu. Cz∏onek Zarzàdu Regionu Po∏udniowo-Wschodniego NSZZ „Solidar-
noÊç”. W latach 1981–1989 w RKW PrzemyÊl. W latach 1989–1991 przewodniczàcy Zarzàdu
Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemia Przemyska.
25 Instrukcja MKS NSZZ „SolidarnoÊç” PrzemyÊl na wypadek stanu wyjàtkowego (w zbiorach
Marka Kamiƒskiego).
26 Biblioteka Po∏udniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w PrzemyÊlu, Komunikat Zarzàdu
Regionu Po∏udniowo-Wschodniego NSZZ „SolidarnoÊç” w PrzemyÊlu.
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13 grudnia rozpocz´to akcj´ strajkowà w Hucie Szk∏a Opakowaniowe-
go i Oddziale PKS w Jaros∏awiu. W hucie rozmowy oko∏o dwustuosobowej
grupy strajkujàcych, kierowanej przez Kazimierza Ziobr´, z zast´pcà ko-
mendanta wojewódzkiego MO do spraw SB nie przynios∏y rezultatu. Osta-
tecznie protest zakoƒczy∏ si´ w nocy, dzi´ki czemu nie dosz∏o do planowa-
nej interwencji jednostek milicji27. 14 grudnia próbowano wznieciç strajki
w trzech przemyskich zak∏adach: Fabryce Pras Automatycznych „Ponar-
-Plasomat” (Zak∏ad nr 6 „Fanina”), Zak∏adzie Chemii Gospodarczej „Pol-
lena-Astra” i Fabryce Domów. Protest w „Ponarze” zakoƒczy∏ si´ oko∏o
godziny osiemnastej, w „Astrze” natomiast strajkowa∏a tylko pierwsza
zmiana. W Fabryce Domów Komitet Strajkowy po rozmowie z dyrekcjà
zrezygnowa∏ z protestu28. W kilku zak∏adach nastroje strajkowe utrzymy-
wa∏y si´ jeszcze w nast´pnych dniach29.

14 grudnia wiceprzewodniczàcy Zarzàdu Regionu Po∏udniowo-
-Wschodniego NSZZ „SolidarnoÊç” Wojciech K∏y˝ i cz∏onek Zarzàdu
Krzysztof Prokop, przekonani o tym, ˝e w przemyskich zak∏adach pracy
trwa strajk, udali si´ w towarzystwie Zygmunta Majgiera do Urz´du Woje-
wódzkiego po pomoc dla strajkujàcych. Majgier tak to opisa∏: „Poszed∏em
razem z nimi, ale by∏em temu przeciwny. Do U[rz´du] W[ojewódzkiego]
weszli tylko K∏y˝ i Prokop. Czeka∏em na nich oko∏o dwóch godzin. Potem
si´ okaza∏o, ˝e Prokop wyszed∏, a K∏y˝ zosta∏ zamkni´ty”. Wojciech K∏y˝,
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27 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 167/6, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC,
2 I 1982 r., b.p.; AIPN Rz, 010/191, Informacja dzienna KW MO w PrzemyÊlu dla MSW o sytuacji
polityczno-operacyjnej w województwie przemyskim, 13 XII 1981 r., k. 318–319; Relacja Kazimierza
Ziobry. Z obawy przed internowaniem Ziobro zosta∏ wyprowadzony z huty w przebraniu ksi´dza.
28 AIPN Rz, 010/191, Informacja dzienna KW MO w PrzemyÊlu dla MSW o sytuacji polityczno-
-operacyjnej w województwie przemyskim, 14 XII 1981 r., k. 323–326. Marek Pudliƒski za zorgani-
zowanie 14 XII 1981 r. strajku w „Astrze” oraz druk ulotek zosta∏ skazany na 3,5 roku wi´zienia
i utraty praw publicznych (zwolniony w kwietniu 1983 r.). Po proteÊcie (za∏o˝enie czarnych opasek),
a nast´pnie interwencji SB w Spó∏dzielni Inwalidów „Praca” zwolniono z pracy Stefani´ Borowskà,
choç ze Êledztwa wynika∏o, ˝e nie ona by∏a inicjatorkà akcji. Markowi Kamiƒskiemu wytoczono pro-
ces w trybie doraênym, ale przed rozprawà s´dzia Jerzy Galanty powiedzia∏ mu, aby si´ nie martwi∏.
Kamiƒski nie zosta∏ skazany, prokurator za∏o˝y∏ rewizj´, ale bezskutecznie (A. Fenczak, S. St´pieƒ,
Zarys dziejów Spó∏dzielni Inwalidów „Praca” w PrzemyÊlu w latach 1949–1989, PrzemyÊl 1989, s. 77;
Relacja Marka Kamiƒskiego, 5 VI 2001, w zbiorach OBEP IPN w Rzeszowie).
29 AIPN Rz, 010/191, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 19 XII 1981 r., k. 339. Autorzy
kalendarium stanu wojennego podajà, ˝e strajki w tych zak∏adach trwa∏y jeszcze nast´pnego dnia
(Stan wojenny w Polsce. Kalendaria wydarzeƒ 13 XII 1981 – 31 XII 1982, red. W. Chudzik [i in.],
Warszawa 1999, s. 164). Przeczy temu meldunek zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB
(AIPN Rz, 010/191, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 15 XII 1981 r., k. 328).
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oskar˝ony o zredagowanie apelu nawo∏ujàcego do strajku, otrzyma∏ trzy la-
ta wi´zienia (zwolniono go z zak∏adu karnego w kwietniu 1983 r.). Aresz-
towany zosta∏ równie˝ Mariusz Kurowski (etatowy pracownik Zarzàdu
Regionu), który jednak ze wzgl´du na stan zdrowia zosta∏ wy∏àczony
z post´powania w trybie doraênym – sàd skaza∏ go na 1,5 roku wi´zienia
w zawieszeniu na 3 lata. 16 grudnia zosta∏ internowany30.

12 grudnia wieczorem Zarzàd Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Podkarpa-
cie w KroÊnie otrzyma∏ informacj´ z Regionu Mazowsze o przygotowywa-
niu przez w∏adze powa˝niejszej akcji, o czym mia∏y Êwiadczyç ruchy oddzia-
∏ów milicji i wojska31. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. w ramach operacji
„Klon” i „Jod∏a” w województwie kroÊnieƒskim internowano czterdzieÊci
osób (36 z „SolidarnoÊci” robotniczej, cztery z „SolidarnoÊci” Rolników
Indywidualnych), a w póêniejszych dniach jeszcze 39 osób. Umieszczono je
w Uhercach, Za∏´˝u, Nisku i Go∏dapi. Przeprowadzono 25 rozmów ostrze-
gawczych32. Po rozbiciu drzwi do siedziby Zarzàdu Regionu w Wojewódz-
kim Domu Kultury w KroÊnie milicja zasta∏a tam trzech dy˝urujàcych jego
cz∏onków: Stanis∏awa Guzika, Józef Kinela i Romana Lonca. Przes∏uchano
ich, a dwóch ostatnich internowano. Po przeszukaniu pomieszczeƒ zabra-
no znacznà cz´Êç dokumentacji, sprz´tu i sztandar zwiàzkowy33.

W województwie kroÊnieƒskim, podobnie jak w innych regionach,
zwiàzkowcy znali instrukcj´ dotyczàcà post´powania w wypadku stanu wo-
jennego – tworzenia struktur zapasowych czy rozpocz´cia strajku general-
nego. Jednak nie dosz∏o do powo∏ania zapasowego oÊrodka koordynujàce-
go akcj´. Niektórzy, nawet szeregowi dzia∏acze zwiàzku nie nocowali
w domach, cz´Êç zadeklarowa∏a wystàpienie z „SolidarnoÊci”. Ju˝ 13 grud-
nia podj´li strajk pracownicy Sanockich Zak∏adów Przemys∏u Gumowego
„Stomil”, kierowani przez przewodniczàcego Komisji Zak∏adowej „Soli-
darnoÊci” Jerzego Kuziana. 14 grudnia strajkowa∏o ∏àcznie oko∏o 6–6,5 tys.
osób w siedmiu zak∏adach: Filii KroÊnieƒskiej Huty Szk∏a w JaÊle, Zak∏a-
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30 Kronika stanu wojennego, „˚ycie Przemyskie” 1982, nr 1; R. G∏owacki, Pami´tnik stanu wojen-
nego, mps (w zbiorach OBEP IPN w Rzeszowie), s. 9.
31 AIPN Rz, 01/20, Informacja KW MO w KroÊnie dla MSW, 12 XII 1981 r., godz. 20.10, k. 410.
32 AP Rzeszów Oddzia∏ w Sko∏yszynie, KW PZPR, Wydzia∏ Administracyjny, 497, Informacja
o stanie bezpieczeƒstwa, ∏adu i porzàdku publicznego w województwie kroÊnieƒskim za okres od
1981 r. do koƒca III kwarta∏u 1983 r., b.d.; AIPN Rz, 01/22, Informacja KW MO w KroÊnie dla
MSW, 14 XII 1981 r., k. 5; A. Kyc, Internowanie – tajna broƒ stanu wojennego [w:] Z dziejów „Soli-
darnoÊci” podkarpackiej..., s. 59.
33 S. Fryc, op. cit., s. 31.
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dzie Przetwórstwa Drzewnego „Ustianowa”, „Stomilu”, Sanockiej Fabryce
Autobusów „Autosan”, Zak∏adach Urzàdzeƒ Naftowych „Naftomet”, Fa-
bryce Obuwia Sportowego „Polsport”, Fabryce Amortyzatorów „Polmo”
i WSK-PZL Krosno. W wyniku rozmów prowadzonych przez przedstawi-
cieli wojskowych grup operacyjnych, funkcjonariuszy SB i kierownictwa za-
k∏adów wi´kszoÊç strajkujàcych wróci∏a do pracy. Wieczorem wcià˝ jednak
strajkowa∏o jeszcze oko∏o 1800 osób z „Naftometu”, „Polsportu” i „Po-
lmo”34. 15 grudnia po rozmowach podj´to prac´ w „Naftomecie” i WSK,
strajk rozpoczà∏ si´ natomiast w „Krosnolenie”35. Najbardziej dramatyczna
sytuacja by∏a w Fabryce Amortyzatorów „Polmo”. Zak∏ad otacza∏ kordon
milicji, ZOMO i wojska. Mimo to 16 grudnia wtargn´∏o tam oko∏o tysiàca
robotników i rozpocz´∏o okupacj´ jednej z hal. Po wezwaniu komisarza
wojskowego, by do jedenastej opuÊciç zak∏ad, pozosta∏o jeszcze sto osób,
które wysz∏y dopiero po po∏udniu. Wojewódzki Komitet Obrony zwolni∏
dyrektora i jego zast´pc´, a fabryk´ zamknà∏ na dwa tygodnie. 19 grudnia
za organizacj´ strajku aresztowano Adama Oberca. Wszcz´to te˝ post´po-
wanie w sprawie zmuszania do strajku przez wy∏àczenie maszyn, umorzo-
no je jednak z powodu niewykrycia sprawców. 

Wed∏ug danych Komitetu Wojewódzkiego PZPR w KroÊnie ∏àcznie
w województwie za nieprzestrzeganie dekretu o stanie wojennym zwolnio-
no z pracy 224 osoby (w „Polmo” 205 osób, w sanockim „Stomilu” czterna-
Êcie, w Zak∏adach Przemys∏u Cukierniczego w JaÊle dwie, po jednej w kro-
Ênieƒskim „Naftomecie”, jasielskim „Gamracie” i sanockim „Autosanie”).
Ponadto odwo∏ano dyrektora „Polmo” Edwarda Nitk´ i jego zast´pc´ do
spraw technicznych Stanis∏awa Matusika „za uchylanie si´ od obowiàzków
wynikajàcych z dekretu o wprowadzeniu stanu wojennego”36. Oprócz tego
z jasielskiej Filii KroÊnieƒskiej Huty Szk∏a zwolniono trzy osoby, interno-
wano te˝ cztery kolejne. Jerzy Kuzian zosta∏ skazany na rok pozbawienia
wolnoÊci, a Adam Oberc na dwa lata37. ¸àcznie w strajkach w wojewódz-
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34 AIPN Rz, 01/22, Informacje KW MO w KroÊnie dla MSW, 13 i 14 XII 1981 r., k. 1–2, 4.
35 Ibidem, Informacja KW MO w KroÊnie dla MSW, 15 XII 1981 r., k. 8.
36 AZR, 385a, Wykaz aresztowanych i skazanych z rejonu po∏udniowo-wschodniej Polski uaktual-
niony wg stanu danych na 15 X 1984 r., b.p.; AP Rzeszów Oddzia∏ w Sko∏yszynie, KW PZPR, W∏a-
dze KW PZPR, 45, Informacja o funkcjonowaniu przedsi´biorstw paƒstwowych w okresie stanu wo-
jennego, marzec 1982 r., b.p.; „Nowiny”, 16 XII 1981. Obroƒcà Oberca by∏ mec. Stanis∏aw Zajàc.
37 AP Rzeszów Oddzia∏ w Sko∏yszynie, KW PZPR, Wydzia∏ Administracyjny, 497, Informacja do-
tyczàca spraw przeprowadzonych w trybie doraênym w okresie 13 XII 1981 – 15 IV 1982 r., b.p.;
S. Fryc, op. cit., s. 31–33; „Nowiny”, 7 I 1982.
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twie kroÊnieƒskim wzi´∏o udzia∏ oko∏o 9890 pracowników38. 16 grudnia
Andrzej Lechowski w indywidualnym proteÊcie przeciwko wprowadzeniu
stanu wojennego zabarykadowa∏ si´ w warsztacie elektrycznym PKP w Ja-
Êle i wywiesi∏ na drzwiach tablic´ z napisem „Strajk okupacyjny”. Milicjan-
ci wy∏amali drzwi i dotkliwie go pobili, a nast´pnie internowali39.

W województwie tarnobrzeskim akcjà wprowadzenia stanu wojennego
kierowa∏ komendant wojewódzki MO w Tarnobrzegu p∏k Boles∏aw Niem-
czyn. W nocy 12 na 13 grudnia internowano 76 osób, a do po∏owy stycznia
∏àcznie 127 osób. Do 1 stycznia zatrzymano 123 osoby, z czego 32 zwolnio-
no. W styczniu SB przeprowadzi∏a 78 rozmów profilaktyczno-ostrzegaw-
czych; cztery osoby nie podpisa∏y deklaracji lojalnoÊci i zosta∏y internowa-
ne. Do koƒca lutego 1982 r. by∏o 421 rozmów. Wed∏ug SB przez ca∏y okres
stanu wojennego internowano 150 osób; do 12 grudnia 1982 r. przeprowa-
dzono 1162 rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze oraz 508 przeszukaƒ,
w tym 359 z efektem negatywnym40.

Zatrzymano wszystkich siedmiu etatowych pracowników pi´tnastooso-
bowego Prezydium Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemia Sando-
mierska, w tym przewodniczàcego Stanis∏awa Krupk´, wiceprzewodniczà-
cego Jana Ciska i sekretarza Eugeniusza Trzuskota oraz pi´ciu cz∏onków
spo∏ecznych, ponadto niektórych pozosta∏ych cz∏onków zarzàdu. Interno-
wano równie˝ cz∏onków w∏adz najwi´kszych zak∏adowych organizacji
zwiàzkowych: Kombinatu Przemys∏owego Huty Stalowa Wola, Kopalni
i Zak∏adów Przetwórstwa Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu i elektrowni
„Po∏aniec”. W czasie zatrzymywania bardzo rzadko u˝ywano si∏y; zdarzy∏o
si´ tak przy zatrzymaniu Andrzeja Berezowskiego, który stawia∏ opór, i Eu-
geniusza Trzuskota, w którego mieszkaniu przestrzelono zamek i si∏à wy∏a-
mano drzwi. Dwie osoby wyciàgni´to z domu w samej bieliênie. Milicja
przeszuka∏a równie˝ pomieszczenia Zarzàdu Regionu przy ul. Staszica 156
w Stalowej Woli41.
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38 Stan wojenny w Polsce. Kalendaria..., s. 110.
39 G. GoÊciƒski, Opozycyjne grupy nacisku w regionie Podkarpacie w latach osiemdziesiàtych, Kro-
sno 1997, s. 67.
40 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 50, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie tarno-
brzeskim za okres od 13 XII 1981 do 31 XII 1982 r., 5 I 1983 r., k. 105; ibidem, Ocena sytuacji po-
lityczno-operacyjnej w województwie tarnobrzeskim, 5 II 1982 r., k. 114.
41 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 360; Relacja Ewy Kuberny, 19 V 2001 r. (w zbiorach
OBEP IPN w Rzeszowie); A. Koptyra, op. cit., s. 139–159.
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13 grudnia grupa dzia∏aczy „SolidarnoÊci” w Hucie Stalowa Wola po-
stanowi∏a zorganizowaç strajk nast´pnego dnia. Tymczasem Marian Janik
i Zdzis∏aw Be∏czowski zabrali i ukryli sztandar zwiàzku. Organizacji straj-
ku podjà∏ si´ Jerzy Kopeczek. Wraz z Ewà Kubernà 14 grudnia rano zach´-
ca∏ do protestu ludzi udajàcych si´ do zak∏adu42. W strajku wzi´∏o udzia∏
oko∏o 2,5 tys. osób z pi´ciu wydzia∏ów. Po dwóch godzinach na skutek per-
swazji komisarza wojskowego i straszenia represjami strajk zosta∏ przerwa-
ny. Próba wznowienia go przez pracowników drugiej zmiany zakoƒczy∏a
si´ niepowodzeniem. 14 grudnia strajk podj´∏o równie˝ oko∏o trzystu pra-
cowników Zak∏adów Metalowych „Predom-Dezamet” w Nowej D´bie43.
17 grudnia ponownie próbowano strajkowaç na dwóch wydzia∏ach Huty
Stalowa Wola – od godziny 7.30 do 10.00 prac´ przerwa∏o oko∏o trzystu
osób. W obu przypadkach skutecznie interweniowali oficerowie milicji44.
˚adnej akcji protestacyjnej nie by∏o w Tarnobrzegu, mimo wyznaczenia
osób z „zapasowego garnituru” Komisji Zak∏adowej w „Siarkopolu”45.

W dniu wprowadzenia stanu wojennego z siedziby Zarzàdu Regionu
zosta∏ wys∏any teleks z podpisem Ryszarda Rotta, wst´pujàcego jako komi-
sarz Regionu „SolidarnoÊç” Ziemia Sandomierska. Zawiera∏ wezwanie
dzia∏aczy zwiàzku na spotkanie w klasztorze kapucynów w Rozwadowie.
Nast´pnego dnia wieczorem przyby∏o tam kilkadziesiàt osób. W trakcie
spotkania zabudowania klasztorne zosta∏y otoczone przez funkcjonariuszy
MO i SB. Cz´Êç osób zdo∏a∏a uciec, reszt´ zatrzymano. Funkcjonariusze
SB wydawali si´ doskonale znaç miejsce i przebieg zebrania. Zdaniem nie-
których uczestników by∏o ono prowokacjà w celu uj´cia osób zamierzajà-
cych kontynuowaç dzia∏alnoÊç zwiàzkowà46. Znajduje to potwierdzenie
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42 Relacja Ewy Kuberny: „mówiliÊmy, ˝e w∏aÊnie zamkn´li dzia∏aczy, ˝e statut nas zobowiàzuje do
obrony ludzi z »SolidarnoÊci«, ˝e strajk ma byç, ˝e mo˝na ustàpiç, ale tylko wtedy, kiedy karabin
do g∏owy... Tak dok∏adnie mówiliÊmy. Potem, jak ju˝ otworzyli ramp´, to z kolei skierowaliÊmy si´
do ludzi, którzy wychodzili z pociàgu. Tak szliÊmy po jednej stronie, po drugiej oni szli, to trzeba
by∏o podbiec. I takà metodà szeptanà robiliÊmy strajk. W∏aÊciwie nikt specjalnie nie reagowa∏ ˝y-
wo, bo wszyscy byli przestraszeni”.
43 M. Czwarno, Podziemna „SolidarnoÊç” [w:] SolidarnoÊç z KoÊcio∏em..., s. 49; Stan wojenny w Pol-
sce. Kalendaria..., s. 194.
44 AP Kielce Oddzia∏ w Sandomierzu, KW PZPR w Tarnobrzegu, 406, Aktualna sytuacja spo∏ecz-
no-polityczna w województwie, 17 XII 1981 r., k. 99.
45 T. Zych, Refleksje nad stanem wojennym, „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” 1996, nr 14,
s. 4–5. 
46 Relacja Ewy Kuberny; D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 361.
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w jednym z dokumentów tarnobrzeskiej KW MO, w którym stwierdzono,
˝e SB przygotowa∏a „drugi garnitur” na ewentualnoÊç powo∏ania kontrolo-
wanego przez w∏adze Zarzàdu Regionu, „który mia∏ objàç konspiracyjne
kierownictwo zwiàzku na wypadek wprowadzenia stanu wojennego”. W∏aÊ-
nie 13 grudnia zosta∏ utworzony fikcyjny Tymczasowy Komisaryczny Zarzàd
Regionu, ca∏kowicie kontrolowany przez SB. 14 grudnia zosta∏ on „ujaw-
niony” przez SB i w Rozwadowie zatrzymano osiemnaÊcie osób (dwanaÊcie
internowano)47.

Podziemna opozycja i opór spo∏eczny
Powstawanie zorganizowanej opozycji w Polsce po∏udniowo-wschod-

niej w okresie stanu wojennego mo˝emy podzieliç na dwa etapy. Pierwszy
rozpoczà∏ si´ ju˝ 13 grudnia, wraz z próbami wywo∏ania strajku generalne-
go. Cz´Êç inicjatorów strajku trafi∏a do oÊrodków internowania lub – z wy-
rokami – do wi´zieƒ, ci natomiast, którzy zdo∏ali si´ zakonspirowaç, w∏à-
czyli si´ w tworzenie struktur podziemnych. Druga faza nastàpi∏a wraz
z uwalnianiem osób internowanych. Cz´Êç z nich do∏àczy∏a do tworzàcych
si´ organizacji konspiracyjnych, wnoszàc do nich nowe pomys∏y. Niezwykle
istotnà rol´ odegra∏y liczne, cz´sto anonimowe Êrodowiska, które w∏àcza∏y
si´ w nurt oporu spo∏ecznego. Nierzadko by∏y to pojedyncze przypadki, na
jednà lub kilka akcji, bez budowania trwa∏ych struktur. Mia∏o miejsce
wreszcie wiele indywidualnych przejawów oporu, jak zrywanie obwieszczeƒ
czy plakatów propagandowych, noszenie znaczków „SolidarnoÊci” lub
zbieranie datków na rzecz internowanych i aresztowanych.

Budowa struktur podziemnych

W pierwszych dniach po wprowadzeniu stanu wojennego odnotowano
liczne przypadki zdzierania obwieszczeƒ o wprowadzeniu stanu wojennego
lub dopisywania na nich hase∏ w rodzaju: „SolidarnoÊç zwyci´˝y” czy
„Precz z terrorem”. W Rzeszowie i innych miastach malowano na murach
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47 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 50, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na tere-
nie województwa tarnobrzeskiego w okresie od 13 XII 1981 r. do 31 XII 1982 r., k. 182. O przygo-
towaniach SB, szczególnie w Gdaƒsku, dotyczàcych przej´cia pe∏nej kontroli nad „SolidarnoÊcià”
zob. G. Majchrzak, Dzia∏ania S∏u˝by Bezpieczeƒstwa w celu przej´cia kontroli nad „SolidarnoÊcià”
w latach 1980–1982, „Dzieje Najnowsze” 2003, nr 3, s. 89–99.
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has∏a i symbole Polski Walczàcej, kolportowano ulotki (w Rzeszowie ju˝
w nocy z 15 na 16 grudnia). Niecz´sto dochodzi∏o natomiast do otwartych
manifestacji sprzeciwu, takich jak petycje trzech cz∏onków „SolidarnoÊci”
z rzeszowskiego „Kruszgeo” z ˝àdaniem zwolnienia internowanych kolegów
czy czterdziestu pracowników Instytutu Fizyki WSP domagajàcych si´ zwol-
nienia z internowania dyrektora prof. Romana Wyrzykowskiego48. Komitet
Wojewódzki PZPR w Rzeszowie 15 grudnia naciska∏, aby zwi´kszono licz-
b´ patroli MO, zw∏aszcza na wsi. Domagano si´ tak˝e internowania nast´p-
nych dzia∏aczy „drugich i kolejnych garniturów ekstremy »SolidarnoÊci«”49.

Pierwszà prób´ zorganizowania dzia∏alnoÊci konspiracyjnej w Rzeszo-
wie podj´to w dniach 14–16 grudnia, najpierw podczas spotkania przy ko-
Êciele oo. Bernardynów, a nast´pnie w koÊciele Chrystusa Króla z udzia∏em
m.in. Mariana Hadego, Jacka Pasternaka, Stefana Ràczego, Marka Rzàsy,
Zbigniewa Sieczkosia, Micha∏a Str´ka, Anny Turasiewicz, Zofii Mróz.
17 grudnia uruchomiono pierwszà drukarni´ podziemnà (powielacz bia∏-
kowy). 22 grudnia w okolicach WSK-PZL Rzeszów rozrzucono ulotki: „Po-
lacy – nie dajmy si´ zastraszyç, strajk trwa – NSZZ »SolidarnoÊç«”. Przed
Êwi´tami rozpocz´to te˝ zbiórk´ pieni´dzy dla internowanych i ich rodzin50.

Koordynacjà dzia∏aƒ podziemnych zaj´∏a si´ organizacja pod nazwà
Mi´dzyzak∏adowy Komitet Robotniczy, czyli Zbigniew SieczkoÊ i Micha∏
Str´k. Kilka miesi´cy póêniej zacz´to oficjalnie u˝ywaç nazwy Regionalna
Komisja Wykonawcza NSZZ „SolidarnoÊç”. Wed∏ug Micha∏a Str´ka MKR
powsta∏ jeszcze w grudniu 1981 r. (autorzy kalendarium rzeszowskiej „Soli-
darnoÊci” przesuwajà dat´ powo∏ania RKW na luty 1982 r.). Na drugim po-
siedzeniu, pod koniec stycznia 1982 r. pierwsza dwójka dokooptowa∏a Sta-
nis∏awa Marka, który by∏ odpowiedzialny za stron´ finansowà, a nast´pnie,
prawdopodobnie w lutym, Janusza Loeglera. Organizacj´ oparto na syste-
mie trójkowym. Ka˝dy z czterech cz∏onków mia∏ tworzyç swojà w∏asnà
struktur´, nieznanà pozosta∏ym, i samodzielnie podejmowaç decyzje, koor-
dynowane jedynie na poziomie RKW51. W marcu 1982 r. ukaza∏ si´ biuletyn
„Informacje Wojenne”, redagowany przez Zbigniewa Sieczkosia. Opubli-
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48 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 373.
49 Ibidem, s. 374.
50 Ibidem.
51 M. Str´k, op. cit., s. 21; Musimy t´ parti´ wygraç albo odejÊç (wywiad z Przewodniczàcym Regio-
nalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „S” Regionu Rzeszowskiego Zbigniewem Sieczkosiem), „Ultima-
tum” 1989, nr 2, s. 7.
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kowano w nim m.in. instrukcje dotyczàce stosowania biernego oporu wobec
w∏adz i tworzenia struktur podziemnych. Jeszcze w marcu zacz´∏a wycho-
dziç „SolidarnoÊç Trwa” – biuletyn informacyjny MKR (od numeru 81
w 1986 r. – RKW). Z czasem w regionie pracowa∏o siedem punktów poli-
graficznych koordynowanych przez RKW. Ogromny udzia∏ w zorganizowa-
niu druku i redagowaniu pism mia∏ Jan Klaudiusz Laskosz, pos∏ugujàcy si´
pseudonimem „Cezar”. Dzia∏alnoÊç konspiracyjnà rozpoczà∏ ju˝ w pierw-
szych dniach stanu wojennego. W styczniu 1982 r. zawiàza∏ szeÊcioosobowà
grup´ pod nazwà Ko∏o Oporu Spo∏ecznego – MAKI (KOS-MAKI). Grupa
ta by∏a jednostkà autonomicznà, ale ÊciÊle wspó∏pracowa∏a z RKW52. 

Na prze∏omie marca i kwietnia do grupy kierowniczej RKW do∏àczyli
Marian Krztoƒ, Jaros∏aw A. Szczepaƒski i Pawe∏ Sza∏aj53. W kwietniu 1982 r.
rozszerzono RKW o Kazimierza Ferenca, Józefa Konkela i Stanis∏awa
¸akomego, a od wrzeÊnia o Marka Wójcika, który przejà∏ po Sieczkosiu
i Musiale redagowanie biuletynu „SolidarnoÊç Trwa” (Musia∏ zajà∏ si´ reda-
gowaniem przemyskiego pisma „Busola”). Ponadto przy tworzeniu tego
biuletynu wspó∏pracowali: SieczkoÊ, Wanda Tarnawska i Szczepaƒski. Ma-
rek Wójcik podaje, ˝e w sk∏ad RKW wszed∏ równie˝ Adam Ânie˝ek, a od la-
ta wspó∏pracowa∏ Ryszard Rogoziƒski54. Oprócz organizowania druku i kol-
porta˝u RKW dociera∏a do internowanych. Dzi´ki pomocy pracowników
s∏u˝by zdrowia, szczególnie Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie nie tylko
utrzymywano sta∏y kontakt z osadzonymi (pod pozorem badaƒ lekarskich),
ale tak˝e umo˝liwiono niektórym z nich wyjÊcie ze wzgl´du na stan zdrowia.
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52 J.K. Laskosz, Przyczyny mojego uchodêstwa, Ateny 1985, rkps (w zbiorach Barbary Marczuk).
Jan Klaudiusz Laskosz – ur. 23 XI 1945 r. w Pary˝u. W 1950 r. wraz z rodzicami przyjecha∏ do Pol-
ski. Ukoƒczy∏ Technikum Drogowe w Jaros∏awiu. Od paêdziernika 1980 r. przewodniczàcy Komisji
Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” w Dyrekcji Okr´gowej Dróg Publicznych w Rzeszowie. Prze-
wodniczàcy Tymczasowej Komisji Porozumiewawczej Drogowców Regionu Po∏udniowo-Wschod-
niego (Krosno, PrzemyÊl, Rzeszów). W stanie wojennym dzia∏a∏ w konspiracji. 14 IV 1983 r. aresz-
towany, zwolniony na mocy amnestii 25 VII 1983 r. W 1985 r. wyemigrowa∏ do Grecji, nast´pnie
do USA. Powróci∏ do Polski, zmar∏ 11 XI 2003 r. w Domu Pomocy Spo∏ecznej w Babicy k. Rzeszo-
wa („Nowiny”, 13 XI 2003).
53 Pawe∏ Sza∏aj, zatrzymany w kwietniu 1982 r., z braku dowodów winy zosta∏ internowany (Prze-
ciw SolidarnoÊci..., s. 152, Notatka zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Rzeszowie
dla dyrektora Departamentu IV MSW). 
54 DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 65; II Walny Zjazd Delegatów NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Rze-
szowskiego..., s. 6–7; Relacja Marka Wójcika. Do podziemnej prasy pisali m.in.: Stanis∏aw Alot, Je-
rzy Burtan, Stanis∏aw Kalita, Jan Musia∏, W∏adys∏aw Piestrak, Zbigniew SieczkoÊ, Stanis∏aw So∏ek,
Jaros∏aw A. Szczepaƒski, Adam Ânie˝ek, Wanda Tarnawska, Marek Wójcik.
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W styczniu 1982 r. zawiàza∏a si´ grupa konspiracyjna w Mielcu (Sylwe-
ster Duszkiewicz, Grzegorz Lubieniecki, Józef Malczyƒski, Marian Stry-
charz), która nawiàza∏a kontakt z RKW. Z czasem rozros∏a si´ do oko∏o
siedemdziesi´ciu osób. W lipcu zosta∏a wzmocniona przez osoby, które wy-
sz∏y z oÊrodka dla internowanych: Stanis∏awa Kalit´, Wies∏awa Moczul-
skiego, Stanis∏awa Stachowicza. RównoczeÊnie zacz´∏y powstawaç struk-
tury podziemne w Soninie i ¸aƒcucie (Antoni Bosek, Edward Cwynar,
Stanis∏aw Dec, Maria i Stanis∏aw Krzywonosowie, Zbigniew Lemaƒczyk,
Stanis∏aw Olech, Stanis∏aw Tejchman, Wit Tybulczyk, Wit K. Wojtowicz)55. 

W maju dosz∏o do spotkania przedstawiciela RKW Rzeszów Micha∏a
Str´ka i Tymczasowej Regionalnej Komisji Wykonawczej w PrzemyÊlu
Marka Kamiƒskiego, na którym ustalono sposoby kontaktu i kolporta˝u.
Od miesi´cy letnich 1982 r. RKW Rzeszów powi´ksza∏a systematycznie za-
kres kontaktów, m.in. z Wroc∏awiem, Gdaƒskiem, Bielsko-Bia∏à, Katowi-
cami. Funkcjonowa∏y ju˝ struktury wykonawcze RKW w Ropczycach
i Strzy˝owie. Zwolnieni z oÊrodków internowania dzia∏acze „SolidarnoÊci”
w∏àczali si´ do pracy podziemnej. W sierpniu odby∏o si´ spotkanie cz∏on-
ków RKW z przewodniczàcym Zarzàdu Regionu Rzeszowskiego Antonim
Kopaczewskim. Konsultowano z nim „wa˝ne kwestie” – jak to uj´to
w sprawozdaniu RKW. „Do zadaƒ przewodniczàcego nale˝a∏o reprezento-
wanie regionu wobec w∏adz krajowych, wyst´powanie publicznie w Êrodo-
wiskach identyfikujàcych si´ z »SolidarnoÊcià«, odbywanie spotkaƒ z RKW
dla konsultowania bie˝àcych dzia∏aƒ zwiàzku”. Wspó∏praca ta by∏a niekie-
dy bardzo trudna, na co mia∏o wp∏yw kierowanie przez Kopaczewskiego
odr´bnà strukturà konspiracyjnà. We wrzeÊniu ukonstytuowa∏a si´ Tajna
Komisja Zak∏adowa „SolidarnoÊci” w rzeszowskiej WSK na czele z Ada-
mem Matuszczakiem, Stanis∏awem ¸ozà i Adamem Ânie˝kiem. Stopniowo
rozbudowywano wspó∏prac´ z Dolnym Âlàskiem, Krakowem i Warszawà,
a w regionie – z Sanokiem, Stalowà Wolà i PrzemyÊlem56. Do kontaktów
mi´dzy Sieczkosiem i Str´kiem, które starano si´ ograniczyç do niezb´dne-
go minimum, wykorzystywano dwa niezale˝ne zespo∏y ∏àcznikowe. System
ten funkcjonowa∏ do 1986 r. Tak samo dzia∏a∏a ∏àcznoÊç z PrzemyÊlem
(Maria Grancowska z Rzeszowa z Helenà Kubin z PrzemyÊla). Najbardziej
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55 M. Str´k, op. cit., s. 22.
56 DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 64–72; II Walny Zjazd Delegatów NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu
Rzeszowskiego..., s. 7.
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rozbudowana struktura informacyjno-kolporta˝owa powsta∏a nieco póê-
niej spoÊród osób spotykajàcych si´ podczas dy˝urów w siedzibie Komite-
tu Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym, Pozbawionym Pracy
oraz Ich Rodzinom u bernardynów w Rzeszowie57.

Niemal od samego poczàtku SB mia∏a ÊwiadomoÊç, ˝e w Rzeszowie dzia-
∏a jakaÊ konspiracja. Jak wynika z materia∏ów archiwalnych, w poczàtkowym
okresie stanu wojennego bardzo przydatni w dzia∏aniach operacyjnych byli
m.in. tajni wspó∏pracownicy „Barbara”58 – zwerbowana jeszcze przed sta-
nem wojennym przez Wydzia∏ III, a nast´pnie przekazana do Wydzia∏u V
– i „Kwiatkowski”. 20 stycznia 1982 r. „Barbara” poinformowa∏a SB, ˝e au-
torami ulotek wzywajàcych do strajku 16 grudnia byli ukrywajàcy si´ Jan
Musia∏ i Józef Baran. Tydzieƒ póêniej przekaza∏a SB informacje obcià˝ajà-
ce m.in. Jana WyciÊlaka i Wand´ Minickà, którzy mieli ukryç dwie maszy-
ny do pisania i dwa powielacze. Tajny wspó∏pracownik „Kwiatkowski” wzià∏
udzia∏ w jednym z pierwszych spotkaƒ konspiracyjnych, które odby∏o si´
15 grudnia z udzia∏em Musia∏a i Barana w kawiarni „Hortex” w Rzeszowie. 

Informacje tego rodzaju da∏y Wydzia∏owi V KW MO w Rzeszowie
asumpt do za∏o˝enia 9 lutego 1982 r. kwestionariusza ewidencyjnego o kryp-
tonimie „Opór”, dotyczàcego Zbigniewa Sieczkosia. W maju dzi´ki kolej-
nym informacjom od tajnych wspó∏pracowników „Supona”59 i „Barbary”
SB przekszta∏ci∏a kwestionariusz w spraw´ operacyjnego rozpracowania.
Funkcjonariusze SB zak∏adali, ˝e SieczkoÊ jest szefem bli˝ej nieokreÊlonej
grupy konspiracyjnej, do której nale˝y równie˝ Micha∏ Str´k60. W paêdzier-
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57 M. Str´k, op. cit., s. 44.
58 Tajny wspó∏pracownik o pseudonimie „Barbara” zosta∏ pozyskany przez SB 6 VIII 1981 r.
Wspó∏pracowa∏ jedynie przez par´ miesi´cy, nast´pnie zmieniono mu pseudonim na „Zbyszek”;
zaprzestano z nim kontaktu w lutym 1982 r. (AIPN Rz, 00102/1383).
59 Tajny wspó∏pracownik „Supon”, nast´pnie „JaÊmin”, by∏ w latach osiemdziesiàtych jednym z wa˝-
niejszych agentów rzeszowskiej SB. By∏y etatowy pracownik Biura Interwencji MKR w Rzeszowie,
a póêniej cz∏onek RKW. Pozyskany zosta∏ do wspó∏pracy 5 II 1982 r. podczas internowania w Za∏´-
˝u. Od lipca 1982 r. dzi´ki uzyskanym od niego informacjom SB mia∏a dobre rozeznanie w obsadzie
RKW w Rzeszowie. Poza tym „JaÊmin” mia∏ kontakt z Antonim Kopaczewskim i donosi∏ na niego,
m.in. sk∏ada∏ funkcjonariuszon SB relacje z pobytu Kopaczewskiego u Lecha Wa∏´sy. Prowadzony
by∏ przez Janusza Kladera, a nast´pnie Andrzeja Czerwiƒskiego. Od 1 IV 1982 do 3 IV 1989 r. za
wspó∏prac´ z SB uzyska∏ 586 400 z∏ w gotówce oraz inne rzeczy i przys∏ugi (AIPN Rz, 00102/1383).
60 Ibidem, 011/207, Meldunek operacyjny Wydzia∏u V KW MO w Rzeszowie, 23 III 1982 r., b.p.;
ibidem, 00163/13, t. 1, Plan wykonawczy do sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Opór”,
15 V 1982 r., k. 6–7. Sprawa operacyjnego rozpracowania „Opór” zosta∏a formalnie zakoƒczona
dopiero 26 I 1990 r., ∏àcznie obj´to nià szeÊçdziesiàt osób. 
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niku 1982 r. dysponowali ju˝ doÊç rozleg∏à wiedzà na temat RKW. Uwa˝a-
li, ˝e kierownictwo tworzà: Zbigniew SieczkoÊ, Micha∏ Str´k, Kazimierz
Ferenc (wed∏ug SB wy∏àczy∏ si´ z konspiracji jesienià), Stefan Ràczy, Józef
Konkel, Stanis∏aw Alot, Jaros∏aw A. Szczepaƒski, Stanis∏aw ¸akomy. Po-
nadto oceniali, ˝e grupa udzielajàca si´ w podziemiu liczy oko∏o dwustu
osób, zajmuje si´ g∏ównie drukiem i kolporta˝em pism „Obrona” i „Soli-
darnoÊç Trwa”. Wydzia∏ V mia∏ dwóch tajnych wspó∏pracowników z „bez-
poÊrednim dost´pem do kierownictwa grupy”, dwóch – z dost´pem po-
Êrednim oraz jeden kontakt operacyjny. Mimo to SB nie wiedzia∏a
wszystkiego. Kierownictwo RKW stara∏o si´ zachowywaç zasady konspira-
cji, czego przyk∏adem jest informacja agenta o pseudonimie „JaÊmin”, któ-
ry nie móg∏ dowiedzieç si´ o ukrytym powielaczu, gdy˝ nie by∏ dopuszcza-
ny do rozmów prowadzonych przez Sieczkosia w Êcis∏ym gronie dwóch,
trzech osób, nale˝àcych do kierownictwa grupy61.

Si∏a zademonstrowana 13 grudnia, mimo przyt∏aczajàcej przewagi w∏a-
dzy, nie z∏ama∏a oporu spo∏ecznego. Dochodzi∏o do ró˝nego rodzaju akcji
protestacyjnych, niekoniecznie zwiàzanych z RKW. 6 stycznia na jednym
z wydzia∏ów (W-68) WSK-PZL Mielec cz´Êç pracowników przypi´∏a sobie
do ubraƒ czarne wstà˝ki na znak protestu przeciw represjom wobec „Soli-
darnoÊci”. W marcu uczniowie rzeszowskiego Technikum Odlewniczego
(przy WSK) przypi´li do ubraƒ oporniki radiowe. 13 marca grupa studen-
tów Politechniki Rzeszowskiej z Janem Lichotà, cz∏onkiem NZS i prze-
wodniczàcym Komitetu Strajkowego w 1981 r. na czele za∏o˝y∏a czarne
opaski i zapali∏a znicze pod pomnikiem KoÊciuszki. 15 marca Lichot´
– którego zachowanie wobec SB zosta∏o ocenione jako aroganckie – oraz
Witolda Bierbasza internowano. Na wniosek rektora Politechniki i dzieka-
na Wydzia∏u Elektrycznego 22 marca obydwaj zostali zwolnieni z oÊrodka
internowania w Za∏´˝u. W nocy z 30 na 31 marca studenci Politechniki
wznosili okrzyki przeciwko WRON i ZSRR. Nast´pnego dnia w∏adze
uczelni zorganizowa∏y spotkanie ze studentami, lecz ci po odÊpiewaniu pie-
Êni religijnej wyszli z sali. 13 kwietnia ponad po∏owa za∏ogi WSK-PZL Mie-
lec wstrzyma∏a prac´ na pi´ç minut62.
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61 Ibidem, 044/1107, t. 1, Pismo KW MO w Rzeszowie do MSW, 16 X 1982 r., k. 150–154; ibidem,
Informacja spisana ze s∏ów TW ps. „JaÊmin” na spotkaniu 6 IV 1983 r., k. 182–183.
62 Stan wojenny w Polsce. Kalendaria..., s. 169–170; AIPN Rz, 011/209, Meldunek operacyjny Wy-
dzia∏u III WUSW w Rzeszowie, 15 XI 1984 r., b.p.
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Sytuacja kryzysowa jesienià 1981 r. sk∏oni∏a wielu regionalnych przy-
wódców zwiàzkowych do ukrycia cz´Êci Êrodków finansowych, które mog∏y-
by pos∏u˝yç do ewentualnej dzia∏alnoÊci podziemnej. Jedni zrobili to sku-
tecznie, innym si´ nie uda∏o. Prezydium Zarzàdu Regionu Rzeszowskiego
we wrzeÊniu 1981 r. przeznaczy∏o 3 mln z∏ jako „darowizn´” na budow´ ko-
Êcio∏a. 11 paêdziernika wiceprzewodniczàcy Zarzàdu Tadeusz Sowa prze-
kaza∏ pieniàdze ks. Stanis∏awowi Macowi, proboszczowi parafii NajÊwi´t-
szego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie. Informacj´ o tym SB uzyska∏a od
„Supona” (jak pisano êród∏a informacji „sta∏ego, wiarygodnego, posiadajà-
cego dalsze mo˝liwoÊci informowania”), potwierdzi∏ jà ponadto agent „Ka-
lina”. 31 grudnia 1982 r. wszcz´to Êledztwo i oskar˝ono cz∏onków Prezy-
dium Zarzàdu o zagarni´cie zwiàzkowych pieni´dzy, jednak Prokuratura
Wojewódzka w Rzeszowie wobec niestwierdzenia przest´pstwa umorzy∏a je.
Proboszcz Mac zezna∏, ˝e za te pieniàdze kupiono materia∏y budowlane63.
W∏adze nie przej´∏y ukrytych w ten sposób zasobów.

UroczystoÊci 3 Maja w 1982 r. sta∏y si´ dobrà okazjà do zademonstro-
wania si∏y oporu spo∏ecznego. RKW w Rzeszowie wyda∏a odezw´ „Do
wszystkich cz∏onków NSZZ »SolidarnoÊç«”, wzywajàcà do bojkotu ofi-
cjalnych uroczystoÊci pierwszomajowych i zach´cajàcà do uczestnictwa
w niezale˝nych obchodach 1 i 3 Maja. W odpowiedzi SB przeprowadzi∏a
192 rozmowy ostrzegawcze – g∏ównie z ksi´˝mi i dzia∏aczami „Solidarno-
Êci”. 3 maja po mszy Êwi´tej w koÊciele farnym, w której udzia∏ wzi´∏o oko-
∏o 1500–2000 osób, cz´Êç z nich przesz∏a na Rynek, pod pomnik Tadeusza
KoÊciuszki z okrzykami: „Precz z juntà”, „WypuÊciç Wa∏´s´ i Kopaczew-
skiego”, „Niech ˝yje SolidarnoÊç”, „Niech ˝yje Kopaczewski”. Niektórzy
mieli choràgiewki bia∏o-czerwone oraz bia∏e z napisem „SolidarnoÊç”. Pod
pomnikiem do kilkudziesi´cioosobowej grupy wyg∏osi∏ krótkie przemówie-
nie Stanis∏aw Alot (zwolniony z internowania 29 kwietnia). Uczestnicy ma-
nifestacji odÊpiewali „Bo˝e, coÊ Polsk´...” i hymn paƒstwowy, a pod pomni-
kiem z∏o˝yli wieƒce i wiàzanki kwiatów. Przebieg manifestacji, a zw∏aszcza
liczba uczestników zaskoczy∏y nie tylko samych organizatorów, ale te˝ SB
i MO. S∏u˝by te wówczas nie interweniowa∏y. Dopiero póêniej zatrzymano
szesnaÊcie osób, cztery z nich otrzyma∏y grzywny od kolegium do spraw wy-
kroczeƒ. Ponadto kilka osób internowano, m.in. w Za∏´˝u znalaz∏ si´ Ja-
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63 AIPN Rz, 011/209, Meldunek operacyjny Wydzia∏u V KW MO w Rzeszowie, 24 II 1982 r., b.p.;
ibidem, 04/382, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 4 I 1983 r., k. 9.

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:24  Page 200



nusz Loegler. 3 maja odby∏a si´ tak˝e manifestacja pod bramà g∏ównà
WSK-PZL Mielec64.

DoÊwiadczenia 3 maja zmusi∏y w∏adze, a szczególnie aparat bezpieczeƒ-
stwa, do lepszego przygotowania si´ w zwiàzku z zapowiedzianym przez
Tymczasowà Komisj´ Koordynacyjnà NSZZ „SolidarnoÊç”65 na 13 maja
pi´tnastominutowym strajkiem protestacyjnym. Na kilka dni przed 13 maja
funkcjonariusze SB przeprowadzili ponad sto rozmów ostrzegawczych, in-
ternowali trzy osoby, zatrzymali cztery i aresztowali cztery. Wojewódzki
Komitet Obrony zwo∏a∏ narad´ dyrektorów przedsi´biorstw i instytucji
w sprawie przeciwdzia∏ania planowanym akcjom strajkowym. 11 maja z za-
∏ogami WSK-PZL Rzeszów i Mielec spotka∏ si´ wicepremier Adam Jedy-
nak. Dzia∏ania prewencyjne organów bezpieczeƒstwa sprawi∏y, ˝e protest
mia∏ w województwie skromny oddêwi´k. W WSK-PZL Rzeszów oko∏o
70 proc. pracowników (105 osób) wydzia∏u W-69 (prototypownia) oraz
oko∏o szeÊçdziesi´ciu z wydzia∏u W-53 pod ró˝nymi pretekstami przerwa∏o
prac´. W WSK-PZL Mielec przerwa∏o bàdê pozorowa∏o w tym czasie pra-
c´ oko∏o 25 proc. za∏ogi (3 tys., wed∏ug danych milicyjnych 3,2 tys. osób).
W filii Zak∏adów Urzàdzeƒ Telekomunikacyjnych „Zgoda” Âwi´toch∏owi-
ce w Soko∏owie Ma∏opolskim o godzinie dwunastej przerwa∏a prac´ prawie
ca∏a 170-osobowa za∏oga (wed∏ug milicji jedynie 52 osoby), w Paƒstwowym
OÊrodku Maszynowym w Brzyznej czterdzieÊci osób, w Wytwórni Filtrów
w S´dziszowie na jednym z wydzia∏ów 65. Akcj´ protestacyjnà podj´to rów-
nie˝ w „Zelmerze”. Wed∏ug informacji podziemia do strajku przy∏àczyli
si´ pracownicy ¸aƒcuckiej Fabryki Ârub, Zak∏adu Lamp Wy∏adowczych
w Pogwizdowie i rzeszowskiego Przedsi´biorstwa Instalacji Przemys∏owych
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64 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 376; M. Str´k, op. cit., s. 56.
65 Tymczasowa Komisja Koordynacyjna powsta∏a 22 IV 1982 r. jako kierownictwo podziemnej
„SolidarnoÊci”. W pierwszym komunikacie TKK napisano o jej celach: doprowadzenie do odwo-
∏ania stanu wojennego, zwolnienia internowanych i skazanych oraz przywrócenia praw obywatel-
skich, kontynuowanie walki o prawo do dzia∏alnoÊci NSZZ „SolidarnoÊç”. OÊwiadczono, ˝e dzia-
∏alnoÊç ta b´dzie prowadzona do czasu wznowienia pracy przez Komisj´ Krajowà z Lechem
Wa∏´sà na czele. Zwrócono si´ tak˝e z apelem do innych regionów i oÊrodków opozycyjnych
o wspó∏prac´ w miar´ mo˝liwoÊci organizacyjnych i technicznych. W sk∏ad TKK weszli: Zbigniew
Bujak (Mazowsze), W∏adys∏aw Frasyniuk (Dolny Âlàsk), W∏adys∏aw Hardek (Ma∏opolska), Bog-
dan Lis (Gdaƒsk) oraz cz∏onek Prezydium Komisji Krajowej Eugeniusz Szumiejko. Z czasem
sk∏ad TKK si´ zmienia∏, weszli do niej m.in. Janusz Pa∏ubicki (Wielkopolska) i Tadeusz Jedynak
(Górny Âlàsk). Zob. Komunikat nr 1 TKK w: P. Spiski, Od trzynastego do trzynastego. Analizy, do-
kumenty, relacje, Londyn 1983, s. 128; M. Gontecki, A. Âwirgiel, Opozycja w Polsce [w:] Polska
1983, red. J. Drewnowski, Londyn 1984, s. 41–51.
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„Instal”. Wieczorem w najwy˝szym Domu Studenckim Politechniki Rze-
szowskiej – „Ikar” studenci wygasili Êwiat∏a w taki sposób, ˝e utworzono
symbol Polski Walczàcej66.

W sierpniu 1982 r. zgodnie ze stanowiskiem TKK RKW Rzeszów zor-
ganizowa∏a manifestacj´ w rocznic´ podpisania porozumienia gdaƒskiego.
Spotka∏o si´ to z kontrakcjà SB. Od 25 sierpnia funkcjonariusze SB prze-
prowadzili rewizje u oko∏o stu osób. Po rozmowach ostrzegawczych cz´Êç
zwolniono, 22 osoby zatrzymano na 48 godzin, kilkanaÊcie zaÊ internowa-
no w Uhercach do 11 wrzeÊnia67. Mimo to w Rzeszowie odby∏a si´ naj-
wi´ksza w regionie manifestacja. Tradycyjnie ju˝ po mszy w koÊciele far-
nym t∏um skierowa∏ si´ pod pomnik KoÊciuszki na Rynku. W manifestacji
wzi´∏o udzia∏ kilka tysi´cy osób – wed∏ug danych milicyjnych oko∏o 1,5 tys.,
êród∏a SB podajà 3 tys., a zdaniem organizatorów by∏o oko∏o 10 tys. Mi-
licja, zwarte oddzia∏y ROMO, ZOMO oraz funkcjonariusze SB w sile
870 osób gazem ∏zawiàcym i pa∏kami brutalnie rozp´dzili manifestacj´,
bijàc równie˝ przypadkowych przechodniów. Zatrzymano 136 osób, w tym
42 uczniów. Pi´ç osób wymaga∏o leczenia szpitalnego. O kierowanie de-
monstracjà oskar˝ono Antoniego Weryho i skazano go na trzy lata pozba-
wienia wolnoÊci. Cztery inne osoby otrzyma∏y kary w zawieszeniu i grzywny,
a 76 osób postawiono przed kolegium do spraw wykroczeƒ. Manifestacja
31 sierpnia pokaza∏a si∏´ i determinacj´ podziemia oraz skal´ poparcia
i oporu spo∏ecznego, choç by∏a jedynà w regionie zorganizowanà na tak
du˝à skal´. Si∏om porzàdkowym zarzucano brutalnoÊç, ale nie brakowa∏o
tak˝e krytycznych komentarzy pod adresem opozycji – za niepotrzebne
wciàganie dzieci i m∏odzie˝y68. 

Teraz w∏adze województwa rzeszowskiego obawia∏y si´, ˝e zapowiedzia-
ny przez TKK na 10 listopada 1982 r. czterogodzinny strajk – przeciwko li-
kwidacji „SolidarnoÊci” – dojdzie do skutku. Kilka dni wczeÊniej zmobili-
zowano wi´c do dzia∏aƒ aktyw partyjny. W zak∏adach pracy, w których
najbardziej obawiano si´ akcji protestacyjnych, powo∏ano specjalne sztaby
operacyjne. 9 listopada funkcjonariusze SB przeprowadzili 45 rozmów pro-
filaktyczno-ostrzegawczych i pi´ç rewizji, zatrzymali trzech „cz∏onków grup
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66 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 376; „Nowiny”, 14–16 V 1982; DwadzieÊcia lat Solidarno-
Êci..., s. 68; Stan wojenny w Polsce. Kalendaria..., s. 171.
67 AIPN Rz, 04/380, Informacje KW MO w Rzeszowie dla MSW, 25, 26 i 30 VIII 1982 r., k. 318,
322, 340; M. Str´k, op. cit., s. 24–25; DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 71.
68 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 377.
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konspiracyjnych”, ponadto pi´ciu dzia∏aczy powo∏ano do karnej jednostki
wojskowej w Czerwonym Borze69.

Szeroka akcja ulotkowa podziemia dotyczàca strajku 10 listopada prze-
prowadzona z rozmachem w województwie rzeszowskim nie znalaz∏a jed-
nak odzewu. Akcje protestacyjne by∏y nieliczne: strajkowa∏o osiemnaÊcie
osób w kot∏owni Zak∏adów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Hortex”
w Le˝ajsku (siedem ukarano grzywnà, z pozosta∏ymi przeprowadzono roz-
mowy ostrzegawcze), w „Mostostalu” w Rudniku nad Sanem w strajku
wzi´∏a udzia∏ jedna trzecia za∏ogi (zwolniono z pracy 46 osób, a jedenaÊcie
ukarano). Na wezwanie podpisane przez Akademicki Ruch Oporu 10 listo-
pada w po∏udnie w g∏ównym gmachu Politechniki Rzeszowskiej zebra∏o si´
oko∏o pi´çdziesi´ciu studentów (wed∏ug danych SB – dwustu), którzy odÊpie-
wali hymn paƒstwowy. Jeszcze 17 grudnia za∏oga Rzeszowskiego Przedsi´-
biorstwa Robót Zmechanizowanych i Sprz´tu Budowlanego „Dêwig” prze-
prowadzi∏a godzinny strajk przeciwko aresztowaniu opozycjonistów, w tym
zatrzymaniu poprzedniego dnia Lecha Wa∏´sy70.

Niemal natychmiast po zwolnieniu 6 sierpnia 1982 r. z internowania
przewodniczàcego Prezydium Zarzàdu Regionu Rzeszowskiego NSZZ
„SolidarnoÊç” Antoniego Kopaczewskiego SB przystàpi∏a do kolejnej fazy
rozpracowania Êrodowisk opozycyjnych. W sierpniu 1982 r. w Wydziale V
KW MO w Rzeszowie za∏o˝ono spraw´ operacyjnego rozpracowania
o kryptonimie „Pi´Êç” przeciwko Kopaczewskiemu i dziesi´ciu innych oso-
bom. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa uzyska∏a od tajnych wspó∏pracowników
„Kwiatkowskiego”71 i „Szopa” informacje o utworzeniu przez Kopaczew-
skiego podziemnej grupy „SolidarnoÊci”. Obaj agenci otrzymali od nie-
Êwiadomego ich roli Kopaczewskiego, przebywajàcego wówczas w szpitalu,
propozycj´ wspó∏pracy w konspiracji. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa zamierza∏a
utworzyç pozorowanà grup´ pod przewodnictwem „Szopa”, a nast´pnie
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69 Ibidem.
70 Ibidem, s. 378.
71 Tajny wspó∏pracownik „Tadeusz Kwiatkowski” zosta∏ pozyskany przez SB 9 X 1979 r. Ju˝ jako
kandydat na tajnego wspó∏pracownika donosi∏ na Janusza Szkutnika i Tadeusza Kensego, zwiàza-
nych z KSS „KOR” w Rzeszowie. Pierwotnie pos∏ugiwa∏ si´ pseudonimami „Maria K.” i „Zygmunt
K.” Zosta∏ wprowadzony operacyjnie na etat w WKZ NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidar-
noÊç” w Rzeszowie. Przyczyni∏ si´ m.in. do aresztowania 29 stycznia 1982 r. Ireny Kuli. Internowany
w celu dorobienia legendy od 1 II do 7 VII 1982 r. W 1984 r. po stwierdzeniu, ˝e „Kwiatkowski”, po-
dajàc si´ za dzia∏acza podziemia, wy∏udza w kraju pieniàdze, SB zerwa∏a wspó∏prac´ z nim. Za swe
us∏ugi „Kwiatkowski” otrzyma∏ od SB wynagrodzenie w wysokoÊci 114 tys. z∏ (AIPN Rz, 0094/1235).
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„podporzàdkowaç” jà Kopaczewskiemu. Do sprawy w∏àczono agentów
„Katamara” i „Ryszarda”. W grudniu 1982 r. dosz∏o do spotkania z udzia-
∏em m.in. Tadeusza Kensego, Antoniego Kopaczewskiego, Janusza Szkutni-
ka i Marka Wójcika. Wed∏ug S∏u˝by Bezpieczenstwa RKW nie zamierza∏a
dopuszczaç Kopaczewskiego do swojej dzia∏alnoÊci z uwagi na jego cha-
otyczne i ma∏o zwarte koncepcje72. Wydaje si´, ˝e funkcjonariusze wiedzie-
li o wszystkich niuansach wzajemnej niech´ci mi´dzy Kopaczewskim a kie-
rownictwem RKW i wykorzystywali je w swych dzia∏aniach operacyjnych.

W styczniu 1983 r. z inicjatywy Andrzeja Kucharskiego, Antoniego Ko-
paczewskiego i Janusza Szkutnika w Rzeszowie powsta∏a struktura „Soli-
darnoÊci Walczàcej”73. Do grupy za∏o˝ycielskiej nale˝eli równie˝ Józef
Gniewek, Józef Kyc, Jerzy Lignarski, Leszek Rybak i Stefan Wójcik. Po-
wstanie zalà˝ka „SolidarnoÊci Walczàcej” by∏o poprzedzone spotkaniem
Szkutnika i Kucharskiego we Wroc∏awiu z ukrywajàcym si´ Kornelem Mo-
rawieckim. WàtpliwoÊci wzbudza data powo∏ania Rady Politycznej i Komi-
tetu Wykonawczego „SolidarnoÊci Walczàcej” w Rzeszowie; jak si´ wydaje,
ukszta∏towa∏y si´ one personalnie nieco póêniej, ponadto ich sk∏ad by∏ doÊç
p∏ynny. Z czasem wykrystalizowa∏a si´ grupa kierownicza – Kucharski, Ko-
paczewski i Szkutnik, tworzàc nominalnà Rad´ Politycznà, do której póê-
niej do∏àczyli Wies∏aw ¸ódê i Jan Sowa. 21 marca wydano pierwszy numer
pisma „Porozumienie Prasowe – SolidarnoÊç Zwyci´˝y”74. Zdaniem Marka
Wójcika „organizacyjne rozchodzenie si´ RKW i Kopaczewskiego nast´-
powa∏o od wiosny 1983 r. Antoni Kopaczewski doÊç jasno postawi∏ spraw´,
˝e jego uk∏ad zwiàzkowy nie interesuje, jego interesuje uk∏ad polityczny”.
Kopaczewski spodziewa∏ si´, ˝e uzyska poparcie dla pomys∏u utworzenia
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72 Ibidem, 044/1107, t. 1, Plan do sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Pi´Êç”, 27 VIII
1982 r., k. 7–10; ibidem, Plan przedsi´wzi´ç w stosunku do figuranta sprawy operacyjnego rozpra-
cowania krypt. „Pi´Êç”, 10 II 1983 r., k. 11–16. 
73 „SolidarnoÊç Walczàca” powsta∏a w czerwcu 1982 r. we Wroc∏awiu, jej za∏o˝ycielem i przewod-
niczàcym by∏ Kornel Morawiecki. Z czasem mia∏a dwanaÊcie oddzia∏ów: Wroc∏aw, Katowice, Lu-
blin, Poznaƒ, Rzeszów, Gdaƒsk, Warszawa, Szczecin, Jelenia Góra, Toruƒ i Kraków. Ponadto two-
rzono grupy w mniejszych miejscowoÊciach.

Andrzej Kucharski – ur. 1 I 1946 r. w Rzeszowie. Przez trzy lata studiowa∏ na Politechnice Rze-
szowskiej. Wiceprzewodniczàcy Komisji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” w „Inwestprojekcie”
Rzeszów. Internowany w stanie wojennym, kontynuowa∏ dzia∏alnoÊç w podziemiu do 1989 r.
W 1983 r. utworzy∏ z innymi osobami Rzeszowski Oddzia∏ „SolidarnoÊci Walczàcej”.
74 DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 76–77; J. Szkutnik, SolidarnoÊç Walczàca [w:] Encyklopedia
Rzeszowa..., s. 612.
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grupy czy te˝ partii politycznej. Lech Wa∏´sa jednak popar∏ TKK, jej kon-
cepcj´ i te struktury regionalne, które jej si´ podporzàdkowa∏y75.

W 1982 r. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa, nie majàc pe∏nego rozeznania w pod-
ziemnych strukturach, dokonywa∏a niekiedy „na Êlepo” rewizji i zatrzymaƒ.
Poszerza∏a jednak kràg swoich osobowych êróde∏ informacji, a tym samym
wiedz´ o Êrodowiskach opozycyjnych. Wed∏ug danych na 3 maja 1982 r.
funkcjonariusze SB przeprowadzili 41 rozmów profilaktyczno-ostrzegaw-
czych z ksi´˝mi, trzy z „aktywem Êwieckim”, 93 z cz∏onkami NSZZ Rolników
Indywidualnych „SolidarnoÊç”, pi´ç z cz∏onkami NSZZ Rolników „Solidar-
noÊç Wiejska”, dwie z cz∏onkami NSZZ „SolidarnoÊç Producentów” i 48
z cz∏onkami NSZZ „SolidarnoÊç”. W toku tych rozmów pozyskali do wspó∏-
pracy dwóch ksi´˝y, dwóch katolików Êwieckich, 23 osoby z NSZZ Rolników
Indywidualnych „SolidarnoÊç”, siedem z NSZZ „SolidarnoÊç” i jednà NSZZ
Rolników „SolidarnoÊç Wiejska”. W statystyce wykazano, ˝e przez pierwsze
pó∏ roku po wprowadzeniu stanu wojennego przeprowadzono oko∏o pi´ciu-
set rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych (80 proc. ich uczestników podpi-
sa∏o deklaracje lojalnoÊci) i pozyskano 97 tajnych wspó∏pracowników oraz
kilkanaÊcie kontaktów operacyjnych, z tego Wydzia∏ V zwerbowa∏ 45 tajnych
wspó∏pracowników, Wydzia∏ IV – 26, Wydzia∏ II – szesnastu, Wydzia∏ III
– dziewi´ciu. Mimo to zast´pca komendanta wojewódzkiego MO do spraw
SB uzna∏, ˝e jedynie 10 proc. zwerbowanych mia∏o jakàkolwiek wartoÊç ope-
racyjnà. Dopiero wiosnà 1983 r. zacz´to odnosiç pierwsze sukcesy w walce
z podziemiem. 14 kwietnia uj´to Jana Klaudiusza Laskosza oraz przej´to ca-
∏y punkt poligraficzny, a wkrótce w czasie du˝ej akcji, podczas rewizji (prze-
prowadzono je u 34 osób, zatrzymano cztery) odkryto jeden z najwi´kszych
punktów kolporta˝owych – u Janiny Cicirko76. 

Przed 1 maja 1983 r. SB ponownie przeprowadzi∏a rewizje u kilkudzie-
si´ciu osób i zatrzyma∏a na 48 godzin kilkunastu domniemanych przywód-
ców podziemia. Przeprowadzono te˝ rozmowy ostrzegawcze z proboszcza-
mi. Akcje aparatu bezpieczeƒstwa przed tego typu datami nale˝a∏y do
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75 Relacja Marka Wójcika.
76 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 378; Przeciw SolidarnoÊci..., s. 147–148 (Dane dotyczàce
dzia∏aƒ represyjnych podj´tych wobec Êrodowisk opozycyjnych, 3 V 1982 r.), s. 150–151 (Pismo za-
st´pcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Rzeszowie p∏k. Bronis∏awa Galanta do dyrekto-
ra Departamentu IV MSW, 17 V 1982 r.). Bronis∏aw Galant – ur. w 1929 r., p∏k. Od 1 I 1981 r. za-
st´pca komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Rzeszowie. 1 VIII 1983 r. zosta∏ szefem WUSW
w Cz´stochowie. Zwolniony 31 I 1990 r. (AIPN, Kartoteka osobowa funkcjonariuszy).
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regu∏y równie˝ po zakoƒczeniu stanu wojennego. Nie os∏abi∏y jednak deter-
minacji Êrodowisk opozycyjnych. 1 maja po rannej mszy Êwi´tej w koÊciele
NajÊwi´tszego Serca Jezusowego w Rzeszowie w kierunku WSK-PZL wy-
ruszy∏ pochód liczàcy oko∏o tysiàca osób. Na wysokoÊci zapory na Wis∏oku
oddzia∏y ZOMO urzàdzi∏y blokad´; zatrzymano 24 osoby. Dziewi´ç osób
zosta∏o ukaranych grzywnami przez kolegium do spraw wykroczeƒ. Mani-
festacj´ próbowano zorganizowaç tak˝e przed g∏ównà bramà WSK-PZL
Mielec77. Nast´pna manifestacja odby∏a si´ 3 maja. Po mszy w koÊciele far-
nym oko∏o 350–500 osób przesz∏o pod pomnik KoÊciuszki. Milicja zabloko-
wa∏a ulice prowadzàce do Rynku. Cz´Êç osób rozesz∏a si´, pozostali roz-
proszyli si´ dopiero po ataku ZOMO i rozpocz´ciu legitymowania
zgromadzonych przez funkcjonariuszy MO. Zatrzymano 41 osób, a kole-
gium rozpatrzy∏o 21 spraw, wymierzajàc kary grzywny78.

W czerwcu 1983 r. Wydzia∏ V KW MO w Rzeszowie wiedzia∏ o istnie-
niu czterech grup konspiracyjnych: RKW NSZZ „SolidarnoÊç” w Rzeszo-
wie i jej delegatury w Mielcu, grupy Kopaczewskiego, do której b∏´dnie za-
liczano tak˝e Marka Wójcika, i grupy „by∏ych aktywistów MKR Rzeszów
NSZZ »SolidarnoÊç«, prowadzàcej dzia∏alnoÊç organizacyjnà i propagan-
dowà na terenie Rzeszowa i Mielca”79.

* * *
W PrzemyÊlu pierwsza grupa konspiracyjna ukszta∏towa∏a si´ ju˝ na po-

czàtku stanu wojennego. 14 grudnia 1981 r. spotkali si´ Ryszard Bukowski,
Marek Kamiƒski, Zygmunt Majgier, Marek Pudliƒski, Stanis∏aw Trybalski
i Stanis∏aw ˚ó∏kiewicz. Podj´li decyzj´ o kontynuowaniu dzia∏alnoÊci zwiàz-
kowej w podziemiu i utworzyli Tymczasowà Regionalnà Komisj´ Wykonaw-
czà NSZZ „SolidarnoÊç”. T́  nazw´ poczàtkowo umieszczano pod ulotkami,
póêniej pos∏ugiwano si´ nazwà Regionalna Komisja Wykonawcza. Pudliƒski
zosta∏ wkrótce aresztowany, z czasem ze spotkaƒ konspiracyjnych wycofa∏ si´
Bukowski. W poczàtkowym okresie z TRKW wspó∏pracowa∏ Stanis∏aw Wilk,
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77 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 379; DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 78; Relacja Marka
Wójcika.
78 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 379; reb [R. BereÊ], Chcieli si´ wyszumieç – poniosà kon-
sekwencje, „Nowiny Rzeszowskie”, 5 V 1982; Kary dla uczestników zajÊç ulicznych w Rzeszowie, ibi-
dem, 6 V 1983.
79 AIPN Rz, 00163/13, t. 1, Plan dzia∏aƒ operacyjnych KW MO w Rzeszowie wobec nielegalnych
ugrupowaƒ konspiracyjnych, 12 VI 1983 r., k. 30.
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a po opuszczeniu oÊrodka internowania w jej prace zaanga˝owali si´ Stani-
s∏aw Baran, Ryszard Buksa i znany z dzia∏alnoÊci w KPN Jan Ekiert. Pod ko-
niec 1982 r. w sk∏ad RKW w PrzemyÊlu wszed∏ jeszcze Edward Opaliƒski.
Ponadto przy redakcji pism podziemnych wspó∏pracowa∏ Jan Musia∏80. 

Przemyscy dzia∏acze podziemnej „SolidarnoÊci” przyj´li dwa zasadnicze
kierunki post´powania: organizowanie pomocy dla osób represjonowanych
i ich rodzin oraz uruchomienie niezale˝nego systemu informacji. Przez ca∏y
1982 r. artyku∏owali swoje ˝àdania w ulotkach i wydawnictwach. Domagali
si´ uwolnienia wszystkich internowanych, aresztowanych i wi´zionych, przy-
wrócenia legalnej dzia∏alnoÊci NSZZ „SolidarnoÊç” i odwo∏ania stanu wo-
jennego. Poczàtkowo znacznej pomocy w druku ulotek udziela∏ franciszka-
nin brat Maksymilian (Eugeniusz Szelepiƒski), który otrzymywa∏ od
˚ó∏kiewicza zlecenia na druk, a w klasztorze stronà technicznà zajmowa∏ si´
pracujàcy u franciszkanów konserwator Jan Wàsacz81. Pod koniec 1982 r.
w Êrodowisku przemyskiego podziemia sformu∏owano kilka refleksji doty-
czàcych kwestii programowych i zadaƒ opozycji. Ich wyrazicielem by∏ Tade-
usz Sopel, przed stanem wojennym dzia∏acz NSZZ Rolników Indywidual-
nych „SolidarnoÊç” (w podziemnej prasie pos∏ugiwa∏ si´ pseudonimem
Zdzis∏aw O.), który w jednym ze swoich artyku∏ów w „Busoli” – podziemnym
piÊmie RKW PrzemyÊl – napisa∏ m.in.: „Celem zasadniczym dzia∏ania opo-
zycji to oczywiÊcie suwerenna i niepodleg∏a Polska”, nale˝y tak˝e mieç na-
dziej´ na odzyskanie niepodleg∏oÊci przez inne paƒstwa bloku sowieckiego82.
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80 Relacje Marka Kamiƒskiego, Zygmunta Majgiera; Relacja Stanis∏awa ˚ó∏kiewicza, 24 VIII
2003 r. (w zbiorach autora); J. Jarosz, Kronika wypadków..., s. 1, 4. Jarosz wÊród wspó∏pracowni-
ków RKW wymieni∏ jeszcze Jana Zrajko. W ksià˝ce Jerzego Holzera i Krzysztofa Leskiego Soli-
darnoÊç w podziemiu (¸ódê 1990, s. 33) znalaz∏a si´ informacja o „tajemniczym Regionie Po∏udnio-
wo-Wschodnim”, którego zdaniem autorów nie by∏o w okresie legalnej dzia∏alnoÊci NSZZ
„SolidarnoÊç”, co jest oczywistà pomy∏kà. 

Trzech przemyskich dzia∏aczy opozycyjnych w ró˝nych okresach swojego ˝ycia mia∏o kontakty
z SB o charakterze agenturalnym. Jeden nawiàza∏ je jeszcze w latach pi´çdziesiàtych, póêniej
wspó∏praca zosta∏a zerwana. Tajny wspó∏pracownik „Jajo” zosta∏ pozyskany 22 V 1980 r. przez
sier˝. Stanis∏awa Solarza z Wydzia∏u II KW MO w PrzemyÊlu; 14 XII 1983 r. przekazano jego ma-
teria∏y do Wydzia∏u III WUSW, gdzie przekwalifikowano je na kwestionariusz ewidencyjny. Tajny
wspó∏pracownik „Triak” zosta∏ pozyskany 29 X 1983 r., po wycofaniu si´ z dzia∏alnoÊci konspira-
cyjnej, przez por. Wielgosa z Wydzia∏u III WUSW w PrzemyÊlu.
81 Relacja Marka Kamiƒskiego; „Nie” 1982, nr 7; Telegram Tymczasowej Regionalnej Komisji
Wykonawczej NSZZ „SolidarnoÊç” w PrzemyÊlu, 5 X 1982 r. (w zbiorach autora); Relacja Stani-
s∏awa ˚ó∏kiewicza.
82 T. Sopel, op. cit., s. 176.
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Wydaje si´, ˝e by∏a to pierwsza tak daleko idàca deklaracja lokalnych struk-
tur podziemnych.

Drugim obok PrzemyÊla oÊrodkiem w ówczesnym województwie prze-
myskim, w którym podj´to dzia∏alnoÊç podziemnà, by∏ Jaros∏aw. Powsta∏a
tam kierowana przez Kazimierza Ziobr´ grupa konspiracyjna, która dla
zmylenia SB pos∏ugiwa∏a si´ ró˝nymi kryptonimami: Grupa nr 7, Grupa
nr 4, Grupa nr 3 itp. Nale˝eli do niej m.in. Ryszard Bugryn, Jerzy Joniec,
Waldemar Miko∏owicz, Jadwiga Misiàg, Tadeusz Pa∏ys. Pierwsza ulotka kol-
portowana przez t´ grup´ pojawi∏a si´ w sierpniu 1982 r. Zawiera∏a ˝àdania
uwolnienia internowanych, zniesienia stanu wojennego, podj´cia przez rzàd
rozmów z „SolidarnoÊcià” i uwolnienia aresztowanych pracowników Huty
Szk∏a Opakowaniowego83. Grupa Ziobry mia∏a oparcie przede wszystkim
w dzia∏aczach „SolidarnoÊci” z tej huty. W ulotkach wzywano do podejmo-
wania ró˝nych form protestu, a tak˝e do tworzenia podziemnych struktur
trójkowych. Regionalna Komisja Wykonawcza Rzeszów kontaktowa∏a si´
z tà grupà przez Leszka Szczepanika – podobnie zresztà jak z grupà skupio-
nà przy parafii NajÊwi´tszej Maryi Panny Królowej Polski w Jaros∏awiu,
gdzie proboszczem by∏ ks. Marian Reichel; nale˝eli do niej Halina i Jacek
Go∏ubowiczowie, Anna i Kazimierz Iwossowie, Stanis∏aw Mamru˝niak, Ha-
lina i Adam Mi´dlarowie, Halina i Zbigniew Schmidtowie, Stanis∏aw Stani-
szewski, Tadeusz Ulma i inni. Przez pewien czas Szczepanik przekazywa∏ te˝
Henrykowi Czàstce z Kisielowa materia∏y do druku z RKW84.

W nocy z 16 na 17 czerwca 1982 r. kilku dzia∏aczy konspiracji jaros∏awskiej
w∏ama∏o si´ do magazynu materia∏ów biurowych w Hucie Szk∏a Opakowanio-
wego i zabra∏o papier maszynowy, kalk´ o∏ówkowà i 1,5 tys. matryc do powie-
lacza. Funkcjonariusze MO zatrzymali za ten czyn szeÊç osób, trzy z nich po-
stawiono przed sàdem85. Próby dzia∏aƒ niezale˝nych podejmowali równie˝
pracownicy Zak∏adów Przemys∏u Dziewiarskiego „Jarlan”, którzy planowali
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83 AIPN Rz, 010/193, Informacja dzienna KW MO w PrzemyÊlu dla MSW o sytuacji polityczno-
-operacyjnej w województwie przemyskim, 26 VI 1982 r., k. 300; Ulotka Grupy nr 7 „SolidarnoÊç”
Jaros∏aw, sierpieƒ 1982 r. (w zbiorach Kazimierza Ziobry); Relacja Kazimierza Ziobry. Z grupà
Ziobry wspó∏pracowali tak˝e: W∏adys∏aw i Maria Bugrynowie, Zofia Gaworska, Kazimierz Iwos-
sa, Maria Jurkiewicz, W∏adys∏aw Kordas, Franciszek Leja, Bogdan Makarski, Maria Podolec,
Adam Puchalski, Jan ˚o∏yniak.
84 M. Str´k, op. cit., s. 44, 48.
85 AZR, 385. Wyrokiem Sàdu Rejonowego w Jaros∏awiu Stanis∏aw Kubas zosta∏ skazany na dwa
lata wi´zienia w zawieszeniu na cztery lata i grzywn´ 25 tys. z∏, Mieczys∏aw Bàk na rok pozbawie-
nia wolnoÊci w zawieszeniu na trzy lata, Jerzy Nowak na rok wi´zienia w zawieszeniu na trzy lata
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zorganizowaç strajk 25 paêdziernika 1982 r. na znak protestu przeciwko roz-
wiàzaniu NSZZ „SolidarnoÊç”. Jednak˝e 23 paêdziernika w ramach rozpra-
cowania operacyjnego o kryptonimie „Konspirator” SB zatrzyma∏a na 48 go-
dzin Jana Piestracha i Andrzeja Stok∏os´ oraz dokona∏a rewizji u pi´ciu
innych osób, co uniemo˝liwi∏o planowanà akcj´. 11 stycznia 1983 r. Kazimierz
Ziobro, Zygmunt Wo∏oszyn, Waldemar Miko∏owicz i Ryszard Bugryn zwróci-
li si´ pisemnie do naczelnika miasta Jaros∏awia i komendanta miejskiego MO
o zwrot majàtku Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Zwiàzkowego NSZZ „Soli-
darnoÊç” Jaros∏aw86. Pismo to, rzecz jasna, nie wywo∏a∏o pozytywnej reakcji,
wr´cz przeciwnie – zwi´kszy∏o raczej czujnoÊç aparatu bezpieczeƒstwa.

Rozpowszechnionà formà dzia∏aƒ konspiracyjnych by∏y akcje ulotkowe.
W∏adze pilnie je Êledzi∏y i skrz´tnie odnotowywa∏y. Miejsca, w których mo-
g∏y pojawiaç si´ ulotki, by∏y obserwowane zarówno przez funkcjonariuszy
MO i SB, jak równie˝ dzia∏aczy partyjnych, co w wielu przypadkach mia∏o
zwiàzek z informacjami od tajnych wspó∏pracowników. Dlatego te˝ zwykle
spora cz´Êç tych wydawnictw nie trafia∏a do potencjalnych odbiorców.
13 kwietnia Wydzia∏ Âledczy KW MO w PrzemyÊlu zatrzyma∏ Krzysztofa
Szczurko i skonfiskowa∏ szeÊçdziesiàt ryz papieru. Szczurko przejà∏ z Za-
rzàdu Regionu Po∏udniowo-Wschodniego w PrzemyÊlu du˝à iloÊç papieru
powielaczowego, a nast´pnie udost´pnia∏ go na produkcj´ ulotek87.

Gdy w pierwszym kwartale 1982 r. w PrzemyÊlu przede wszystkim w ko-
Êcio∏ach pojawi∏a si´ znaczna liczba ulotek sygnowanych przez Konspiracyjny
Zarzàd „SolidarnoÊci” Regionu Po∏udniowo-Wschodniego i Komitet Oporu
Spo∏ecznego, Wydzia∏ V KW MO w PrzemyÊlu rozpoczà∏ spraw´ operacyjne-
go sprawdzenia o kryptonimie „Rewers”. Wed∏ug SB pierwsza z grup skupia-
∏a osoby zaanga˝owane w dzia∏alnoÊç charytatywnà przy parafii Êw. Trójcy
w PrzemyÊlu, druga zaÊ to grupa brata Maksymiliana Szelepiƒskiego z klasz-
toru franciszkanów konwentualnych w PrzemyÊlu. Faktycznie w poczàtko-
wych miesiàcach stanu wojennego w jednym z pomieszczeƒ klasztornych spo-
tyka∏a si´ grupa m∏odzie˝y licealnej (Jacek i Jan Jaroszowie, Maciej K´dzior,
Wojciech Miku∏a, Jacek Mleczko), która zajmowa∏a si´ drukiem materia∏ów
dostarczanych im przez brata Maksymiliana, ten zaÊ otrzymywa∏ zlecenia od

209

i 20 tys. z∏ grzywny. Ponadto wszystkich skazanych sàd zobowiàza∏ do zap∏acenia 18 611 z∏ na rzecz
Huty Szk∏a Opakowaniowego.
86 AIPN Rz, 010/195, Informacje KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 22 i 23 I 1983 r., k. 67, 73.
87 Ibidem, 010/193, Informacja dzienna KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 13 IV 1982 r., k. 42.
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Stanis∏awa ˚ó∏kiewicza. Z materia∏ów SB wynika, ˝e wiedzia∏a ona o opiece
roztoczonej nad podziemiem przez ks. Stanis∏awa Krzywiƒskiego z kurii bi-
skupiej w PrzemyÊlu. Gdy grupa zwiàzana z franciszkanami zaprzesta∏a dzia-
∏alnoÊci, dzia∏ania operacyjne SB skupi∏y si´ na ks. Krzywiƒskim (mia∏ si´ nim
zajàç tajny wspó∏pracownik o pseudonimie „Camil”) oraz na Stanis∏awie ˚ó∏-
kiewiczu, którego podejrzewano o kierowanie RKW. W tym drugim przypad-
ku polecono zastosowanie Êrodków techniki operacyjnej. Odpowiedzialny za
prawid∏owe wykonanie przedsi´wzi´ç operacyjnych by∏ ppor. Edward Kawec-
ki. W sprawie „Rewers” wykorzystywano dwóch tajnych wspó∏pracowników
„wywodzàcych si´ spoÊród kleru zakonnego” oraz kontakty operacyjne88. Na-
le˝y nadmieniç, i˝ zasadniczà spraw´ obiektowà przeciwko TRKW (RKW)
w PrzemyÊlu, o kryptonimie „Powielacz”, prowadzi∏ Wydzia∏ III KW MO.
Niestety, akta tej sprawy zosta∏y zniszczone przez by∏ych funkcjonariuszy SB.

Innymi formami oporu by∏o malowanie hase∏ na murach („SolidarnoÊç
zwyci´˝y”, „WRON-a kona”), wywieszanie transparentów z napisem „Soli-
darnoÊç”, niszczenie tablic propagandowych PZPR. 1 listopada 1982 r. na
cmentarzu komunalnym w PrzemyÊlu ustawiono krzy˝ z napisem „Poleg∏ym
w PRL w latach 1981–1982, aby Polska by∏a Polskà”, który zosta∏ niezw∏ocz-
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88 Ibidem, 034/201, Uzupe∏nienie planu przedsi´wzi´ç w sprawie operacyjnego sprawdzenia na
podziemne struktury „SolidarnoÊci” w PrzemyÊlu krypt. „Rewers”, 10 XII 1982 r., k. 8–10; ibidem,
010/208, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie przemyskim, 5 VIII 1982 r., k. 66;
Relacja Jana Jarosza, 23 I 2004 r. (w zbiorach autora). Brat Maksymilian (Eugeniusz Szelepiƒski)
po zainteresowaniu si´ nim przez SB zosta∏ przeniesiony do klasztoru w G∏ogówku. Wed∏ug naczel-
nika Wydzia∏u III KW MO w PrzemyÊlu pp∏k. Stanis∏awa Czuchry o tym, ˝e SB si´ nim interesuje,
mia∏ go poinformowaç tajny wspó∏pracownik „Przemys∏aw”, który by∏ jednoczeÊnie cz∏onkiem gru-
py konspiracyjnej. Czuchra podejrzewa∏, ˝e „Przemys∏aw” pracowa∏ na dwie strony: przekazuje SB
„informacje prawdziwe, lecz takie, które nikomu nie mogà wyrzàdziç najmniejszej szkody. Z dru-
giej strony, uwa˝nie sondujàc pracownika SB, uzyskuje informacje przydatne dla organizacji, której
jest cz∏onkiem”. On te˝ przyczyni∏ si´ do dekonspiracji innego tajnego wpó∏pracownika i „dopro-
wadzi∏ do jego kompromitacji zarówno w PrzemyÊlu, jak i w Kanadzie (za poÊrednictwem organi-
zacji „Mazowsze”)”. Czuchra „z uwagi na przynale˝noÊç »Przemys∏awa« do TKR NSZZ »Solidar-
noÊç« w PrzemyÊlu i ujawnienie przed cz∏onkami TKR faktu wspó∏pracy z SB” zaproponowa∏
przeprowadzenie kombinacji operacyjnej w celu zasiania dezinformacji wÊród cz∏onków podziemia.
Mo˝na jednak stwierdziç, ˝e „Przemys∏aw” po wyjÊciu z oÊrodka internowania zaprzesta∏ praktycz-
nie dzia∏alnoÊci opozycyjnej, a tak˝e wspó∏pracy z SB (AIPN Rz, 034/201, Pismo naczelnika Wy-
dzia∏u III KW MO w PrzemyÊlu do naczelnika Wydzia∏u V KW MO w PrzemyÊlu, 11 I 1983 r.,
k. 40). Do grona osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç charytatywnà przy parafii Êw. Trójcy nale˝eli m.in.:
Andrzej Kucharski, radca prawny Zarzàdu Regionu Ryszard Góral (udziela∏ porad prawnych
cz∏onkom „SolidarnoÊci”), zast´pca dyrektora Sanepidu Jan Bartmiƒski, Jerzy Stabiszewski (we-
d∏ug SB sterowa∏ wydawaniem zwolnieƒ lekarskich dla dzia∏aczy „SolidarnoÊci”), cz∏onek KIK Zbi-
gniew ¸uszczyszyn, Stanis∏aw P∏atko, Danuta Thier, Jan Zrajko, Andrzej Makiel, Marek Kamiƒski.
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nie usuni´ty. Tego dnia na cmentarzu wojskowym w Jaros∏awiu zawieszono
plakat z napisem „Zamordowanym, torturowanym, gn´bionym”, który tak˝e
zosta∏ zdj´ty. Ponadto milicja przej´∏a 1060 ulotek89. RKW w PrzemyÊlu zaj´-
∏a si´ równie˝ organizacjà pomocy dla internowanych i ich rodzin oraz dla
osób ukrywajàcych si´. W województwie przemyskim ukrywa∏o si´ czterech
dzia∏aczy zwiàzkowych, w tym przez krótki okres równie˝ jeden z cz∏onków
TKK – Tadeusz Jedynak90. Ârodki na dzia∏alnoÊç opozycji przemyskiej pocho-
dzi∏y z darowizn, g∏ównie z zagranicy (2200 dolarów USA), ze zbiórek koÊciel-
nych, sprzeda˝y zdj´ç, znaczków i ksià˝ek. Te pieniàdze sz∏y na p∏acenie grzy-
wien orzekanych przez kolegia do spraw wykroczeƒ, na utrzymanie mieszkaƒ,
w których ukrywali si´ dzia∏acze zwiàzkowi lub trzymano sprz´t drukarski, na
zapomogi dla osób zwalnianych z pracy, na zakup sprz´tu i kolporta˝ wydaw-
nictw91. Pierwsze kontakty nawiàzano z dzia∏aczami rzeszowskimi i stalowo-
wolskimi. Z uwagi na liczne wpadki dopiero pod koniec 1982 r. uzyskano ∏àcz-
noÊç z makroregionem ma∏opolskim. Kontaktowano si´ tak˝e z TKK. 

Najbardziej spektakularnym przedsi´wzi´ciem opozycji przemyskiej
by∏o w∏àczenie si´ do ogólnopolskiej akcji przeprowadzonej z inicjatywy
TKK w drugà rocznic´ podpisania porozumieƒ. 31 sierpnia 1982 r. pod
dawnà siedzibà Zarzàdu Regionu Po∏udniowo-Wschodniego na Kamien-
nym MoÊcie w PrzemyÊlu zorganizowano manifestacj´, poprzedzonà inten-
sywnà akcjà ulotkowà. Po zakoƒczeniu pracy w okolicach Kamiennego
Mostu zacz´∏y si´ zbieraç grupy mieszkaƒców miasta. Sk∏adano kwiaty,
Êpiewano pieÊni patriotyczne i koÊcielne, skandowano – m.in. „Uwolniç
Wa∏´s´”, „SolidarnoÊç”. RKW uzna∏a manifestacj´ za wielki sukces i oce-
nia∏a liczb´ jej uczestników na oko∏o 6 tys., natomiast wed∏ug w∏adz zgro-
madzi∏o si´ oko∏o 3 tys. mieszkaƒców, przy czym znacznà cz´Êç stanowi∏y
osoby przyglàdajàce si´ rozwojowi wypadków. Oko∏o godziny szesnastej
pojawi∏y si´ oddzia∏y MO i ROMO (w sumie by∏o 330 funkcjonariuszy,
w tym 130 milicjantów, siedemdziesi´ciu pracowników operacyjnych SB,
dwudziestu z ORMO, trzydziestu ˝o∏nierzy, osiemdziesi´ciu z ROMO)
i otoczy∏y rejon manifestacji. Nast´pnie wezwano do rozejÊcia si´ i podj´to
prób´ rozp´dzenia t∏umu. U˝yto Êrodków chemicznych, z powodu awarii
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89 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 167, Teleks, 2 XI 1982 r., b.p.
90 Sprawozdanie M. Kamiƒskiego z prowadzonej dzia∏alnoÊci RKW NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu
Przemyskiego przedstawione na II Zjeêdzie NSZZ „SolidarnoÊç” Region Po∏udniowo-Wschodni Zie-
mia Przemyska w 1989 r. (w zbiorach Marka Kamiƒskiego).
91 Ibidem; Relacja Marka Kamiƒskiego.
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nie zdo∏ano uruchomiç armatki wodnej. Stra˝acy odmówili polewania lu-
dzi wodà. Funkcjonariusze si∏ porzàdkowych atakowali równie˝ osoby nie-
majàce nic wspólnego z wiecem. Dosz∏o do wielu przypadków brutalnego
pobicia. Zablokowano most na Sanie i obrzucono ∏adunkami z gazem ∏za-
wiàcym ludzi wychodzàcych z kina „Ba∏tyk”. Cz´Êç osób (wed∏ug informa-
cji SB – oko∏o 150) sformowa∏a pochód, idàc w kierunku katedry, gdzie
o godzinie osiemnastej zaplanowana by∏a msza Êwi´ta. Wtedy oddzia∏y
MO i ZOMO natar∏y na nich, u˝ywajàc pa∏ek i gazu ∏zawiàcego. W ca∏ym
ÊródmieÊciu rozpocz´∏o si´ wy∏apywanie uczestników manifestacji. Wed∏ug
opozycji by∏y przypadki brania przez milicjantów ∏apówek od rodziców
w zamian za wypuszczenie ich zatrzymanych dzieci. Dzia∏ania milicji prze-
nios∏y si´ w rejon katedry; jedna z petard wpad∏a do przedsionka Êwiàtyni.
Mimo to w nabo˝eƒstwie uczestniczy∏o oko∏o tysiàca osób. Msz´ celebro-
wa∏ sufragan przemyski bp Tadeusz B∏aszkiewicz, który w trakcie kazania
pot´pi∏ akcj´ si∏ porzàdkowych podczas pokojowej manifestacji. 

Zatrzymano ostatecznie 34 osoby. Do kolegium do spraw wykroczeƒ
skierowano 38 wniosków; kilkanaÊcie rozpraw odby∏o si´ jeszcze 31 sierp-
nia, pozosta∏e nast´pnego dnia. Antoniego Olejarka, który przypià∏ do
bia∏o-czerwonej flagi krzy˝, aresztowano na dwa miesiàce, pozosta∏ym wy-
mierzono grzywny od 5 do 18 tys. z∏. Niektórzy cz∏onkowie sk∏adów orze-
kajàcych odmówili udzia∏u w pracy kolegium lub „nagle zachorowali”.
RKW mia∏a dobrze zorganizowany system obserwacji posiedzeƒ kolegium
do spraw wykroczeƒ, gdy˝ jeszcze tego samego dnia w mieszkaniach osób,
które musia∏y zap∏aciç grzywny, pojawia∏ si´ wys∏annik podziemia i wr´cza∏
kopert´ z równowartoÊcià kary92. 

Równie˝ w Jaros∏awiu zwiàzkowcy uczcili drugà rocznic´ podpisania
porozumieƒ sierpniowych mszà w intencji „SolidarnoÊci” w koÊciele far-
nym, którà celebrowa∏ ks. Bronis∏aw Fila93. Wed∏ug w∏adz wzi´∏o w niej
udzia∏ oko∏o 2,5 tys. osób. Po wydarzeniach 31 sierpnia w KW MO w Prze-
myÊlu powo∏ano mi´dzywydzia∏owà grup´ operacyjnà (w jej sk∏ad weszli:
kpt. Jan Raba – Wydzia∏ IV, ppor. Janusz Toszecki – Wydzia∏ III, ppor.
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92 „Nie” 1982, nr 8; AIPN Rz, 010/140, Informacja naczelnika Wydzia∏u „B” KW MO w Przemy-
Êlu pp∏k. Edwarda Nowickiego, 4 X 1982 r., k. 91; A. Dudek, T. Marsza∏kowski, op. cit., s. 322.
93 Bronis∏aw Fila – ur. 7 XII 1922 r. Âwi´cenia kap∏aƒskie otrzyma∏ 19 VI 1949 r. Od 1951 r. pra-
cowa∏ w Jaros∏awiu. W 1978 r. obroni∏ doktorat z socjologii religii na Akademii Teologii Katolic-
kiej w Warszawie. W 1978 r. zosta∏ archiprezbiterem jaros∏awskim. Zmar∏ 26 XI 1985 r. z powodu
zaczadzenia (Archiwum Archidiecezjalne w PrzemyÊlu, Tabela s∏u˝bowa).
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Edward Kawecki, st. kpr. Tadeusz Skoczylas – Wydzia∏ V i chor. Henryk
Bajda94 – Wydzia∏ II), której zadaniem by∏o ustalenie inicjatorów i organi-
zatorów manifestacji. Funkcjonariusze z tej grupy m.in. pozyskali dla Wy-
dzia∏u II dwóch tajnych wspó∏pracowników, dla Wydzia∏u V czterech, dla
Wydzia∏u IV jednego95. W∏adze w swoisty dla siebie sposób skomentowa∏y
ostatnie wydarzenia: „Obok zagorza∏ych przedstawicieli ekstremy da∏o si´
wpuÊciç w przys∏owiowe maliny troch´ wyrostków oraz takich, którzy sp´-
dzajà gros swego czasu przy piwie na »Plac-Bramie«, nigdzie nie pracujàc,
w takich jak 31 sierpnia sytuacjach chcieliby si´ mieniç walczàcymi o spra-
wiedliwoÊç przedstawicielami klasy robotniczej”96.
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94 Jan Raba – ur. w 1944 r., kpt. Od 1967 r. w PZPR. W 1977 r. ukoƒczy∏ zaocznie Wydzia∏ Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagielloƒskiego. Od 1 V 1969 r. referent ds. bezpieczeƒstwa Komen-
dy Miejskiej i Powiatowej MO w PrzemyÊlu; od 31 X 1969 r. inspektor operacyjny, nast´pnie in-
spektor ds. ORMO. Od 1 VI 1975 r. kierownik Sekcji Operacyjno-Dochodzeniowej KM MO
w PrzemyÊlu. Od 1 V 1976 r. zast´pca dowódcy ZOMO KW MO w PrzemyÊlu. 5 V 1978 r. zawie-
szony w czynnoÊciach. Od 1 XII 1978 r. inspektor Wydzia∏u IV KW MO w PrzemyÊlu, od 1 VI
1981 r. kierownik sekcji Wydzia∏u IV. Kilkakrotnie zabiega∏ o przeniesienie do pionu MO lub
Wojsk Ochrony Pogranicza. Wed∏ug naczelnika Wydzia∏u IV pp∏k. Mariana Âliwy nie wywiàzywa∏
si´ dostatecznie z obowiàzków i aprobowa∏ praktyki religijne w rodzinie. Zwolniony 30 XI 1984 r.
na w∏asnà proÊb´ (AIPN Rz, 0063/68, Akta osobowe Jana Raby).

Tadeusz Skoczylas – ur. w 1950 r. w Straszydlu (pow. rzeszowski), chor. Cz∏onek PZPR. Od 16 I
1979 r. w MO, pracowa∏ na posterunku w Dubiecku (woj. przemyskie). W 1980 r. ukoƒczy∏ ekster-
nistycznie liceum ogólnokszta∏càce. Od 1 III 1982 r. m∏odszy inspektor Wydzia∏u V SB KW MO
w PrzemyÊlu, od 1 XI 1989 r. inspektor Wydzia∏u Ochrony Gospodarki. Od 16 I 1990 r. posterun-
kowy MO w Krzywczy (ibidem, 0093/112, Akta osobowe Tadeusza Skoczylasa).

Henryk Bajda – ur. w 1958 r., por. Od 1982 r. w PZPR. W 1986 r. ukoƒczy∏ zaocznie Wy˝szà
Szko∏´ Pedagogicznà w Rzeszowie. Od 17 V 1982 r. zatrudniony w KW MO w PrzemyÊlu. Zwol-
niony na w∏asnà proÊb´ 31 V 1990 r. (ibidem, 0063/152, Akta osobowe Henryka Bajdy).
95 Ibidem, 010/194, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 31 VIII 1982 r., godz. 17.00,
k. 203–204; ibidem, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW dotyczàca sytuacji polityczno-ope-
racyjnej w województwie przemyskim, 31 VIII 1982 r., k. 206; AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏
Organizacyjny, 179, Teleksy z 31 VIII, 1 i 3 IX 1982 r., b.p. Kierowca MKS w PrzemyÊlu Marian
Opaluch 31 VIII 1982 r., wracajàc z pracy do domu, zosta∏ napadni´ty w okolicach mostu przez MO
i uderzony pa∏kà w g∏ow´, po czym straci∏ przytomnoÊç i zosta∏ przewieziony do szpitala. Lekarze
okreÊlali jego stan jako ci´˝ki. 27 paêdziernika prokurator wojskowy usi∏owa∏ wymusiç na Opalu-
chu podpisanie oÊwiadczenia, ˝e nie roÊci ˝adnych pretensji do organów MO i nie b´dzie roÊci∏
w przysz∏oÊci, tj. po zakoƒczeniu leczenia. Ponadto postawiono go przed kolegium ds. wykroczeƒ.
Interwencje w sprawie Mariana Opalucha podejmowa∏ bp Tadeusz B∏aszkiewicz oraz sekretarz
Episkopatu. Zob. P. Raina, Troska o internowanych. Interwencje abp. Dàbrowskiego u gen. Kiszcza-
ka 1982–1989, Warszawa 1999, s. 159–160, 164; AIPN Rz, 034/201, Ocena zrealizowanych przed-
si´wzi´ç operacyjnych w zwiàzku z wydarzeniami 31 VIII 1982 r., 1 X 1982 r., k. 33–39.
96 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 159, Referat egzekutywy Komitetu Woje-
wódzkiego wyg∏oszony na plenarnym posiedzeniu KW PZPR w PrzemyÊlu 27 IX 1982 r., b.p.

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:24  Page 213



Przed 10 listopada 1982 r. w PrzemyÊlu i Jaros∏awiu pojawi∏y si´ ulotki
podziemia wzywajàce do ró˝nych form protestu przeciw rozwiàzaniu zwiàz-
ku. Odzew spo∏eczny by∏ jednak bardzo nik∏y: w Zak∏adach P∏yt PilÊniowych
wywieszono flag´ z napisem „SolidarnoÊç”, w przemyskiej Fabryce Pras Au-
tomatycznych „Ponar-Plasomat” dwóch pracowników wykona∏o na tablicy
og∏oszeƒ napisy „SolidarnoÊç”, pod którymi sk∏adano kwiaty, za co zresztà
zostali dyscyplinarnie zwolnieni z pracy, a w Hucie Szk∏a Opakowaniowego
w Jaros∏awiu przewodniczàcy Mi´dzyzak∏adowego Komitetu Zwiàzkowego
Kazimierz Ziobro nosi∏ ostentacyjnie opask´ „SolidarnoÊci”. By∏y to jedyne
przypadki protestu odnotowane przez SB w województwie przemyskim97.

W Êrodowisku dzia∏aczy opozycyjnych zdarza∏y si´, niekiedy trafne,
oskar˝enia o wspó∏prac´ z SB. Geneza tych animozji si´ga∏a jeszcze przed
13 grudnia 1981 r. Atmosfera wzajemnych podejrzeƒ i oskar˝eƒ by∏a umie-
j´tnie podsycana przez SB. Przyk∏adem jest zamieszczony w lutym 1982 r.
w „Odnowie” apel o niepodejmowanie kontaktów z jednà z osób z Zarzà-
du Regionu, „która, jak si´ okaza∏o, by∏a konfidentem i szpiegiem SB”98.
Z ca∏à pewnoÊcià mo˝emy stwierdziç, ˝e SB mia∏a swoich wspó∏pracowni-
ków wÊród ró˝nych grup opozycyjnych, niemniej jednak wzajemne oskar-
˝enia dzia∏aczy podziemia niekiedy by∏y inspirowane przez funkcjonariuszy
SB i ich agentów. Rozpowszechnianie tego typu pog∏osek mia∏o swój cel
– sianie destrukcji i zam´tu. Dzi´ki uzyskiwanym od agentów informacjom
SB stara∏a si´ nie dopuszczaç do realizacji zamierzonych przez opozycj´
przedsi´wzi´ç, ale czasami dzia∏ania operacyjne nie odnosi∏y po˝àdanego
skutku. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa wiedzia∏a np., ˝e 16 czerwca 1983 r. w sie-
dzibie przemyskiego Klubu Inteligencji Katolickiej przy koÊciele Êw. Trójcy
spotka∏o si´ trzynaÊcie osób, które omawia∏y szczegó∏y przygotowaƒ do
wspólnej pielgrzymki na spotkanie z papie˝em Janem Paw∏em II w Krako-
wie. Wszcz´to dzia∏ania operacyjne w celu uniemo˝liwienia wyjazdu.
W wyniku rozmów ostrzegawczych znacznie ograniczono liczb´ osób, któ-
re uda∏y si´ do Krakowa, ale wyjazd si´ powiód∏99. 

Niezwykle bulwersujàcà Êrodowiska podziemie kwestià by∏o przej´cie
przez w∏adze 2 mln z∏ nale˝àcych do regionalnych w∏adz NSZZ „Solidar-
noÊç” w PrzemyÊlu. Pieniàdze te przed og∏oszeniem stanu wojennego zo-
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97 AIPN Rz, 010/195, Dzienne informacje sytuacyjne KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 10 i 23 XI
1982 r., k. 119, 163.
98 „Odnowa”, 21 II 1982. Chodzi o tajnego wspó∏pracownika o pseudonimie „Korkowski Jan”.
99 AIPN Rz, 010/197, Dzienna informacja sytuacyjna dla MSW, 16 VI 1983 r., k. 212.
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sta∏y zdeponowane w kurii biskupiej. We wrzeÊniu 1982 r. kilku dzia∏aczy
„SolidarnoÊci” – jak twierdzili – pod groêbà uwi´zienia odda∏o te pieniàdze
w∏adzom. Podziemie rozpowszechni∏o ulotk´ zatytu∏owanà „Sprawa 2 mi-
lionów”, w której pot´piono dwóch wiceprzewodniczàcych, sekretarza,
g∏ównà ksi´gowà i cz∏onka Zarzàdu Regionu oraz osob´ uprawnionà do
odbioru zdeponowanej gotówki, zaanga˝owanych w przej´cie przez w∏adze
tych pieni´dzy. Ponadto wytkni´to niektórym dzia∏aczom zarzàdu wspó∏-
prac´ z SB lub nawet – jak w przypadku jednego z wiceprzewodniczàcych
– przyczynienie si´ do skazania Marka Pudliƒskiego. Osoby wymienione
w ulotce w towarzystwie milicji zjawi∏y si´ u ks. Stanis∏awa Krzywiƒskiego,
u którego zdeponowano pieniàdze „SolidarnoÊci”, a nast´pnie przekaza∏y
je komisarycznemu zarzàdcy majàtku Regionu Po∏udniowo-Wschodniego
„SolidarnoÊci” w Urz´dzie Wojewódzkim w PrzemyÊlu100. Jak poinformo-
wano w lokalnym tygodniku „˚ycie Przemyskie”, pieniàdze mia∏y byç prze-
znaczone na pokrycie zobowiàzaƒ finansowych Zarzàdu Regionu, powsta-
∏ych przed 13 grudnia 1981 r. na kwot´ 400 tys. z∏, a tak˝e na pobory dla
by∏ych etatowych pracowników zarzàdu, którzy przebywali na urlopach lub
zwolnieniach lekarskich, a nie podj´li innej pracy101.

Poza podziemiem solidarnoÊciowym w województwie przemyskim
funkcjonowa∏a te˝ grupa Konfederacji Polski Niepodleg∏ej, kolportujàca
pismo „S∏owo i Czyn”102. Ponadto dzia∏a∏y grupy m∏odzie˝owe, np. w Jaro-
s∏awiu m∏odzie˝ licealna utworzy∏a Niezale˝ne Zrzeszenie „WolnoÊç, Rów-
noÊç, Niepodleg∏oÊç”. Pod koniec marca 1982 r. zatrzymano siedmiu cz∏on-
ków tej grupy103.

* * *
Poczàtki dzia∏alnoÊci konspiracyjnej w województwie kroÊnieƒskim

mia∏y charakter spontaniczny. W KroÊnie tu˝ po 13 grudnia Stanis∏aw Ma-
jerski i Zbigniew G∏adysz wykonali metodà stemplowà i puÊcili w obieg
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100 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 179, Teleks, 2 IX 1982 r., b.p.
101 Na co zu˝yte b´dà „solidarnoÊciowe” 2 mln z∏, „˚ycie Przemyskie” 1982, nr 32. Ârodki pochodzà-
ce z zagranicy, darowizn i sk∏adek, przeznaczone na dzia∏alnoÊç podziemnà by∏y zdeponowane
u ks. Czenczka z parafii Êw. Trójcy w PrzemyÊlu. RKW nie prowadzi∏a ˝adnej ksi´gowoÊci, zapi-
sków, notatek. Ksiàdz mia∏ obowiàzek notowania wszystkich dochodów i wydatków. Wyznaczone
by∏y dwie osoby, które mog∏y pobieraç pieniàdze, ale zawsze musia∏y powiedzieç ksi´dzu, na co
one b´dà przeznaczone (Relacja Marka Kamiƒskiego).
102 AIPN Rz, 010/192, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 22 II 1982 r., k. 193.
103 Ibidem, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 24 III 1982 r., k. 307.
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ulotki: „Precz z PZPR”, „Komunizm = faszyzm”. W Sanoku od grudnia
1981 r. Marian Witalis i Marian Pilch rozpocz´li wydawanie pisma podziem-
nego „Biuletyn”, stworzyli te˝ siatk´ kolporta˝owà w Sanoku i rozprowadza-
li wydawnictwa otrzymywane z Krakowa i Warszawy. Po aresztowaniu 3 listo-
pada 1982 r. Witalisa i kilku jego wspó∏pracowników (Tadeusza Janczury,
Micha∏a Millera, Jana Nebesio, Marka Konika, Piotra Worotkiewicza) „Biu-
letyn” przesta∏ si´ ukazywaç. Tak˝e w innych miejscowoÊciach dochodzi∏o do
pojedynczych przejawów dzia∏alnoÊci konspiracyjnej. 28 marca 1982 r. w Tar-
nawie Górnej (gmina Zagórz) pojawi∏y si´ ulotki: „WolnoÊç internowanym
i przeÊladowanym za przekonania”, podpisane „SolidarnoÊç”104.

Na poczàtku 1982 r. SB wiedzia∏a o kilku m∏odzie˝owych grupach opo-
zycyjnych w województwie kroÊnieƒskim. Jedna z nich, kierowana przez
szesnastoletniego Leszka Jamro, zawiàza∏a si´ w Szkole Podstawowej
w Dukli, nale˝a∏o do niej oÊmiu uczniów w wieku od 12 do 14 lat. S∏u˝ba
Bezpieczeƒstwa przerwa∏a jej dzia∏alnoÊç w kwietniu 1982 r. W styczniu
1982 r. Grzegorz Kie∏tyka (18 lat), uczeƒ I Liceum Ogólnokszta∏càcego
w KroÊnie, utworzy∏ kilkuosobowà grup´ o nazwie „M∏oda Polska”, z∏o˝o-
nà z uczniów jego szko∏y i Szko∏y Postawowej nr 10 w KroÊnie. Malowali
has∏a na murach i kolportowali ulotki. W∏aÊnie przy malowaniu „Precz
z juntà” 9 kwietnia 1982 r. uj´to Witolda KoÊció∏k´ i Piotra Koca, co do-
prowadzi∏o do zdekonspirowania ca∏ej grupy105.

13 maja 1982 r. dosz∏o do akcji strajkowej w „Naftomecie”, WSK-PZL
Krosno, KroÊnieƒskiej Hucie Szk∏a i w sanockim „Polmozbycie”. ¸àcznie
prac´ przerwa∏o oko∏o pi´ciuset osób. Nast´pnego dnia z WSK wyrzucono
21 osób, z KroÊnieƒskiej Huty Szk∏a – trzy, z „Naftometu” – 26106. Wed∏ug
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104 G. GoÊciƒski, Opozycyjne grupy nacisku..., s. 37; A. Sudo∏, Polska Ojczyzna moja, cz. 2, Sanok
1999, s. 106. 31 VIII 1983 r. na podstawie amnestii Sàd Wojewódzki w KroÊnie umorzy∏ spraw´
wobec Witalisa, Nebesio, Millera i Janczury. 15 III 1983 r. Marian Pilch i Marek Konik zostali ska-
zani przez Sàd Rejonowy w Sanoku na rok pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu na trzy lata
i 10 tys. z∏ grzywny (AIPN Rz, 01/362, Wykaz osób aresztowanych w 1983 r., b.p.).
105 AP Rzeszów Oddzia∏ w Sko∏yszynie, KW PZPR w KroÊnie, Wydzia∏ Administracyjny, 497, In-
formacja o stanie bezpieczeƒstwa, ∏adu i porzàdku publicznego w województwie kroÊnieƒskim za
okres od 1981 r. do koƒca III kwarta∏u 1983 r., b.d. Przywódca grupy, Grzegorz Kie∏tyka, 14 V
1982 r. zosta∏ skazany przez Wojskowy Sàd Garnizonowy w Rzeszowie na dwa lata wi´zienia w za-
wieszeniu na pi´ç lat, 75 tys. z∏ grzywny i 18 tys. z∏ kosztów sàdowych (AIPN Rz, 071/122, Akta
kontrolno-Êledcze przeciwko Grzegorzowi Kie∏tyce).
106 AP Rzeszów Oddzia∏ w Sko∏yszynie, KW PZPR w KroÊnie, Wydzia∏ Administracyjny, 497, In-
formacja o stanie bezpieczeƒstwa, ∏adu i porzàdku publicznego w województwie kroÊnieƒskim za
okres od 1981 r. do koƒca III kwarta∏u 1983 r., b.d.
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informacji uzyskanych przez SB w sierpniu 1982 r. w sanockim „Stomilu”
przygotowywano si´ do strajku w rocznic´ porozumienia gdaƒskiego. Dla-
tego 30 sierpnia przed zak∏adem umieszczono dwie kompanie ROMO
i ZOMO, przeprowadzono ponadto szesnaÊcie rozmów ostrzegawczych
z pracownikami i na 48 godzin zatrzymano dziesi´ç osób. Na ulice Jas∏a,
Krosna i Sanoka wys∏ano wzmocnione patrole MO i ROMO. Do wystà-
pieƒ jednak nie dosz∏o107.

Dzia∏alnoÊç opozycyjna w województwie kroÊnieƒskim nabra∏a rozma-
chu dopiero po wyjÊciu na wolnoÊç internowanych cz∏onków „Solidarno-
Êci” i zawiàzaniu formalnego kierownictwa struktur podziemnych. Pierwszy
oÊrodek koordynujàcy i stymulujàcy dzia∏ania konspiracyjne powsta∏ tu je-
sienià 1982 r. przy okazji uroczystoÊci nawiedzenia archiprezbiteriatu kro-
Ênieƒskiego przez kopi´ obrazu Matki Boskiej Cz´stochowskiej 8 listopada
1982 r. Spotkali si´ wówczas w KroÊnie dzia∏acze „SolidarnoÊci” – m.in. Jan
Cypcarz, Czes∏aw Grzelczyk, Stanis∏aw Guzik, Kazimierz Jarzàb, Leszek
Karcz, Józef Kinel, Andrzej Kozio∏, Henryk Kuliga, Jan Zajdel – i powo∏a-
li Tymczasowà Komisj´ Wykonawczà NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Pod-
karpacie, która mia∏a charakter rotacyjnego zwiàzku koordynujàcego dzia-
∏alnoÊç podziemnà. TKW rozpocz´∏a wydawanie biuletynu „SolidarnoÊç
Podkarpacka”. Pierwszym redaktorem by∏ Czes∏aw Grzelczyk, redakcjà
i drukiem zajmowali si´ te˝ Stanis∏aw Guzik, Andrzej Kopacz, Andrzej
i Maria Kozio∏owie, Henryk Kuliga. Zorganizowano lokale, w których dru-
kowano biuletyn, i siatk´ kolporta˝owà108. Trudno jednak w tym przypadku
mówiç o kierowniczej strukturze podziemnej „SolidarnoÊci”; TKW by∏a ra-
czej Êrodowiskiem skupionym wokó∏ „SolidarnoÊci Podkarpackiej”.
W marcu 1984 r., po rozbiciu ostatniego punktu poligraficznego, który
znajdowa∏ si´ u Kuligi, i aresztowaniu niektórych dzia∏aczy TKW – rozpra-
cowywana przez SB od momentu utworzenia – przesta∏a istnieç109.

Faktyczne kierownictwo dzia∏aƒ opozycyjnych na Podkarpaciu sprawo-
wa∏a Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „SolidarnoÊç” Podkarpacie.
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107 AIPN Rz, 01/23, Informacja KW MO w KroÊnie dla MSW, 30 VIII 1982 r., k. 135–137.
108 G. GoÊciƒski, Opozycja na Podkarpaciu w latach 1981–1989 [w:] Z dziejów SolidarnoÊci podkar-
packiej..., s. 65–67.
109 AIPN Rz, 01/364, Wykaz wszcz´tych post´powaƒ przygotowawczych oraz osób podejrzanych
(w tym aresztowanych), 1 IV 1984 r., b.p. Aresztowano wówczas Guzika, Kulig´, Kopacza, Grzel-
czyka, Kozio∏a. Dozór MO zastosowano wobec Jarzàba, Jakubowskiego, Stanis∏awa Terefinko,
Jana Bika, Zajdla i Zajàca. Józef Szul zosta∏ zwolniony za por´czeniem majàtkowym.
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Utworzyli jà w 1982 r. Zygmunt B∏a˝, Jerzy Jakubowski i Zygmunt Zawoj-
ski. Komisja zaj´∏a si´ kierowaniem dzia∏aniami podziemnej „Solidarno-
Êci”, utrzymaniem kontaktów i ∏àcznoÊci informacyjnej, kolporta˝em wy-
dawnictw oraz organizowaniem spotkaƒ i obchodów uroczystoÊci
patriotycznych. W kwietniu 1983 r., niezale˝nie od „SolidarnoÊci Podkar-
packiej” TKW, rozpocz´to wydawanie technikà powielaczowà biuletynu
pod tym samym tytu∏em. Ârodki na ten cel pochodzi∏y z pieni´dzy zdepo-
nowanych przed 13 grudnia 1981 r. przez B∏a˝a i Jakubowskiego u ksi´˝y
Kazimierza Kaczora i Bronis∏awa Jastrz´bskiego; by∏o to 500 tys. z∏ pobra-
ne z kasy Zarzàdu Regionu. Ponadto obaj dzia∏acze mieli ukryte dwadzie-
Êcia ryz papieru, paczki z kalkami i powielacz. Biuletyn drukowano na ple-
banii w Haczowie, gdzie proboszczem by∏ ks. Kazimierz Kaczor. Pieniàdze
na dzia∏alnoÊç podziemnà pochodzi∏y równie˝ ze sk∏adek wp∏acanych za
poÊrednictwem kolporterów. Dla potwierdzenia wp∏aty w wydawnictwach
drugiego obiegu publikowano has∏a, które podawali ofiarodawcy. We
wspó∏prac´ z RKW zaanga˝owali si´ m.in. Jan Ba∏uka, Bogdan G∏adysz,
Józef Kinel, S∏awomira i Zbigniew LeÊniakowie, Stanis∏aw Majerski,
Adam Oberc. Wydatnej pomocy udziela∏ ks. Kaczor110. 

W JaÊle powsta∏a odr´bna Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidar-
noÊç”, która zorganizowa∏a produkcj´ i kolporta˝ ulotek oraz wydawanie
biuletynu informacyjnego „SolidarnoÊç”, najpierw na powielaczu, a na-
st´pnie metodà sitodrukowà. Wokó∏ biuletynu, który powsta∏ z inicjatywy
Stanis∏awa Kuliga, skupi∏o si´ kilkadziesiàt osób, zaanga˝owanych równie˝
w kolporta˝, m.in. Kazimierz BryÊ, Andrzej Kachlik, Bogdan Kalityƒski,
Emil Mastej, Adam PawluÊ, Antoni Pikul, El˝bieta Styczyƒska, Wies∏aw
Tomasik. Wspó∏pracowano ze strukturami kroÊnieƒskimi. W niektórych
wi´kszych zak∏adach pracy uda∏o si´ zorganizowaç kilkuosobowe tajne ko-
misje zak∏adowe – np. w Fabryce Amortyzatorów „Polmo” oraz Zespole
Szkó∏ Zawodowych Polskiego Górnictwa Nafty i Gazu w KroÊnie, Sanoc-
kiej Fabryce Autobusów „Autosan”, w Zak∏adzie P∏yt Wiórowych oraz Za-
k∏adzie Tworzyw Sztucznych „Gamrat-Erg” w JaÊle111.
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110 G. GoÊciƒski, Opozycja na Podkarpaciu..., s. 68, 71. GoÊciƒski w swojej pracy Opozycyjne grupy
nacisku... poda∏, ˝e drugà obok B∏a˝a osobà, która ukry∏a pieniàdze, by∏ Zygmunt Zawojski. 
111 Idem, Opozycja na Podkarpaciu..., s. 90–93; idem, Opozycyjne grupy nacisku..., s. 21, 28;
AIPN Rz, 0124, Informacja KW MO w KroÊnie dla MSW, 10 III 1982 r., k. 109; E. Mastej, OÊwiad-
czenie...
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Przed 10 listopada 1982 r. podziemie podkarpackie, podobnie jak w in-
nych regionach kraju, wezwa∏o do strajku. Niektórzy dzia∏acze jednak kry-
tycznie ustosunkowali si´ do tego pomys∏u, wàtpiàc w szanse na jego prze-
prowadzenie, zw∏aszcza ˝e podobnie jak w Rzeszowie termin strajku zbieg∏
si´ z uroczystoÊciami peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej Cz´stochow-
skiej oraz zatrzymaniem przez SB 3 i 4 listopada kilkunastu dzia∏aczy pod-
ziemia w JaÊle i Sanoku. W rezultacie dosz∏o jedynie do zawieszenia flagi
„SolidarnoÊci” w rafinerii w JaÊle i pojedynczych przypadków kolporta˝u
ulotek, przypinano do ubraƒ znaczki „SolidarnoÊci”, bia∏o-czerwone ko-
kardy lub oporniki112.

W JaÊle 1 maja 1983 r. odby∏a si´ niezale˝na manifestacja dzia∏aczy
i sympatyków „SolidarnoÊci”, której inicjatorami byli Ryszard Czy˝owicz,
Kazimierz Dubas i W∏adys∏aw Potyra∏a. Z∏o˝ono kwiaty pod pomnikiem
KoÊciuszki. W manifestacji uczestniczy∏o kilkadziesiàt – wed∏ug informacji
SB oko∏o trzydziestu – osób113.

* * *
W Tarnobrzegu po wprowadzeniu stanu wojennego nie powsta∏y pod-

ziemne struktury zwiàzkowe. Odnotowano jedynie kilka cz´sto niezale˝-
nych od siebie akcji ulotkowych. Z 13 na 14 grudnia 1981 r. milicja zatrzy-
ma∏a Stanis∏awa Zipsera i Krzysztofa Wianeckiego pod zarzutem
rozlepiania ulotek przeciwko stanowi wojennemu. Obaj zostali skazani na
trzy lata pozbawienia wolnoÊci. Nie jest wykluczone, ˝e wyrok ten zadzia-
∏a∏ odstraszajàco na inne osoby. Po 20 grudnia grupka studentów ró˝nych
uczelni z Tadeuszem Zychem na czele sporzàdzi∏a (na maszynie bàdê odbi-
jajàc ze stempli z linoleum) i rozkolportowa∏a kilka ulotek114. 

Wi´ksze zaanga˝owanie wykazali dzia∏acze zwiàzkowi w Stalowej Woli.
By∏a tam silna organizacja regionalna NSZZ „SolidarnoÊç”, najwi´kszy
oÊrodek przemys∏owy w regionie i stosunkowo liczne Êrodowisko m∏odej
inteligencji, Êwie˝o po studiach, Êciàgni´tej do miasta w latach siedemdzie-
siàtych mo˝liwoÊcià uzyskania mieszkania i dobrych zarobków. Znalaz∏a
ona oparcie w za∏odze Huty Stalowa Wola. Pierwsze spotkanie dzia∏aczy

219

112 AIPN Rz, 01/23, Informacja KW MO w KroÊnie dla MSW, 10 XI 1982 r., k. 280–282.
113 Ibidem, 01/24, Informacja KW MO w KroÊnie dla MSW, 1 V 1983 r., k. 208; G. GoÊciƒski, Opo-
zycyjne grupy nacisku..., s. 36, 43.
114 W. Bochyƒski, Wspomnienia „spiskowca”, „Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne” 1996, nr 14,
s. 49–50; OsiemnaÊcie miesi´cy. Wywiad z K. Wianeckim, ibidem, s. 57–58.
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„SolidarnoÊci” zorganizowano ju˝ 14 grudnia. Uczestniczyli w nim Ma∏go-
rzata Czwarno (spotkanie odbywa∏o si´ w domu jej rodziców), Maria Bar-
wiƒska, Andrzej Habuda, Adam Jaworski, Krzysztof Kaczor, Jerzy Kope-
czek, Ewa Kuberna, Tadeusz Wojtas. Postanowiono podjàç dzia∏alnoÊç
w podziemiu, nie zamierzano jednak tworzyç nowej struktury, lecz przyj´-
to, ˝e formalnie nadal dzia∏ajà dotychczasowe w∏adze zwiàzkowe. Nast´p-
nego dnia Kuberna i Kopeczek zostali internowani. Do najwa˝niejszych
spraw nale˝a∏o przygotowanie listy pracowników huty, którzy zostali inter-
nowani. Podjà∏ si´ tego ks. Edward Frankowski. Nast´pnie rozpocz´to
zbiórk´ pieni´dzy wÊród pracowników Huty Stalowa Wola i w koÊciele na
pomoc dla internowanych. W nast´pnych miesiàcach wÊród dzia∏aczy pod-
ziemia toczy∏y si´ dyskusje dotyczàce kierunków dzia∏aƒ. Âciera∏y si´ dwa
poglàdy: umiarkowany i radykalny – jego zwolennicy zak∏adali nawet pod-
j´cie dzia∏aƒ sabota˝owych. Ostatecznie odstàpiono od takich pomys∏ów,
jak np. rozrzucenie cuchnàcej substancji w czasie akademii MO115.

Ryszard Kardasz ju˝ w styczniu 1982 r. przygotowa∏ biuletyn z listà osób
internowanych. Przeprowadzano ponadto akcje ulotkowe. W marcu
1982 r. Miros∏aw Kocik i Ryszard Kardasz przygotowali ulotki z pieczàtkà
„SolidarnoÊci” wykonanà z ziemniaka, powielali je Wies∏aw Wojtas i Ry-
szard Sroka. Ulotki by∏y zwykle rozprowadzane w wi´kszych miejscowo-
Êciach, oprócz Stalowej Woli tak˝e w Tarnobrzegu, Opatowie, Sandomie-
rzu, Nisku. Sygnowano je podpisem: NSZZ „SolidarnoÊç” Region Ziemia
Sandomierska, ale tak˝e KOS116. Podziemie stalowowolskie poczàtkowo
skupia∏o si´ g∏ównie na rozpowszechnianiu prasy i stopniowej rozbudowie
sieci kolporterskiej. W sumie zaanga˝owa∏o si´ w nià kilkadziesiàt osób.
Nap∏ywa∏a tu prasa z Warszawy (kontakt zorganizowa∏ Tadeusz Wojtas),
Lublina, Krakowa, Wroc∏awia i Rzeszowa. Pras´ podziemnà rozprowadza-
no wÊród pracowników huty oraz w innych zak∏adach, np. w Zak∏adzie
Opieki Zdrowotnej (Zdzis∏aw KuÊnierz) i elektrowni (Zbigniew Tokarczyk,
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115 M. Czwarno, op. cit., s. 49; D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 389. Ewa Kuberna tak wspo-
mina okolicznoÊci swego przes∏uchania 14 XII 1981 r. w komendzie milicji przez funkcjonariusza
Grzywacza: do pokoju przes∏uchaƒ wszed∏ siedzàcy na korytarzu Jerzy Kopeczek, na co esbek po-
wiedzia∏: „»Prosz´ stàd wyjÊç...«, a Jerzy wyciàga kanapk´ i jab∏ko i mówi: »Ja przywioz∏em Ewie
Êniadanie, bo nie jad∏a«. To by∏o Êliczne. Mam w swojej karierze wi´ziennej ileÊ takich cudownych
rzeczy. On mi da∏ jab∏ko i kanapk´ i wyszed∏ oczywiÊcie, bo musia∏ wyjÊç. Ale ja si´ czu∏am Êwiet-
nie, bo ju˝ wiedzia∏am, ˝e jest tam on i iluÊ [ludzi], i ˝e jest solidarnoÊç” (Relacja Ewy Kuberny).
116 AP Sandomierz, KW PZPR, 348, Teleksy KW PZPR w Tarnobrzegu do KC, 9 i 27 II, 19 i 28 III
1982 r., k. 82, 88, 96, 99.
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Józef Bis). Od poczàtku 1983 r. kolporta˝em prasy i ksià˝ek z zewnàtrz kie-
rowa∏a Ma∏gorzata Czwarno. Pieniàdze na dzia∏alnoÊç podziemnà pocho-
dzi∏y m.in. ze sk∏adek zwiàzkowych zbieranych na poszczególnych wydzia-
∏ach Huty Stalowa Wola117. 

W paêdzierniku 1982 r. SB rozpocz´∏a „intensywne dzia∏ania operacyj-
ne przez stosowanie kombinacji i gier operacyjnych wobec grupy tworzàcej
nielegalnà organizacj´ pod nazwà »Zast´pcza Komisja Zak∏adowa Solidar-
noÊci HSW«” (Huty Stalowa Wola) oraz grupy kolportujàcej „Biuletyn In-
formacyjny Regionu Ziemia Sandomierska”. Jak stwierdzono, uda∏o si´
ustaliç cz´Êç sk∏adu grupy konspiracyjnej i jeden punkt poligraficzny. 6 li-
stopada SB znalaz∏a powielacz w zabudowaniach Anny Kosiorowskiej
w Zakrzewie, na którym Zbigniew Sowa i Zdzis∏aw Kosiorowski wykony-
wali „Biuletyn”. Obydwaj zostali aresztowani. Nast´pnego dnia w mieszka-
niu W∏adys∏awa Walickiego w Stalowej Woli znaleziono maszyn´ do pisa-
nia, drukarenk´ r´cznà i materia∏y drukarskie. Po rozmowie zwolniono go.
10 listopada przeprowadzono rewizj´ u Ewy Kuberny i znaleziono szablo-
ny do ulotek. Kuberna zosta∏a aresztowana118.

Na prze∏omie 1982 i 1983 r. Ewa Kuberna i Ma∏gorzata Czwarno, uzna-
jàc potrzeb´ stworzenia formalnej struktury, która b´dzie firmowaç pod-
ziemne wydawnictwa, wspólnie z Ryszardem Kardaszem119 powo∏a∏y Tym-
czasowà Komisj´ Zak∏adowà NSZZ „SolidarnoÊç” Huty Stalowa Wola.
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117 M. Czwarno, op. cit., s. 50–52.
118 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 50, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie tarno-
brzeskim za okres od 1 X do 31 X 1982 r., k. 178; ibidem, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej
w województwie tarnobrzeskim za okres od 1 XI do 30 XI 1982 r., k. 173.
119 Ma∏gorzata Barwiƒska (z d. Czwarno) – ur. w 1954 r. Do 1983 r. pracowa∏a w Wojewódzkim
Domu Kultury w Tarnobrzegu, nast´pnie by∏a dyrektorem Rejonowego Domu Kultury w Nisku.
W TKZ zajmowa∏a si´ koordynacjà kolporta˝u. W czerwcu 1984 r. zatrzymana wspólnie z m´˝em
Andrzejem. Z powodów osobistych wycofa∏a si´ z udzia∏u w TKZ, ale nadal wspiera∏a dzia∏aczy pod-
ziemia, w tym swojego m´˝a (E. Kuberna, Podziemna „SolidarnoÊç”, mps, w zbiorach Ewy Kuberny).

Ewa Kuberna, pseudonimy „Kamil”, „Kropka” – ur. 13 XI 1953 r. w Jaworze. Od 1980 r. praco-
wa∏a w Hucie Stalowa Wola jako referentka, a w stanie wojennym jako robotnik. Od 15 XII 1981
do 24 VII 1982 r. internowana. Dzia∏a∏a w podziemnej TZK do 1987 r., nast´pnie uczestniczy∏a
w pracach jawnych struktur zwiàzkowych. W 1982 r. aresztowana, w styczniu 1983 r. skazana na rok
wi´zienia w zawieszeniu na trzy lata. Od czerwca 1983 r. zatrudniona przez ks. Edwarda Frankow-
skiego w Duszpasterskim OÊrodku Kultury ChrzeÊcijaƒskiej przy parafii NajÊwi´tszej Maryi Panny
Królowej Polski w Stalowej Woli (A.F. Baran, Ewa Kuberna [w:] Opozycja w PRL..., t. 1, s. 190–191).

Ryszard Kardasz – ur. 28 VI 1948 r. w Porà˝u k. Sanoka. Absolwent Politechniki Warszawskiej,
w 1980 r. obroni∏ doktorat. Od 1971 r. pracowa∏ w Hucie Stalowa Wola. W latach 1982–1987
w TKZ. W 1988 r. zosta∏ radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Tarnobrzegu, 1989–1996
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Do∏àczy∏ do niej Wies∏aw Wojtas, a póêniej Kazimierz Rostek120. Organi-
zowano te˝ spotkania w szerszym gronie121. Ze wzgl´du na znaczny stopieƒ
zniszczenia akt operacyjnych SB nie uda∏o si´ ustaliç stopnia infiltracji hut-
niczej opozycji przez s∏u˝by specjalne. Jak si´ wydaje na podstawie zacho-
wanych zapisów, g∏ówna sprawa operacyjnego rozpracowania, którà obj´-
to Tymczasowà Komisj´ Zak∏adowà, by∏a rozpocz´ta na podstawie
materia∏ów agenturalnych i prowadzona przez RUSW w Stalowej Woli
oraz Wydzia∏ V WUSW w Tarnobrzegu. Nadano jej kryptonim „Hutnicy”.
Ponadto huty dotyczy∏o kilka innych spraw operacyjnego rozpracowania
prowadzonych przez tarnobrzeskà SB: „Bojówka”, „Technicy”, „Naukow-
cy” (OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Ziemnych i Transportowych
Huty Stalowa Wola), „Mechanicy”. W archiwum IPN pozosta∏y jedynie za-
pisy ewidencyjne prowadzonych spraw122.

W Hucie Stalowa Wola równie˝ w innych formach manifestowano
opór. Od stycznia 1982 r. ka˝dego trzynastego dnia miesiàca organizowa-
ne by∏y krótkie przestoje w pracy. 13 kwietnia w po∏udnie zorganizowano
pi´tnastominutowy strajk, który najwi´kszy zasi´g mia∏ na wydziale Z-2;
wzi´∏o w nim udzia∏ kilkadziesiàt osób. Pracownicy dozoru za ukrywanie
informacji o proteÊcie zostali dyscyplinarnie przeniesieni do innej pracy.
Do podobnej akcji dosz∏o tego dnia w WSK-PZL Gorzyce. 30 kwietnia
1982 r. z inicjatywy braci Mariana i Henryka Sporzyƒskich w hucie nadano
pierwszà audycj´ Radia „SolidarnoÊç”. Do zak∏adowego radiow´z∏a pod-
pi´to instalacj´, przez którà wyemitowano nagranà wczeÊniej pó∏godzinnà
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dyrektor OÊrodka Badawczo-Rozwojowego Huty Stalowa Wola. W latach 1989–1990 w Komitecie
Obywatelskim (G. Go∏ojuch, Ryszard Kardasz [w:] Opozycja w PRL..., t. 2, s. 156–157).
120 Wies∏aw Wojtas – ur. 28 VII 1957 r. w Dynowie. Ukoƒczy∏ technikum mechaniczne. Od 1975 r.
zatrudniony w Hucie Stalowa Wola. W latach 1982–1987 w TKZ, 1987–1989 przewodniczàcy Ko-
mitetu Za∏o˝ycielskiego NSZZ „SolidarnoÊç” w Hucie Stalowa Wola. W 1989 r. zosta∏ przewodni-
czàcym tarnobrzeskiego Komitetu Obywatelskiego (G. Go∏ojuch, Wies∏aw Wojtas [w:] Opozycja
w PRL..., t. 1, s. 381–382).

Kazimierz Rostek – ur. 16 III 1945 r. w Pysznicy (pow. ni˝aƒski). Wykszta∏cenie wy˝sze ekono-
miczne. W latach 1964–1968 w PZPR. Uczestnik wydarzeƒ marcowych na Uniwersytecie War-
szawskim. Zatrudniony w Hucie Stalowa Wola. W 1981 r. cz∏onek Prezydium Zarzàdu Regionu
Ziemia Sandomierska. Internowany od 13 XII 1981 do 5 V 1982 r. W latach 1982–1987 w TKZ
(AIPN Rz, 0174/109, Informator o delegatach..., s. 984).
121 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 390. Faktycznie jest to jedyny znany przypadek w tym re-
gionie Polski, by inicjatyw´ stworzenia podziemnej organizacji podj´∏y kobiety.
122 Kwerenda zosta∏a przeprowadzona przez pracowników Biura Udost´pniania i Archiwizacji Do-
kumentów IPN w Warszawie.
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audycj´. Mimo intensywnych poszukiwaƒ milicji i SB nie uda∏o si´ wykryç
organizatorów akcji. Kolejnà audycj´ wyemitowano 31 sierpnia123. 

Przed 1 maja 1982 r. podziemna „SolidarnoÊç” w Hucie Stalowa Wola
kolportowa∏a ulotki, w których wezwano do bojkotu oficjalnych obchodów
Êwi´ta pracy. Wezwanie znalaz∏o doÊç znaczny odzew – w pochodzie wzi´-
∏o udzia∏ jedynie 5 tys. osób z 22-tysi´cznej za∏ogi huty, po∏ow´ stanowili
cz∏onkowie PZPR. Pomimo zastosowanych przez w∏adze represji po straj-
ku kwietniowym, przed 13 maja 1982 r. w Stalowej Woli, Sandomierzu
i Opatowie ponownie pojawi∏y si´ ulotki nawo∏ujàce do akcji protestacyj-
nej. Chocia˝ 13 maja SB zatrzyma∏a prewencyjnie kilka osób, tego dnia
prac´ przerwa∏o na pi´tnaÊcie minut 26 osób w Hucie Stalowa Wola oraz
28 pracowników „Siarkopolu” w Tarnobrzegu. 16 sierpnia 1982 r. w hucie
kolportowano ulotki informujàce o utworzeniu Zast´pczej Komisji Zak∏a-
dowej, podporzàdkowanej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. Wezwa-
no do akcji protestacyjnej, która mia∏a polegaç na odmowie spo˝ywania
posi∏ków regeneracyjnych i na wychodzeniu z zak∏adu tylko przez jednà
bram´. ˚àdano odwo∏ania stanu wojennego, wypuszczenia internowanych
i uwi´zionych, a tak˝e ponownego zalegalizowania „SolidarnoÊci”. Ulotki
kolportowano te˝ poza Stalowà Wolà124.

Przed rocznicà porozumieƒ sierpniowych w Komitecie Wojewódzkim
PZPR odnotowano wzrost napi´cia wÊród wielu za∏óg pracowniczych w wo-
jewództwie tarnobrzeskim. Komendant wojewódzki MO podpisa∏ decyzje
o internowaniu siedmiu osób podejrzewanych o dzia∏alnoÊç opozycyjnà (m.in.
Franciszka Chudzika po raz drugi). Straszak w∏adzy nie zadzia∏a∏. 31 sierpnia
w Hucie Stalowa Wola oko∏o 30 proc. za∏ogi wed∏ug danych MSW, a wed∏ug
informacji Komitetu Wojewódzkiego oko∏o szeÊciuset osób (na 3 tys. upraw-
nionych) odmówi∏o spo˝ycia posi∏ków regeneracyjnych. O godzinie pi´tnastej
oko∏o stu osób (wed∏ug SB trzysta), wykorzystujàc to, ˝e funkcjonariusze MO
i SB zajmowali si´ poszukiwaniem miejsca, skàd emitowano audycj´ Radia
„SolidarnoÊç”, z∏o˝y∏o kwiaty pod krzy˝em przy zajezdni autobusowej PKS
niedaleko huty. Ponadto odÊpiewano „Bo˝e, coÊ Polsk´...” i „Rot´”. W∏adze
oceni∏y, ˝e wydarzenie to by∏o obserwowane przez blisko tysiàc osób125.
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123 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 390.
124 Ibidem, s. 391.
125 AP Sandomierz, KW PZPR, 349, Teleksy KW PZPR w Tarnobrzegu do KC, 16 i 31 VIII 1982 r.,
k. 21–36; Relacja Ewy Kuberny.
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Podobnie jak w innych województwach, próba zorganizowania strajku
10 listopada 1982 r. zakoƒczy∏a si´ niepowodzeniem. Akcja informacyjna
w tej sprawie przeprowadzona przez opozycj´ w koƒcu paêdziernika nie
wp∏yn´∏a na robotników. W∏adze natomiast skutecznie wyeliminowa∏y oso-
by podejrzane o podziemnà dzia∏alnoÊç zwiàzkowà, powo∏ujàc kilkadzie-
siàt osób do karnej jednostki wojska w Czerwonym Borze. 10 listopada do-
sz∏o jedynie do 30–40-minutowego strajku, w którym wzi´∏o udzia∏ oko∏o
180 osób, czyli wi´kszoÊç za∏ogi dzia∏u produkcji podstawowej w Przedsi´-
biorstwie Konstrukcji Mostowych „Mostostal” w Rudniku nad Sanem.
Z pracy zwolniono 46 osób, a jedenaÊcie ukarano126.

Poza strukturami „SolidarnoÊci” w województwie tarnobrzeskim dzia-
∏a∏y, aczkolwiek krótko, niewielkie m∏odzie˝owe grupy konspiracyjne.
S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa by∏a zaniepokojona postawà wielu nauczycieli, któ-
rzy „w sposób jawny poddajà krytyce decyzje rzàdu”. Zdaniem funkcjona-
riuszy inspirowa∏o to m∏odzie˝ do zak∏adania ró˝nego rodzaju nieformal-
nych grup kolporta˝owych, jak np. „Czarne Brygady” w Tarnobrzegu,
„Terrorystyczna Organizacja Faszystowska” w Opatowie, „M∏odzie˝owy
Ruch Oporu – Ruch Odwetu” w Stalowej Woli. Grupy te by∏y jednak szyb-
ko rozpracowywane i likwidowane. Funkcjonariusze SB przeprowadzali
rozmowy uÊwiadamiajàce z rodzicami i dyrektorami szkó∏, na ich polecenie
Kuratorium OÊwiaty i Wychowania rozmawia∏o z nauczycielami. Na pod-
stawie informacji operacyjnych 13 maja 1982 r. dokonano przeszukaƒ
i ujawniono grup´ nauczycieli zajmujàcych si´ sporzàdzaniem i kolporta-
˝em ulotek. Podj´to decyzje o internowaniu trzech nauczycieli z dwóch
szkó∏ w Sandomierzu (m.in. Piotra Jakubiaka i Alicji Lyro, którzy po zwol-
nieniu z oÊrodków internowania zostali przeniesieni do innych szkó∏ na sta-
nowiska bibliotekarzy) i jednego ucznia IV klasy Liceum Ogólnokszta∏cà-
cego w Sandomierzu, inspiratora akcji protestacyjnej zorganizowanej
w obronie nauczycieli127. Znana jest tak˝e organizacja stworzona przez
uczniów Technikum Mechanicznego w Staszowie, którzy sporzàdzali i kol-
portowali ulotki sygnowane jako „Polski Ruch Patriotyczny”, „Polski Ruch
WolnoÊciowy” lub „WolnoÊç i Niepodleg∏oÊç Polski”. 8 lutego 1982 r. SB
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126 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 391; AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 50, Ocena sytuacji po-
lityczno-operacyjnej w województwie tarnobrzeskim za okres od 1 XI do 30 XI 1982 r., k. 176.
127 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 50, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie tarno-
brzeskim za okres od 1 V do 31 V 1982 r., 3 VI 1982 r., k. 141.
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zatrzyma∏a oÊmiu uczniów tej szko∏y. 25 sierpnia w Tarnobrzegu SB wykry-
∏a pi´cioosobowà grup´ zajmujàcà si´ kolporta˝em. 6 listopada zlikwido-
wano drukarni´ ulotek wykonywanych na „sitoramce” i zatrzymano cztery
osoby128. Dzia∏ania te niewàtpliwie wp∏yn´∏y na zahamowanie dzia∏alnoÊci
konspiracyjnej w cz´Êci województwa tarnobrzeskiego.

Wszystkie najbardziej rozwini´te struktury konspiracyjne, które powsta-
∏y w miastach wojewódzkich Polski po∏udniowo-wschodniej, czyli RKW
Rzeszów, RKW PrzemyÊl, RKW Krosno, a tak˝e TKZ w Hucie Stalowa
Wola, uzna∏y Tymczasowà Komisj´ Koordynacyjnà NSZZ „SolidarnoÊç” za
centralny oÊrodek kierowniczy dzia∏alnoÊci podziemnej. Jeden z history-
ków uwa˝a, ˝e podziemne struktury najs∏abiej oddzia∏ywa∏y na spo∏eczeƒ-
stwo m.in. w Rzeszowskiem, gdy˝ – jego zdaniem – w strukturze ludnoÊci
dominowa∏a grupa ch∏oporobotników129. Jest to jednak zbyt daleko idàce
stwierdzenie, nale˝a∏oby je poprzeç szczegó∏owà analizà porównawczà,
gdy˝ tego typu regionów w Polsce by∏o wi´cej. Kwestia oddzia∏ywania, jak
si´ wydaje, nie by∏a zwiàzana ze strukturà spo∏ecznà, lecz ze stosunkowo
ma∏ym zaludnieniem regionu.

Podziemne organizacje rolników

Dzia∏alnoÊç podziemnà, choç w nieco mniejszym zakresie, podj´li
równie˝ rolnicy. Na poczàtku 1982 r., po rozeznaniu si´, jak wiele osób
zosta∏o internowanych, poszczególni cz∏onkowie NSZZ Rolników Indy-
widualnych „SolidarnoÊç” rozpocz´li zbiórk´ pieni´dzy na pomoc dla ich
rodzin. W∏àczali si´ te˝ w druk i kolporta˝ podziemnych wydawnictw.
Rolnicy przemyskich wsi zaanga˝owali si´ w pomoc dla Êrodowisk robot-
niczych130.

W Êrodowiskach opozycyjnych du˝e kontrowersje wzbudza∏a postawa
Jana Ku∏aja, przewodniczàcego OKZ NSZZ Rolników Indywidualnych
„SolidarnoÊç”. Zosta∏ on zatrzymany 13 grudnia 1981 r. w drodze do Sie-
dlec i internowany, znalaz∏ si´ w wi´zieniu w Ostródzie. Do 25 stycznia
1982 r. rodzina nie zna∏a miejsca jego pobytu. W uwolnienie Ku∏aja zaan-
ga˝owa∏ si´ Roman Malinowski, prezes ZSL. Po wyjÊciu na wolnoÊç Ku∏aj
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128 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 325–326. 
129 M. Gàdek, Prze∏om. Polska 1976–1991, Lublin 2002, s. 166.
130 T. Sopel, op. cit., s. 117–150; Relacja Marka Kuchciƒskiego, 21 VIII 2001 r. (w zbiorach autora).
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wystàpi∏ w telewizji w roli „syna marnotrawnego”, co zdaniem wielu dzia-
∏aczy rolniczej „SolidarnoÊci” zamkn´∏o mu drog´ do zwiàzku i postawi∏o
po przeciwnej stronie barykady. Natomiast sam Ku∏aj twierdzi, ˝e materia∏
telewizyjny zosta∏ celowo spreparowany. Jak wynika z notatki urz´dowej,
podpisanej przez funkcjonariusza SB z PrzemyÊla kpt. Ewarda Rempo∏´,
2 czerwca 1982 r. w Warszawie Ku∏aj przez dwie godziny rozmawia∏ z Ma-
linowskim, a nast´pnie udzieli∏ czterdziestominutowego wywiadu dla tele-
wizji. Malinowski mia∏ mu zwróciç uwag´, aby zachowa∏ si´ tak, jak to zo-
sta∏o uzgodnione: „trzeba ludziom wyjaÊniç”. Ku∏aj zaÊ poprosi∏, aby nie
robiono skrótów. Nagrany materia∏ móg∏ byç poddany jakiejÊ obróbce,
gdy˝ Malinowski – jak wynika z tej notatki – zapowiedzia∏, ˝e najpierw oso-
biÊcie zobaczy, „co z tego wysz∏o i zdecyduje, w jakiej formie to pójdzie”131.
Ku∏aj zosta∏ w 1986 r. cz∏onkiem Rady Konsultacyjnej przy Przewodniczà-
cym Rady Paƒstwa PRL.

Jak si´ wydaje, jednà z pierwszych osób wywodzàcych si´ z „Solidarno-
Êci” rolniczej, która podj´∏a dzia∏alnoÊç konspiracyjnà w województwie
rzeszowskim, by∏ Franciszek Mazur z Mielca, u którego podczas rewizji
19 lutego 1982 r. znaleziono 158 ulotek i plany dotyczàce powo∏ania kon-
spiracyjnych zwiàzków zawodowych. Mazur zosta∏ aresztowany, a nast´p-
nie 15 marca 1982 r. skazany przez Sàd Wojskowy Warszawskiego Okr´gu
Wojskowego na 6,5 roku wi´zienia i grzywn´ w wysokoÊci 6 tys. z∏132.

W lipcu 1982 r. SB namierzy∏a „g∏´boko zakonspirowanà” grup´ pod-
ziemnà dzia∏ajàcà w Strzy˝owie. Kierowa∏ nià Jerzy Ziobro, by∏y sekretarz
Zarzàdu Gminnego NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”
i przewodniczàcy Komisji Rewizyjnej WKZ w Rzeszowie. Grupa zajmowa-
∏a si´ m.in. drukiem i kolporta˝em ulotek oraz biuletynu „SolidarnoÊç Zie-
mi Strzy˝owskiej”. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa przystàpi∏a do intensywnych
dzia∏aƒ operacyjnych, wykorzystujàc czterech tajnych wspó∏pracowników
„tkwiàcych w Êrodowisku osób podejrzanych o nielegalnà dzia∏alnoÊç” (je-
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131 T. Sopel, op. cit., s. 137–138; R. G∏owacki, op. cit., s. 33; AIPN Rz, 036/7, t. 2, Notatka urz´do-
wa kpt. Rempo∏y, 3 VI 1982 r., k. 108–109.
132 AIPN Rz, 053/59, t. 2, Dzia∏alnoÊç by∏ego aktywu NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidar-
noÊç”, 20 IV 1982 r., k. 62; ibidem, 04/379, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 19 II
1981 r., k. 160–161. Mazur – by∏y nowicjusz benedyktynów w Tyƒcu, który odszed∏ z zakonu ze
wzgl´du na stan zdrowia – po trzech miesiàcach otrzyma∏ przerw´ w odbywaniu kary. Nie powró-
ci∏ jednak do wi´zienia, ukrywajàc si´ do lipcowej amnestii w 1983 r. SB zatrzyma∏a równie˝ Ma-
riana Wójcika, Andrzeja Kucharskiego i Jana So∏ka (NZS). Dwaj ostatni zostali internowani.
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den z nich, „Wojtek”, by∏ cz∏onkiem grupy konspiracyjnej Ziobry). Pod ko-
niec lipca mia∏a ju˝ rozpracowany sk∏ad grupy strzy˝owskiej, liczàcej ∏àcz-
nie siedem osób. 9 sierpnia 1982 r. zatrzymano Jerzego Ziobr´ (aresztowa-
ny), W∏adys∏awa Kmiecia, Andrzeja Maênickiego, Ludwik´ Zàbik
i Urszul´ ˚ydzik; dwie osoby ze wzgl´du na stan zdrowia i wiek zwolniono:
Józefa Marsza∏ka i Janin´ Patryn. Ziobro odpowiada∏ przed Wojskowym
Sàdem Garnizonowym w Rzeszowie, ale z braku dostatecznych dowodów
zosta∏ uniewinniony133.

Oprócz g∏ównej sprawy obiektowej o kryptonimie „SolidarnoÊç Wiej-
ska” Wydzia∏ IV KW MO w Rzeszowie prowadzi∏ siedem innych spraw
operacyjnych dotyczàcych poszczególnych osób, np. Józefa Âlisza („Zie-
mianin”), Antoniego Bartyƒskiego („Bartek”) i Janusza Szkutnika („Ro-
botnik”)134.

S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa mia∏a u∏atwione zadanie przy rozpracowaniu
Êrodowisk opozycyjnych, w tym równie˝ na wsi, po 13 grudnia 1981 r., kie-
dy zwerbowano nowych agentów. Przyk∏adowo od 13 do 23 grudnia Wy-
dzia∏ IV KW MO w Rzeszowie, który zajmowa∏ si´ sprawami produkcji
rolnej i wsi, pozyska∏ do wspó∏pracy dziewi´tnaÊcie osób. Nie zdo∏ano
natomiast wytypowaç kandydatów z województwa rzeszowskiego do obj´-
cia funkcji w planowanym nowym OKZ, który by∏by kontrolowany przez
w∏adze. Z pozyskanych trzynastu cz∏onków i pracowników etatowych WKZ
w Rzeszowie oÊmiu pe∏ni∏o jednoczeÊnie funkcje przewodniczàcych komi-
tetów gminnych, zaÊ czterech innych SB przygotowywa∏a do funkcji kie-
rowniczych w strukturach gminnych kontrolowanych zwiàzków rolniczych.
Organy bezpieczeƒstwa nie pozyskiwa∏y tajnych wspó∏pracowników z tych
gmin, w których zdaniem funkcjonariuszy przewa˝a∏y poglàdy umiarkowa-
ne. W Rzeszowskiem takich gminnych komitetów NSZZ Rolników Indy-
widualnych „SolidarnoÊç” – wed∏ug SB – by∏o 26135. WÊród zwerbowanych
po 13 grudnia by∏ tajny wspó∏pracownik „Agnieszka” – blisko zwiàzany
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133 Ibidem, Plan przedsi´wzi´ç operacyjnych do sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Soli-
darnoÊç Wiejska”, 10 VII 1982 r., k. 98–99; ibidem, Plan realizacji sprawy operacyjnego rozpraco-
wania krypt. „Konspiratorzy”, 29 VII 1982 r., k. 110–114; ibidem, Meldunek KW MO w Rzeszo-
wie do MSW, 10 VIII 1982 r., k. 116–117.
134 Ibidem, Podsumowanie pracy w ramach pionu VIII Wydzia∏u IV w 1982 r., Rzeszów, 23 XII
1982 r., k. 6.
135 Ibidem, Pismo zast´pcy naczelnika Wydzia∏u IV KW MO w Rzeszowie kpt. Józefa Gaja do
MSW, 23 XII 1981 r., k. 372.
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z WKZ, scharakteryzowany przez ppor. Wojciecha Ruszla136, oficera pro-
wadzàcego, jako „osoba o wysokiej wra˝liwoÊci, bardzo prze˝ywa fakt po-
zyskania i wspó∏pracy z SB”, a tak˝e tajny wspó∏pracownik „Jan S.” – pra-
cujàcy w Êrodowisku „SolidarnoÊci Wiejskiej”. 5 lutego 1982 r. „Jan S.”
zosta∏ wraz z innà osobà zatrzymany za zak∏ócanie porzàdku publicznego
i osadzony w areszcie. Dzi´ki ppor. Ruszlowi wypuszczono go z aresztu, na-
st´pnie odstàpiono od Êcigania. „Jan S.” zobowiàza∏ si´ ponownie „do rze-
telnej wspó∏pracy”137. BezpoÊredni dost´p do Józefa Pelca, przewodniczà-
cego WKZ w Rzeszowie, mia∏ jego szkolny kolega – tajny wspó∏pracownik
o pseudonimie „Rafa∏”138. Praktycznie wszystkie osoby i Êrodowiska, które
wed∏ug oceny w∏adz mog∏y kontynuowaç dzia∏alnoÊç podziemnà w Êrodo-
wisku wiejskim, by∏y w ró˝nym zakresie obserwowane lub kontrolowane
przez SB za poÊrednictwem tajnych wspó∏pracowników.

W kwietniu 1982 r. dzia∏acze rolniczej „SolidarnoÊci” powo∏ali Ogólno-
polski Komitet Oporu Rolników. W Polsce po∏udniowo-wschodniej pierw-
sze struktury OKOR zosta∏y zawiàzane w województwie rzeszowskim. Za-
∏o˝yciel OKOR Józef Teliga139 pozyska∏ dla tej sprawy Józefa Barana,
a nast´pnie Wieƒczys∏awa Nowackiego. Jak relacjonuje Janusz Szkutnik,
na proÊb´ Nowackiego opracowano list´ osób, „które swoimi poglàdami
i postawà gwarantowa∏y zmontowanie struktur regionalnych. Póêniej do-
sz∏o do spotkania z Józkiem Baranem. By∏o to 9 lub 10 listopada 1982 r.
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136 W∏adys∏aw Wojciech Ruszel – ur. w 1954 r. w Chmielniku (woj. rzeszowskie), kpt. Wykszta∏ce-
nie wy˝sze. Od 1976 r. w PZPR. Zatrudniony w KW MO w Rzeszowie: od 1 X 1977 r. w Wydzia-
le „B”; od 1 VII 1979 r. inspektor Wydzia∏u IV; od 1 VII 1981 r. kierownik sekcji Wydzia∏u IV; od
1 I 1985 r. starszy inspektor Samodzielnej Sekcji VI; od 1 XI 1989 r. kierownik sekcji Wydzia∏u
Ochrony Gospodarki. Zwolniony 31 VII 1990 r. (ibidem, 00225/93, Akta osobowe Wojciecha
Ruszla).
137 Ibidem, 053/59, t. 5, Informacja na podstawie relacji TW ps. „Jan S.”, 8 II 1982 r., k. 29–30.
138 Ibidem, Informacja na podstawie relacji TW ps. „Rafa∏”, 27 IX 1982 r., k. 150–151.
139 Józef Teliga – ur. 9 IX 1914 r. w Sarniej Zwoli k. Opatowa. Ukoƒczy∏ Seminarium Nauczyciel-
skie w Kielcach i przez dwa lata studiowa∏ histori´ na Uniwersytecie Jagielloƒskim. ˚o∏nierz S∏u˝-
by Zwyci´stwu Polski i Zwiàzku Walki Zbrojnej, od 1942 r. zast´pca, a od 1 II 1943 r. szef Ekspo-
zytury II AK w Radomiu. Po wojnie w Wydziale WiN Kielce kierowa∏ wywiadem. W 1958 r.
ukoƒczy∏ Wy˝szà Szko∏´ Rolniczà w Krakowie. Aresztowany dwukrotnie w 1947 r., nast´pnie
w grudniu 1983 r. i wrzeÊniu 1985 r. W 1980 r. wspó∏organizator „SolidarnoÊci Wiejskiej”. 15 VIII
1982 r. za∏o˝y∏ Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników, b´dàcy podziemnà kontynuacjà rolniczej
„SolidarnoÊci”. Od 1986 r. cz∏onek Konwentu Seniorów Ruchu Ludowego i Tymczasowej Krajo-
wej Rady Rolników „SolidarnoÊç”. Od 1987 r. w Niezale˝nym Ruchu Ludowym „SolidarnoÊç”.
W latach 1989–1991 w PSL (H. Piecuch, S∏u˝by specjalne atakujà, Warszawa 1996, s. 188; A.W. Ka-
czorowski, Józef Teliga [w:] Opozycja w PRL..., t. 1, s. 348–349).
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W naszej grupie znaleêli si´ m.in. Janusz Kopera, Stefan Wójcik, Antoni
Bartyƒski, Ludwik Pe∏ka, Kazimierz Chorz´pa. Bardzo ÊciÊle z OKOR
wspó∏pracowa∏ Henryk Czàstka”140.

W województwie przemyskim powstanie struktur OKOR datuje si´ na
drugà po∏ow´ 1983 r. Wzi´∏y one swój poczàtek w Êrodowisku Duszpaster-
stwa Rolników przy parafii w Krasiczynie, aczkolwiek pierwszy kontakt po-
chodzi∏ z Rzeszowa, skàd przyjechali Szkutnik i Bartyƒski. Do grupy kie-
rowniczej nale˝eli Marek Kuchciƒski, Józef Olszaƒski i Tadeusz Sopel.
„Koordynatorem na ca∏e Podkarpacie – relacjonuje Kuchciƒski – by∏
Wieƒczys∏aw Nowacki, na Rzeszów Janusz Szkutnik. Organizacja polega∏a
na tworzeniu trójek, a potem piàtek”. Tadeusz Sopel odpowiada∏ za kol-
porta˝ wydawnictw podziemnych, ponadto by∏ korespondentem prasy opo-
zycyjnej, Marek Kuchciƒski zaÊ pe∏ni∏ rol´ ∏àcznika mi´dzy Êrodowiskami
rolniczymi i robotniczymi oraz ze Êrodowiskami kultury niezale˝nej141. Rol-
nicy kolportowali wydawnictwa, organizowali pielgrzymki do Cz´stochowy,
uczestniczyli tak˝e w licznej pielgrzymce do Krakowa w czerwcu 1983 r. na
spotkanie z Janem Paw∏em II142.

Jedna z pierwszych grup konspiracyjnych w Bieszczadach – wedle wie-
dzy SB – zosta∏a utworzona przez pracowników Przedsi´biorstwa Przemy-
s∏u Drzewnego „Ustianowa” i pracowników Paƒstwowego Gospodarstwa
Rolnego w Lutowiskach. Jej za∏o˝ycielem by∏ Adam ˚ó∏towski. Grupa
mia∏a w Zatwarnicy powielacz, na którym wykonywano „Biuletyn Solidar-
noÊci”. W czerwcu 1982 r. zosta∏a przez SB zlikwidowana w ramach spra-
wy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Siatka”. W 1982 r. równie˝
w województwie kroÊnieƒskim rolnicy podj´li prób´ zawiàzania struktur
opozycyjnych. Powo∏ali Tymczasowà Komisj´ Koordynacyjnà NSZZ Rolni-
ków Indywidualnych „SolidarnoÊç”, w której sk∏ad weszli Stanis∏aw Faraje-
wicz, Stanis∏aw Âwierczek i Franciszek Trybus. 4 listopada SB przeprowa-
dzi∏a dziewi´ç przeszukaƒ – z wynikiem negatywnym, mimo to dwie osoby
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140 Relacja Janusza Szkutnika, 1 X 2003 r. (nieautoryzowana, w zbiorach autora). Wed∏ug kalenda-
rium DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci Rzeszowski Komitet Oporu Rolników „SolidarnoÊç” powsta∏
w listopadzie 1983 r. W jego sk∏ad weszli: Kazimierz Chorz´pa z Trzebuski, Janusz Kopera z Bia-
∏ego Boru, Julian Kurasiƒski z Rakszawy, Stefan Wójcik ze Strzy˝owa, Janusz Szkutnik, Antoni
Bartyƒski z Hermanowej i Ludwik Pe∏ka. Póêniej do Komitetu przystàpili m.in. Urszula ˚ydzik,
Stanis∏aw LeÊ i Lucyna Zàbik.
141 Relacja Marka Kuchciƒskiego.
142 T. Sopel, op. cit., s. 161.
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internowano. Âledztwo zosta∏o umorzone z powodu niewykrycia sprawców,
ale Komisja faktycznie si´ rozpad∏a143.

Wydawnictwa podziemne

Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce po∏udniowo-wschodniej
ukazywa∏o si´ z ró˝nà cz´stotliwoÊcià kilkanaÊcie podziemnych czasopism.
W PrzemyÊlu pierwszy by∏ biuletyn informacyjny NSZZ „SolidarnoÊç” Re-
gionu Po∏udniowo-Wschodniego „Odnowa”. (Przed 13 grudnia Zarzàd Re-
gionu wydawa∏ pismo o tym samym tytule). Znane sà egzemplarze ze stycz-
nia i lutego 1982 r. Pismo mia∏o jednà stron´ i by∏o odbijane na powielaczu.
Drugi w kolejnoÊci by∏ „Biuletyn Informacyjny NSZZ »SolidarnoÊç« Regio-
nu Po∏udniowo-Wschodniego”, wydawany nieregularnie w 1982 r. metodà
powielaczowà w obj´toÊci od dwóch do czterech stron; ostatni znany numer
pochodzi z 11 paêdziernika 1982 r. Ukazywa∏ si´ te˝ „Biuletyn Podziemny
NSZZ »SolidarnoÊç« Region Po∏udniowo-Wschodni”. Najwa˝niejszym wy-
dawnictwem by∏o „Nie” – równie˝ sygnowane jako biuletyn informacyjny
Regionu Po∏udniowo-Wschodniego, powielany od stycznia 1982 r. przez
RKW w PrzemyÊlu. Publikowano tu apele, wezwania do bojkotu przepisów
stanu wojennego, do akcji w obronie uwi´zionych; apelowano o uczestnictwo
w uroczystoÊciach i manifestacjach. Z chwilà zawieszenia stanu wojennego
zaprzestano wydawania tego pisma144. BezpoÊrednià kontynuacjà „Nie” by∏o
niezale˝ne pismo spo∏eczne „Busola”, najd∏u˝ej ukazujàce si´ czasopismo
podziemne w regionie, redagowane przez zespó∏ Przemyskiej Oficyny Wy-
dawniczej. „Busola” by∏a pismem RKW w PrzemyÊlu, miesi´cznikiem o ob-
j´toÊci od czterech do oÊmiu stron, wydawanym na powielaczu w pi´ciuset
egzemplarzach. Ukazywa∏a si´ regularnie w latach 1983–1987. Drukowano
w niej uchwa∏y i komunikaty TKK i RKW, apele, komentarze do bie˝àcych
wydarzeƒ i teksty publicystyczne. Redakcjà zajmowa∏ si´ m.in. Jan Musia∏145. 
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143 AIPN Rz, 071/52, Meldunek KW MO w KroÊnie o zakoƒczeniu post´powania, 22 XII 1982 r.,
k. 42. SB zaliczy∏a do grupy kroÊnieƒskiej Stanis∏awa Banacha, Stanis∏awa Farajewicza, Francisz-
ka Trybusa oraz Stanis∏awa Kuliga, Andrzeja Kuliga, Ryszarda Kulig´ i Waleriana Mocka (ibidem,
01/403, t. 1, Ocena stanu zagro˝eƒ wewn´trznych województwa kroÊnieƒskiego po zagadnieniach
Samodzielnej Sekcji VI WUSW w KroÊnie, 31 V 1985 r., b.p.).
144 Sprawozdanie M. Kamiƒskiego...
145 J. Kamiƒska [W. Chojnacki, W. Chojnacki], Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce 13 XII
1981 – VI 1986, Pary˝ 1988, s. 48, 54, 57, 110, 116, 121; Sprawozdanie M. Kamiƒskiego...
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W Rzeszowie po 13 grudnia pojawi∏y si´ nast´pujàce wydawnictwa: „In-
formacje Wojenne” – tygodnik podziemnego Mi´dzyzak∏adowego Komite-
tu Robotniczego NSZZ „SolidarnoÊç”, wydawany od poczàtku 1982 r.,
oraz „Trwamy” – biuletyn Ruchu Samoobrony Spo∏ecznej „SolidarnoÊç”,
wydawany od marca 1982 r.; oba pisma by∏y redagowane przez Zbignie-
wa Sieczkosia, W∏adys∏awa Piestraka i Jaros∏awa A. Szczepaƒskiego.
W 1982 r. wydawany by∏ „Kos Przedrzeêniacz”. W latach 1982–1983 uka-
zywa∏a si´ „Obrona” (22 numery) oraz „¸àcznik. Niezale˝ne Pismo Robot-
nicze” (osiem numerów), drukowane na powielaczu przez Jana Klaudiusza
Laskosza do czasu jego aresztowania 14 kwietnia 1983 r. Zamieszczano
w nim oÊwiadczenia podziemia oraz informacje dotyczàce dzia∏aƒ opozycji,
form represji ze strony w∏adz itp. Pismem oficjalnym i najd∏u˝ej wydawa-
nym przez Mi´dzyzak∏adowy Komitet Robotniczy (nast´pnie RKW)
w Rzeszowie by∏ biuletyn informacyjny „SolidarnoÊç Trwa” o obj´toÊci od
dwóch do szeÊciu stron, produkowany na powielaczu raz na dwa tygodnie.
Zamieszczano w nim apele rzeszowskiej „SolidarnoÊci”, informacje z kra-
ju i zagranicy oraz wi´ksze teksty dotyczàce problematyki politycznej i hi-
storycznej. Pismo to by∏o redagowane przez Jana Musia∏a i Zbigniewa
Sieczkosia, nast´pnie od wrzeÊnia 1982 r. przez Marka Wójcika przy pomo-
cy Sieczkosia, Jaros∏awa A. Szczepaƒskiego i Wandy Tarnawskiej. Pierwszy
numer ukaza∏ si´ 1 marca 1982 r. Ponadto wydawano „Biuletyn Informa-
cyjny »SolidarnoÊci« Ziemi Strzy˝owskiej” (siedem numerów do chwili za-
trzymania wydawców przez SB w sierpniu 1982 r.). Z okazji rocznicy poro-
zumieƒ ustrzycko-rzeszowskich ukaza∏ si´ okolicznoÊciowy numer „Wsi
Rzeszowskiej”. W 1982 r. pojawi∏ si´ tak˝e „biuletyn oporu spo∏eczeƒstwa
rzeszowskiego” „Obrona”, a w marcu 1983 r. „»SolidarnoÊç«. Informator
Rzeszowski”. Pod koniec 1982 r. ukazywa∏ si´ niezale˝ny biuletyn studenc-
ki „CDN”146.

W KroÊnie ukazywa∏ si´ „Biuletyn NSZZ SolidarnoÊç Region Podkarpa-
cie” oraz pismo najbardziej reprezentatywne dla podkarpackiej opozycji
– „SolidarnoÊç Podkarpacka”, wydawane przez Tymczasowà Komisj´ Wyko-
nawczà NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Podkarpacie od koƒca 1982 r. Przez
pewien czas pismo o tym samym tytule wydawa∏a równoczeÊnie kroÊnieƒska
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146 J. Kamiƒska, op. cit., s. 79, 95, 100, 115, 152, 173; J. Brzeski, A. Roliƒski, Rzeszowska prasa dru-
giego obiegu w zbiorach Biblioteki Jagielloƒskiej (1980–1990), „Studia Rzeszowskie” 1998, t. 5,
s. 173–178; M. Str´k, op. cit., s. 22.
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RKW, gdy˝ po rozbiciu pierwszej redakcji przez SB przej´∏a tytu∏. W JaÊle
tamtejsza Komisja Koordynacyjna wydawa∏a biuletyn „SolidarnoÊç”147.

W województwie tarnobrzeskim w styczniu i lutym 1982 r. ukaza∏y si´
dwa numery „Biuletynu Regionu »Ziemia Sandomierska«” oraz jeden nu-
mer „Informatora Regionu Ziemia Sandomierska” nieustalonego autor-
stwa. Na prze∏omie 1982 i 1983 r. z inicjatywy Ma∏gorzaty Czwarno i Ry-
szarda Kardasza wydano trzy numery pisma „GodnoÊç”, sygnowane przez
Tajnà Komisj´ Zak∏adowà Huty Stalowa Wola. W listopadzie 1982 r. Ma∏-
gorzata Czwarno i Ewa Kuberna, wykorzystujàc przywiezionà przez t´
ostatnià z oÊrodka internowania broszurk´, napisa∏y i wyda∏y na prymityw-
nej ramce pierwszy numer „Biuletynu Informacyjnego TKZ NSZZ »Soli-
darnoÊç« Huty Stalowa Wola”. Po faktycznym utworzeniu na poczàtku
1983 r. TKZ drukowanie przej´li Wies∏aw Wojtas (udost´pni∏ swój dom),
Janusz Kubicki i Ryszard Kotwica. Teksty do biuletynu pisali Ryszard Kar-
dasz i Jerzy Kopeczek148. Ponadto Êrodowisko „SolidarnoÊci Wiejskiej” wy-
dawa∏o w latach 1982–1985 w Tarnobrzegu jednostronicowe pismo „Rolnik
Niezale˝ny”149. Ogólnopolski charakter (oprócz „˚ywià i bronià”) mia∏o
pismo OKOR „SolidarnoÊç Rolników”, które ukazywa∏o si´ od wrzeÊnia
1982 do 1987 r. (∏àcznie wydano trzydzieÊci numerów, bez ˝adnej wpadki).
Pismo to redagowali Wieƒczys∏aw Nowacki z Bieszczad, Urszula Poziomek
i zwiàzany z Regionem Rzeszowskim NSZZ „SolidarnoÊç” Józef Baran,
a tak˝e Lucyna i Stefania Lubaƒskie, a publikowali w nim m.in. Marek
Kuchciƒski z PrzemyÊla, Janusz Szkutnik z Rzeszowa i Robert Turski
z Bieszczad150.

Specyficznym rodzajem dzia∏alnoÊci wydawniczej by∏y gazetki przygoto-
wywane przez internowanych i kolportowane w oÊrodkach internowania.
W Za∏´˝u od lipca do wrzeÊnia 1982 r. wychodzi∏a „Nasza Krata”, od lute-
go do wrzeÊnia 1982 r. „Wolny G∏os”, a tak˝e „Biuletyn Informacyjny”
i „Z jednej celi”. W oÊrodku dla internowanych w Uhercach w 1982 r. uka-
zywa∏y si´ pisma: „G∏os Ekstremy”, „Kret” (nak∏ad 150 egzemplarzy, od-
pis maszynowy) i „Zadymka Bieszczadzka” (cztery strony r´kopisu)151.
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147 Ibidem, s. 53, 150; G. GoÊciƒski, Opozycja na Podkarpaciu..., s. 68, 71; E. Mastej, OÊwiadczenie...
148 AP Kielce Oddzia∏ w Sandomierzu, KW PZPR, 348, Informacja KW PZPR w Tarnobrzegu dla
KC, 19 XII 1982 r., k. 96; M. Czwarno, op. cit., s. 50.
149 J. Kamiƒska, op. cit., s. 51, 135.
150 Relacja Wieƒczys∏awa Nowackiego, 28 XI 2003 r. (w zbiorach OBEP IPN w Rzeszowie).
151 J. Kamiƒska, op. cit., s. 44, 71, 96, 109, 176, 180, 181.
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Konsolidacja obozu w∏adzy
Jak ju˝ powiedziano, operacjà wprowadzenia stanu wojennego, a na-

st´pnie nadzorem nad realizacjà podstawowych za∏o˝eƒ kierowali komen-
danci wojewódzcy MO wraz z podleg∏ymi s∏u˝bami, przy Êcis∏ej wspó∏pra-
cy z wojskiem. Poczàwszy od urz´dów wojewódzkich, a skoƒczywszy na
wi´kszych zak∏adach pracy decydujàcy g∏os w zarzàdzaniu pozostawiono
komisarzom wojskowym. Partia utraci∏a swoje pierwszoplanowe znaczenie,
gdy˝ g∏ówny ci´˝ar wprowadzania stanu wojennego spoczà∏ na organach
represji i wojsku, ale komitety wojewódzkie PZPR utrzyma∏y swojà funk-
cj´ kierowniczà, szczególnie przy propagandowym uzasadnianiu decyzji
o wprowadzeniu stanu wojennego, jak równie˝ „oczyszczaniu” urz´dów
i instytucji publicznych oraz samej partii.

Lokalne struktury w∏adzy po wprowadzeniu stanu wojennego

13 grudnia cz∏onkowie Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w Rzeszowie spotkali si´ z pierwszymi sekretarzami instancji partyjnych stop-
nia podstawowego: komitetów zak∏adowych i niektórych podstawowych orga-
nizacji partyjnych oraz dyrektorami wi´kszych zak∏adów pracy. Uczestników
spotkania zapoznano z dyrektywami Komitetu Centralnego i polecono zakty-
wizowaç komórki partyjne ni˝szego szczebla. W Komitecie Wojewódzkim do-
minowa∏o przekonanie, ˝e cz∏onkowie partii generalnie zaakceptowali wpro-
wadzenie stanu wojennego. Do konformistycznych postaw przyczynia∏y si´
niewàtpliwie rozpowszechniane w kr´gach partyjnych ulotki wzywajàce cz∏on-
ków „SolidarnoÊci” do przyjÊcia na strajk 17 grudnia 1981 r. z kijami, ∏omami
itp. oraz plotka o sporzàdzeniu przez MKR w regionie rzeszowskim listy pro-
skrypcyjnej. Tymczasem wi´kszoÊç cz∏onków partii prezentowa∏a postaw´
biernà i wyczekujàcà. Po 13 grudnia przystàpiono do „samooczyszczania” sze-
regów partyjnych. Odwo∏ano dwóch sekretarzy komitetów gminnych, siedmiu
cz∏onków egzekutyw komitetów miejskich i gminnych, trzech sekretarzy oraz
dwóch cz∏onków egzekutywy Komitetu Zak∏adowego w Zak∏adach Magnezy-
towych w Ropczycach. Zawieszono Komitet Uczelniany PZPR na Politechni-
ce Rzeszowskiej. Komitet Miejski PZPR w Rzeszowie rozwiàza∏ te˝ Podsta-
wowà Organizacj´ Partyjnà w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej152.
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152 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 362.
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Wszystkie instancje partyjne otrzyma∏y polecenie przeprowadzenia roz-
mów wyjaÊniajàcych „w sprawie samookreÊlenia si´” z cz∏onkami PZPR na-
le˝àcymi do „SolidarnoÊci”. Na ogólnà liczb´ 3271 cz∏onków egzekutyw ró˝-
nych instancji, komitetów i organizacji partyjnych jednoczeÊnie nale˝àcych
do „SolidarnoÊci” do koƒca stycznia przeprowadzono rozmowy z 654 oso-
bami; 510 z nich zgodzi∏o si´ zrezygnowaç z przynale˝noÊci do zwiàzku.
Otoczeni zostali troskliwà „opiekà” przez aktywistów partyjnych i „ludzi za-
ufanych”. W tych zak∏adach pracy, gdzie po 13 grudnia odby∏y si´ akcje pro-
testacyjne i utrzymywa∏y si´ nastroje nieprzychylne w∏adzy (m.in. WSK-PZL
w Rzeszowie i Mielcu, ¸aƒcucka Fabryka Ârub), usuni´to „destrukcyjnych
cz∏onków partii” i skierowano tam dzia∏aczy z Komitetu Wojewódzkiego.
Przypadki nadgorliwoÊci, a do takich SB zaliczy∏a ˝àdanie prezydenta Rze-
szowa, aby pracownicy podleg∏ych mu instytucji wystàpili z „SolidarnoÊci”,
by∏y oceniane jako dzia∏ania budzàce ferment i niezadowolenie153.

Jednà z najbardziej istotnych grup, które podlega∏y weryfikacji pod
wzgl´dem lojalnoÊci wobec w∏adz, byli dziennikarze. W Rzeszowie kadry
dziennikarskie weryfikowa∏a komisja w sk∏adzie: pp∏k Jan Czajka154 – szef
sztabu wojewódzkiego WP, Józef Krajnik – dyrektor Rzeszowskiego Wy-
dawnictwa Prasowego, Jan Kwolek – sekretarz Komitetu Wojewódzkiego
PZPR, redaktor Jan ¸ysakowski, przedstawiciel Komitetu Wojewódzkiego
Ochyra, ppor. Leszek Olter – oficer SB prowadzàcy spraw´ obiektowà do-
tyczàcà Êrodowiska dziennikarskiego o kryptonimie „Nonparel”, pp∏k Zbi-
gniew Rajchel – naczelnik Wydzia∏u II KW MO, p∏k Skóra z WP, Marian
Wa˝ny – dyrektor Okr´gowego Urz´du Kontroli Publikacji, Prasy i Wydaw-
nictw. Ponadto w poszczególnych redakcjach tworzono w∏asne zespo∏y do
weryfikacji. W dzienniku partyjnym „Nowiny Rzeszowskie” do zespo∏u we-
ryfikacyjnego nale˝eli redaktor naczelny Henryk Pas∏awski, przedstawiciel
KC PZPR Krajnik i Konarski155. Weryfikacji w województwie rzeszowskim
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153 Ibidem, s. 363.
154 Jan Czajka – ur. w 1927 r., p∏k. Od 1 I 1957 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u „T” KW MO w Rze-
szowie; 1 IV 1983 r. zosta∏ zast´pcà komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Rzeszowie. Zwol-
niony ze s∏u˝by 15 IV 1988 r. (AIPN, Kartoteka osobowa funkcjonariuszy).
155 AIPN Rz, 053/41, t. 2, Sprawozdania z posiedzenia komisji weryfikacyjnej kadr dziennikarskich,
6 i 7 I 1982 r., k. 13, 16. Sprawa obiektowa „Nonparel” – dotyczàca redakcji pism „Profile”, „No-
winy Rzeszowskie”, „˚ycie Przemyskie”, „Podkarpacie”, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich,
oddzia∏u Polskiej Agencji Prasowej, Centralnej Agencji Fotograficznej, Krajowej Agencji Wydaw-
niczej, Polskiej Agencji Interpress w Rzeszowie – zosta∏a rozpocz´ta 6 III 1975 r. przez Wydzia∏ III
KW MO w Rzeszowie. W 1981 r. przejà∏ jà Wydzia∏ II. W marcu 1981 r. w sprawie tej wykorzystano
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poddano 420 dziennikarzy, oceny negatywne otrzyma∏o 33 z nich. Ponadto
rozwiàzano redakcj´ „Gazety Budowlanych”156. 

W∏adze chcia∏y kontrolowaç Êrodowiska dziennikarskie za pomocà po-
wo∏anego w stanie wojennym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej. Spotkanie za∏o˝ycielskie oddzia∏u rzeszowskiego
tej organizacji odby∏o si´ 6 kwietnia 1982 r. Na przewodniczàcego wybra-
no Józefa Ambroziewicza z Krajowej Agencji Wydawniczej. WÊród szesna-
stu cz∏onków w∏adz oddzia∏u znalaz∏o si´ dziewi´ç osobowych êróde∏ infor-
macji SB157.

Kolejnà grupà zawodowà szczególnie wa˝nà dla obozu w∏adzy byli s´-
dziowie, od których oczekiwano odpowiednich wyroków dla oskar˝anych
o nielegalnà dzia∏alnoÊç cz∏onków „SolidarnoÊci”. Ze wszystkimi s´dziami
nale˝àcymi do „SolidarnoÊci” przeprowadzono rozmowy, mieli oni wystà-
piç ze zwiàzku. Rozmawiano te˝ indywidualnie ze wszystkimi s´dziami
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szeÊciu tajnych wspó∏pracowników („Huberta”, „Wolanta”, „Kiera”, „Kraka”, „Topolskiego”,
„Romana”) i dwanaÊcie kontaktów operacyjnych (AIPN Rz, 053/41, t. 1, Plan operacyjnego zabez-
pieczenia Rzeszowskiego Wydawnictwa Prasowego, Êrodowiska dziennikarskiego, Krajowej Agen-
cji Wydawniczej, 20 III 1981 r., k. 186). Tajny wspó∏pracownik „Kier” zosta∏ pozyskany przez Wy-
dzia∏ II KW MO w Rzeszowie jeszcze 19 IV 1962 r. (jako „Kruk”). 10 XII 1966 r. wyeliminowano
go z czynnej sieci, w 1970 r. zaÊ ponownie uaktywniono pod pseudonimem „Kier” w zwiàzku z wy-
jazdem do RFN na zaproszenie Zwiàzku Polaków „Zgoda” w Bohum. Wspó∏pracowa∏ do 1990 r.
(AIPN Rz, 00211/90). „Topolski” zosta∏ pozyskany do wspó∏pracy 25 XI 1977 r. przez por. Jerze-
go Leluka, prowadzi∏o go a˝ siedmiu funkcjonariuszy. Wykorzystywano go w sprawach obiekto-
wych „Muza” (dotyczàcej Êrodowisk kultury) i „Nonparel” (dotyczàcej Êrodowisk dziennikar-
skich). W 1987 r. zmieni∏ pseudonim na „Redliƒski”. By∏ wynagradzany finansowo i rzeczowo;
27 XI 1987 r. z okazji dziesi´ciolecia swej wspó∏pracy z SB otrzyma∏ w prezencie zegarek.
W 1990 r. wycofa∏ si´ z zawodu dziennikarza i wspó∏pracy z SB (AIPN Rz, 00102/391).
156 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 363. Komisja weryfikacyjna w Polskim Radiu Rzeszów
w sk∏adzie Jaros∏aw Czarnobaj, Antoni Dziuban, Adolf Jakubowicz, Stanis∏aw Koczur, Eugeniusz
Pelczar, Jerzy Ubiel, Ryszard Wa˝ny – zweryfikowa∏a negatywnie m.in. dziennikarzy Ann´ Het-
maƒskà, Jagienk´ Wilczak, Zbigniewa Krasnego, Ryszarda Kru˝ela, Henryka Tendelskiego, Tade-
usza Dudzica, Jerzego Uchwata i Kazimierza Zi´b´. 19 III 1981 r. otrzymali oni wypowiedzenia
z pracy (M. Str´k, op. cit., s. 47).
157 AIPN Rz, 053/41, t. 2, Meldunek operacyjny Wydzia∏u II KW MO w Rzeszowie, 7 IV 1982 r.,
k. 82. W 1988 r. Wydzia∏ III, do którego powróci∏y sprawy zwiàzane z rozpracowaniem Êrodowisk
dziennikarskich, mia∏ zaledwie siedem tzw. osobowych êróde∏ informacji, w ciàgu roku trzy z nich
odmówi∏y wspó∏pracy po tym, jak spraw´ „Nonparel” od por. Tadeusza Drymaj∏o przejà∏ por. Kon-
rad Matycz, który zginà∏ w wypadku samochodowym. Nale˝y dodaç, ˝e cz´Êç osobowych êróde∏ in-
formacji to kontakty s∏u˝bowe, w tym redaktorzy naczelni i dyrektorzy, którzy niejednokrotnie in-
tensywnie udzielali informacji funkcjonariuszowi SB na temat swoich podw∏adnych (ibidem, t. 5,
Analiza sytuacji operacyjnej w Êrodowisku dziennikarskim ochranianym w ramach sprawy obiek-
towej krypt. „Nonparel” za rok 1988, 21 XII 1988 r., k. 150).
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w sprawie „kierunku orzecznictwa”. Zdecydowana wi´kszoÊç pracowni-
ków aparatu sprawiedliwoÊci okaza∏a si´ w pe∏ni lojalna wobec swoich
zwierzchników. Zgodnie z opinià prezesa Sàdu Wojewódzkiego w Rzeszo-
wie poza jednym kontrowersyjnym orzeczeniem wyroki by∏y zgodne z pra-
wem i „adekwatne do uwarunkowaƒ stanu wojennego”158. S´dziemu Sàdu
Rejonowego w Kolbuszowej zarzucono „ca∏kowità biernoÊç, kompletne
niezdyscyplinowanie oraz zdecydowanie samowolnà postaw´ po wprowa-
dzeniu stanu wojennego”, za co 17 grudnia dosta∏ upomnienie od Podsta-
wowej Organizacji Partyjnej. Wobec braku poprawy skierowano wniosek
do Ministerstwa SprawiedliwoÊci o odwo∏anie go z funkcji s´dziego. Z∏o-
˝ono te˝ podobne wnioski dotyczàce dwóch s´dziów Sàdu Rejonowego
w Rzeszowie. Mimo to pod koniec 1982 r. prezes Sàdu Wojewódzkiego
okreÊla∏ postaw´ cz´Êci s´dziów jako niew∏aÊciwà i przyznawa∏, ˝e nie
wszyscy akceptowali przepisy stanu wojennego159. 20 grudnia 1982 r. Wy-
dzia∏ III KW MO w Rzeszowie rozpoczà∏ spraw´ operacyjnà o kryptoni-
mie „Temida”, którà objà∏ administracj´ wymiaru sprawiedliwoÊci i orga-
nów kontroli paƒstwowej (prokuratura, sàdownictwo, Okr´gowy Zarzàd
Zak∏adów Karnych i Delegatura Najwy˝szej Izby Kontroli); wykorzysty-
wano w niej dwunastu tajnych wspó∏pracowników. Stopieƒ lojalnoÊci s´-
dziów okreÊlano te˝ na podstawie przynale˝noÊci partyjnej. Wedle stanu
na 22 stycznia 1983 r. wÊród 21 s´dziów Sàdu Wojewódzkiego w Rzeszo-
wie szesnastu by∏o cz∏onkami PZPR, jeden ZSL, a czterech nie nale˝a∏o
do ˝adnej partii; na 35 s´dziów Sàdu Rejonowego w Rzeszowie 26 nale˝a-
∏o do PZPR, dwóch do Stronnictwa Demokratycznego, oÊmiu by∏o bez-
partyjnych160.

Weryfikacj´ prowadzono równie˝ w Êrodowiskach akademickich
i szkolnych. W Rzeszowie zmieniono prorektora WSP (doc. Stanis∏awa
Z∏onkiewicza), prorektora Uniwersytetu Marii Curie-Sk∏odowskiej do
spraw filii w Rzeszowie, a tak˝e prodziekana Zamiejscowego Wydzia∏u
Akademii Rolniczej w Krakowie. Z funkcji rektora Politechniki Rzeszow-
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158 AP Rzeszów, KW PZPR, Protoko∏y Egzekutywy KW, 582, Ocena pracy s´dziowskiej Okr´go-
wych Sàdów Pracy i Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, b.d., k. 56–58.
159 Ibidem, 582, Ocena kadry s´dziowskiej województwa rzeszowskiego, grudzieƒ 1982 r., k. 59–70.
160 AIPN Rz, 053/43, Wniosek o wszcz´cie sprawy obiektowej krypt. „Temida”, 20 XII 1982 r., k. 2;
ibidem, Wykaz s´dziów Sàdu Wojewódzkiego w Rzeszowie, 22 I 1983 r.; ibidem, Wykaz s´dziów
Sàdu Rejonowego w Rzeszowie, 22 I 1983 r., k. 74–79. Najwy˝sza Izba Kontroli w 1986 r. zosta∏a
wy∏àczona do osobnej sprawy o kryptonimie „Izba”.
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skiej zosta∏ odwo∏any Boles∏aw Fleszar. W nast´pnej kolejnoÊci zweryfiko-
wano nauczycieli akademickich, w wyniku czego odsuni´to od zaj´ç oÊmiu
z nich (pi´ciu na Politechnice i trzech na WSP), m.in. Romana Wyrzykow-
skiego i Jana Drausa. Rektor WSP Józef Lipiec zwolni∏ za dzia∏alnoÊç
w „SolidarnoÊci” Marka Szczyg∏a i Barbar´ Wyrzykowskà. Relegowano
dwóch studentów WSP za dzia∏alnoÊç przed 13 grudnia. Wyrzucono te˝
czterech studentów za postaw´ w stanie wojennym – jednego z WSP
i trzech z Politechniki. Komitet Wojewódzki PZPR ocenia∏, ˝e te dzia∏ania
wp∏yn´∏y pozytywnie na prac´ uczelni. Wed∏ug w∏adz wi´kszoÊç nauczycie-
li akademickich zaakceptowa∏a wprowadzenie stanu wojennego (z∏o˝ono
26 legitymacji partyjnych – przy 32-procentowym „upartyjnieniu” WSP
i 19-procentowym Politechniki Rzeszowskiej), ale z regu∏y pozosta∏a bier-
na. Jedynie niezbyt liczna grupa zaanga˝owa∏a si´ w dzia∏alnoÊç Patriotycz-
nego Ruchu Odrodzenia Narodowego161.

Powodem szczególnego zainteresowania Komitetu Wojewódzkiego na-
uczycielami by∏ du˝y wp∏yw tego Êrodowiska na kszta∏towanie opinii dzieci
i m∏odzie˝y, ale równie˝ fakt, ˝e wielu nauczycieli dzia∏a∏o w Mi´dzyszkol-
nej Komisji NSZZ „SolidarnoÊç”. Z aktywnymi cz∏onkami „SolidarnoÊci”
przeprowadzono rozmowy „co do zasadnoÊci wprowadzenia stanu wojen-
nego”. Pi´ciu nauczycieli w Rzeszowie i dwóch w Czudcu odda∏o legityma-
cje partyjne. Od lutego do maja 1982 r. Urzàd Wojewódzki prowadzi∏ prze-
glàd kadr w oÊwiacie, po którym siedem osób odsuni´to od pe∏nienia
funkcji kierowniczych od razu, a 22 po zakoƒczeniu roku szkolnego. W opi-
nii pokontrolnej podkreÊlono biernà bàdê nawet wrogà postaw´ wi´kszoÊci
nauczycieli. Jeden z nauczycieli Zespo∏u Szkó∏ Zawodowych w ¸aƒcucie za
dzia∏alnoÊç podziemnà zosta∏ skazany na pó∏tora roku wi´zienia w zawie-
szeniu. Po manifestacji 3 maja 1982 r., w której uczestniczy∏a du˝a grupa
m∏odzie˝y, w Urz´dzie Wojewódzkim zwo∏ano narad´ dyrektorów szkó∏
ponadpodstawowych poÊwi´conà zapobieganiu udzia∏owi uczniów w mani-
festacjach. Zamierzano równie˝ przeprowadziç szkolenia polityczne z na-
uczycielami162.

S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa zaj´∏a si´ koordynacjà akcji medialnej, której
celem by∏o skompromitowanie „SolidarnoÊci” i jej przywódców. Ostrze
ataków w pierwszej kolejnoÊci kierowano przeciwko zachodnim rozg∏oÊ-
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161 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 364.
162 Ibidem, s. 365.
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niom, KPN i KOR, a nast´pnie przeciwko lokalnym dzia∏aczom „Solidar-
noÊci”, m.in. Kopaczewskiemu i Kensemu. Przedstawiano ich jako awan-
turników ˝àdnych w∏adzy, sprzeniewierzajàcych pieniàdze zwiàzkowe bàdê
wykorzystujàcych je do celów prywatnych i politycznych163. 

Dla wojewódzkich w∏adz partyjnych bardzo istotne by∏o stwarzanie po-
zorów poparcia spo∏ecznego przez wciàganie ró˝nych osób do obywatel-
skich komitetów ocalenia narodowego (OKON). 7 stycznia 1982 r. powsta∏
pierwszy komitet w województwie rzeszowskim – w gminie Ostrów. Pomi-
mo zach´ty Komitetu Miejskiego PZPR, aby cz∏onkowie partii anga˝owa-
li si´ w ich tworzenie, pierwszy komitet osiedlowy w Rzeszowie powsta∏ do-
piero 19 stycznia. Wed∏ug stanu na 27 lutego 1982 r. w 99 obywatelskich
komitetach ocalenia narodowego (tylko trzy wiejskie) znalaz∏o si´
1406 osób, z tego jednak a˝ po∏owa (703 osoby) nale˝a∏a do PZPR, 261 do
ZSL, 44 do SD; by∏o tylko 398 bezpartyjnych. Póêniej dynamika powstawa-
nia komitetów ocalenia narodowego si´ zmniejszy∏a – do 23 kwietnia ist-
nia∏y ogó∏em 123. Komitet Wojewódzki PZPR krytycznie ocenia∏ zarówno
zaanga˝owanie cz∏onków partii, jak te˝ liczb´ utworzonych komitetów.
14 wrzeÊnia 1982 r. w Rzeszowie powo∏ano Wojewódzkà Rad´ Patriotycz-
nego Ruchu Odrodzenia Narodowego164.

Jeszcze przed ustawowà likwidacjà „SolidarnoÊci” pojawi∏y si´ w Rze-
szowskiem pierwsze, inspirowane przez SB i Komitet Wojewódzki PZPR
grupy inicjatywne nowych zwiàzków zawodowych. G∏ówny ci´˝ar realiza-
cji zadaƒ z tym zwiàzanych spoczywa∏ na organach bezpieczeƒstwa. Infor-
macja na ten temat z 17 maja 1982 r. pozwala wnioskowaç, ˝e wiosnà za
poÊrednictwem odpowiednio nastawionych tajnych wspó∏pracowników
przystàpiono do tworzenia grup inicjatywnych. W obiektach „ochrania-
nych” przez SB, czyli w zak∏adach pracy województwa rzeszowskiego
(trzynaÊcie bran˝), powsta∏y 44 grupy inicjatywne, do których nale˝a∏o
„220 cz∏onków, w tym 54 t[ajnych] w[spó∏pracowników] i 33 k[ontakty]
o[peracyjne]”. Jednak˝e z uwagi na du˝à „podejrzliwoÊç za∏óg zak∏adów
pracy i Êrodowisk do osób podejmujàcych próby obrony ich interesów,
z posàdzeniami o wspó∏prac´ z SB w∏àcznie”, nie zdo∏ano przyciàgnàç do
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163 WÊród najbardziej napastliwych tekstów by∏y m.in.: J. Rakowski, Jàtrzà jakby ma∏o im by∏o prze-
lanej polskiej krwi, „Nowiny”, 5 I 1982; Z. Kot, Na manowcach awanturnictwa i Obce im by∏y poj´-
cia Narodu i Ojczyzny, ibidem; R. BereÊ, Ojciec i syn I: Pan ˝ycia i Êmierci, ibidem, 21 I 1982; E. Wisz,
Ludzie rzeszowskiego MKR: Szara eminencja, ibidem, 11 II 1982.
164 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 365; „Nowiny”, 15 IX 1982.
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nich pracowników. We wrzeÊniu SB nadal ocenia∏a, ˝e panujàca wÊród za-
∏óg atmosfera nie sprzyja tworzeniu nowych zwiàzków zawodowych165.

8 paêdziernika 1982 r. sejm uchwali∏ nowà ustaw´ o zwiàzkach zawodo-
wych, a w∏adze terenowe przystàpi∏y intensywnie do tworzenia apolitycz-
nych – jak podkreÊlano – zwiàzków. Wi´kszoÊç pracowników potraktowa∏a
zapowiedê w tej sprawie z rezerwà i uprzedzeniem, chocia˝ odnotowano
te˝ przypadki akcesu by∏ych cz∏onków „SolidarnoÊci”. S∏u˝ba Bezpieczeƒ-
stwa informowa∏a Warszaw´ o braku zainteresowania tak˝e ze strony ka-
dry kierowniczej i administracji. Poczàtkowo pracownicy wi´kszych zak∏a-
dów spoglàdali na reakcj´ Gdaƒska, a w mniejszych z kolei oczekiwano na
stanowisko tych pierwszych. Dopiero niepowodzenie akcji strajkowej 10 li-
stopada 1982 r., og∏oszonej przez podziemnà „SolidarnoÊç”, spowodowa∏o
nap∏yw cz∏onków do zwiàzków rzàdowych. Niemniej jednak, mimo inten-
sywnej propagandy i ró˝nego rodzaju zach´t materialnych, w wi´kszych za-
k∏adach pracy ostatecznie zapisa∏o si´ 3–8 proc. za∏óg, wi´cej ch´tnych
(40–70 proc.) by∏o w Êrednich i ma∏ych instytucjach. Podobnie utworzone
w listopadzie 1982 r. przez w∏adze Zrzeszenie Studentów Polskich budzi∏o
nik∏e zainteresowanie na uczelniach – w przeciwieƒstwie do Duszpaster-
stwa Akademickiego166.

Po 13 grudnia Komitet Wojewódzki PZPR w PrzemyÊlu, analogicznie
do rzeszowskiego, rozpoczà∏ wzmo˝onà prac´ ideologicznà na wszystkich
szczeblach partyjnych. Za cel zasadniczy uznano oczyszczenie partii z osób
niepewnych ideologicznie oraz zaanga˝owanych w „SolidarnoÊci”. Niektó-
rzy cz∏onkowie PZPR na znak protestu przeciw wprowadzeniu stanu wo-
jennego oddawali legitymacje partyjne167. Wydalenia mia∏y zwiàzek z dzia-
∏alnoÊcià podejmowanà w „SolidarnoÊci” lub z „ch∏odnym” stosunkiem do
w∏adzy. W myÊl zaleceƒ KC PZPR z 12 stycznia 1982 r. („Zadania partii
w warunkach stanu wojennego”) przeprowadzano czystki168. W pierwszych
miesiàcach 1982 r. przy udziale podstawowych organizacji partyjnych do-
konano weryfikacji Êrodowisk zawodowych. Cz´Êci dzia∏aczy „SolidarnoÊci”
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165 AIPN Rz, 04/381, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 29 IX 1982 r., k. 84; Przeciw So-
lidarnoÊci..., s. 151 (Pismo zast´pcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB p∏k. Bronis∏awa Ga-
lanta do dyrektora Departamentu IV MSW, 17 V 1982 r.).
166 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 366.
167 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 171, Scenariusz plenarnego posiedzenia
KW PZPR, b.d., b.p.
168 Ibidem, 183, Informacje, oceny, analizy z KC PZPR, b.d., b.p.
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nauczycielskiej nie przed∏u˝ono umów o prac´. Funkcjonariusze SB i ak-
tywiÊci PZPR przeprowadzili rozmowy ostrzegawcze z ponad 150 nauczy-
cielami przedmiotów humanistycznych. Ponadto pod szczególnà obserwa-
cjà znaleêli si´ uczniowie starszych klas szkó∏ Êrednich, którzy – zdaniem
w∏adz – anga˝owali si´ w dzia∏alnoÊç politycznà. W lutym i marcu 1982 r.
zatrzymano czternastu uczniów, dziewi´ciu z nich aresztowano. SzeÊciu
dosta∏o wyroki w zawieszeniu (w tym pi´ciu z klas maturalnych), a pozo-
stali otrzymali nadzór kuratorski169. Warto zwróciç uwag´, ˝e w 1982 r.
wÊród tematów wypracowania na egzaminie wst´pnym do szkó∏ Êrednich
znalaz∏ si´ równie˝ taki: „Dlaczego wprowadzenie stanu wojennego w Pol-
sce by∏o koniecznoÊcià?”. Wydaje si´, ˝e w ten sposób usi∏owano wybadaç
nastroje m∏odzie˝y, a nieprawomyÊlnym zablokowaç dost´p do wybranej
szko∏y170.

Starano si´ obsadzaç w∏aÊciwymi ludêmi sk∏ady kolegiów do spraw wy-
kroczeƒ oraz zespo∏y ∏awników sàdowych. Z 554 ∏awników i cz∏onków ko-
legiów wybranych w 1982 r. 252 by∏o cz∏onkami PZPR, 59 – ZSL, 24 – SD,
zaÊ 219 osób nie nale˝a∏o do ˝adnej partii171. Obserwacja osób mogàcych
si´ identyfikowaç z oporem spo∏ecznym przybiera∏a wr´cz karykaturalne
formy, jak w przypadku szeÊciu pracownic przemyskiego oddzia∏u Narodo-
wego Banku Polskiego, które 13 maja 1982 r. przysz∏y do pracy ubrane na
czarno, co zosta∏o zakwalifikowane jako forma protestu172.

Równie˝ w Przemyskiem w∏adze partyjne zaanga˝owa∏y si´ w tworzenie
obywatelskich komitetów ocalenia narodowego. W maju 1982 r. w woje-
wództwie funkcjonowa∏o 291 komitetów, zrzeszajàcych 3745 osób, w tym
1693 cz∏onków PZPR, szeÊciuset ZSL, 82 SD i 1378 bezpartyjnych173.
19 lipca 1982 r. w PrzemyÊlu powo∏ano Wojewódzkà Tymczasowà Rad´
Koordynacyjno-Programowà PRON. Do stycznia 1983 r. powsta∏o trzy-
dzieÊci rad PRON w miastach i gminach, w dziewi´ciu gminach by∏y grupy
inicjatywne. Dominujàcà rol´ w organizowaniu struktur PRON grali cz∏on-
kowie PZPR oraz instytucje partyjne. PRON jednak˝e nie znalaz∏ po-
wszechnego poparcia, a jego dzia∏acze spotykali si´ wr´cz z pot´pieniem.
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169 Ibidem, 167/9, Sytuacja spo∏eczno-polityczna w Êrodowisku oÊwiatowym w województwie prze-
myskim w okresie 13 XII 1981 – 30 VI 1982 r., b.d., b.p.
170 R. G∏owacki, op. cit., s. 37.
171 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Administracyjny, 18, Informacja o stanie ∏awników, b.d., b.p.
172 Ibidem, 167/10, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 14 V 1982 r., b.p.
173 Ibidem, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 27 V 1982 r., b.p.
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W informacji dotyczàcej rozwoju PRON z 15 stycznia 1983 r. znalaz∏y si´
g∏osy zaniepokojenia z powodu s∏abego zainteresowania spo∏eczeƒstwa tà
formà dzia∏alnoÊci174.

Co najmniej od po∏owy 1982 r. terenowe struktury PZPR rozpocz´∏y
sondowanie nastrojów za∏óg pracowniczych na temat zwiàzków zawodo-
wych. WÊród wielu zadaƒ partii zalecano „ukazywanie na konkretnych
przyk∏adach dokumentów, wystàpieƒ i dzia∏aƒ, ˝e »SolidarnoÊç« i jej lide-
rzy prowadzili polityk´ i dzia∏alnoÊç sprzecznà z interesami klasy robotni-
czej, ca∏ego narodu, dà˝yli przy pomocy kontrrewolucji do zdobycia w∏adzy
i zmiany ustroju”175. W toczonych dyskusjach nad kszta∏tem zwiàzków za-
wodowych formu∏owano wnioski, ˝e w jednym zak∏adzie powinien byç tyl-
ko jeden zwiàzek, nale˝y wprowadziç zakaz strajków solidarnoÊciowych,
nie mo˝na dopuÊciç do tworzenia zwiàzków rolników indywidualnych, tak-
sówkarzy, prywatnych w∏aÊcicieli warsztatów rzemieÊlniczych oraz urz´dni-
ków. Na poczàtku paêdziernika 1982 r., jeszcze przed uchwaleniem ustawy
o zwiàzkach zawodowych, kierownicy wi´kszych zak∏adów pracy w porozu-
mieniu z sekretarzami podstawowych organizacji partyjnych przystàpili do
typowania kandydatów do grup inicjatywnych nowych zwiàzków. W Prze-
myskiej Spó∏dzielni Mieszkaniowej zdarzy∏ si´ nawet przypadek nadgorli-
woÊci, notabene pot´pionej przez Podstawowà Organizacj´ Partyjnà: pre-
zes spó∏dzielni wobec braku zainteresowania pracowników nakaza∏ kilku
osobom, by zorganizowa∏y grup´ inicjatywnà176. W wi´kszoÊci zak∏adów
pracy zauwa˝ano brak zaanga˝owania ze strony pracowników, a „nawet
nierzadko niech´ç do dzia∏alnoÊci grup inicjatywnych” i postaw´ wyczeki-
wania. By∏y przypadki niszczenia tablic informacyjnych w zak∏adach lub
kolportowania ulotek, w których wzywano do bojkotu nowych zwiàzków177.
Dlatego Komitet Wojewódzki zaleca∏, aby organizacje partyjne do∏o˝y∏y
wszelkich staraƒ i w∏àcza∏y si´ do dzia∏alnoÊci zwiàzkowej w zak∏adach pra-
cy w celu przeciwstawienia si´ „dezintegracyjnym oddzia∏ywaniom poli-
tycznej opozycji”. Cz∏onkom PZPR wprost polecano, by wst´powali do
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174 Ibidem, 173, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 15 I 1983 r., b.p.
175 Ibidem, 183, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 12 VI 1982 r., b.p.
176 AIPN Rz, 010/195, Informacje dotyczàce sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie prze-
myskim, 5 i 15 X 1982 r., k. 13, 47.
177 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 167/5, Teleksy KW PZPR w PrzemyÊlu do
KC, 23 i 24 XII 1982 r., b.p.; ibidem, 182/1, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 8 I 1983 r.,
b.p.
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zwiàzków zawodowych178. W publikacjach opozycyjnych oczywiÊcie wzywa-
no do bojkotu „wronich” zwiàzków; np. w Hucie Szk∏a Opakowaniowego
w Jaros∏awiu kolportowano ulotki z nazwiskami „zdrajców”, którzy wstàpi-
li do nowych zwiàzków179. W rezultacie w sierpniu 1983 r. na 21 885 pra-
cowników siedemnastu najwi´kszych zak∏adów pracy województwa prze-
myskiego do zwiàzków zawodowych nale˝a∏y 3434 osoby, czyli 15,6 proc.
zatrudnionych180.

Wszelkimi sposobami starano si´ te˝ zdyskredytowaç dzia∏alnoÊç struk-
tur opozycyjnych. Pos∏ugiwano si´ k∏amstwem i dezinformacjà. Powszech-
nym sposobem by∏ kolporta˝ „fa∏szywek”. Na przyk∏ad przed 13 maja
1982 r. w PrzemyÊlu „pojawi∏y si´ ulotki spreparowane przez SB (»tym ra-
zem nieêle«); ich g∏ównà tezà by∏o to, ˝e przez strajki i zamieszki jakiÊ sa-
mozwaƒczy Zarzàd Regionu (i inne) nie dopuszczà do wizyty papie˝a
w Polsce”181. Tradycyjnym sposobem siania destrukcji przez SB by∏o wzbu-
dzanie wÊród dzia∏aczy opozycji wzajemnej nieufnoÊci. Stosowano go te˝
wobec osób internowanych. Przyk∏adowo we wniosku o uchylenie decyzji
o internowaniu Ryszarda Buksy funkcjonariusz SB napisa∏: „Z uwagi na
stan zdrowia oraz w celu wzbudzenia nieufnoÊci pomi´dzy nim a Stanis∏a-
wem Kusiƒskim, Janem Ekiertem i Witem Siwcem, którzy stanowià grup´
ekstremalnà, wnioskuj´ o zwolnienie go z oÊrodka odosobnienia”182.

W∏adza stara∏a si´ kreowaç na swój u˝ytek wizerunek troskliwej
i sprawnie funkcjonujàcej administracji. Szeroko nag∏aÊniano np. akcje
przeciwko „spekulantom”. W województwie przemyskim 27 i 28 stycznia
1982 r. milicja i ORMO skontrolowa∏y wi´kszoÊç (453) placówek handlo-
wych, a 2 kwietnia w ramach akcji „Rynek” sprawdzano lokale us∏ugowe
i bary, ukarano mandatami 144 osoby183.

W województwie kroÊnieƒskim, analogicznie do innych województw,
oprócz milicji i wojska w operacji wprowadzenia stanu wojennego, a tak˝e
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178 Ibidem, Kancelaria I sekretarza, 28, Protokó∏ nr 12/83 z wyjazdowego posiedzenia Sekretariatu
KW PZPR w PrzemyÊlu w Zak∏adach Automatyki „Mera-Polna”, 27 VI 1983 r., b.p.
179 Ibidem, Wydzia∏ Organizacyjny, 182/1, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 31 I 1983 r., b.p.;
„¸àcznik” 1983, nr 8.
180 AP PrzemyÊl, KW PZPR, 28, Ocena zaanga˝owania cz∏onków partii w rozwoju ruchu zwiàzko-
wego w 17 najwi´kszych zak∏adach pracy województwa przemyskiego, 8 VII 1983 r., b.p.
181 R. G∏owacki, op. cit., s. 29.
182 AIPN Rz, 034/144, Wniosek o uchylenie decyzji o internowaniu, 14 VII 1982 r., k. 53.
183 Ibidem, 010/192, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 28 I 1982 r., k. 103–104; ibidem,
010/193, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 2 IV 1982 r., k. 7.
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w póêniejszych dzia∏aniach patrolowych brali udzia∏ cz∏onkowie ORMO
(wed∏ug stanu z 1 stycznia 1982 r. – 5586 osób)184. Jeszcze w grudniu 1981 r.
Komitet Wojewódzki PZPR powo∏a∏ grupy aktywu partyjnego, liczàce
w wi´kszych instancjach partyjnych po sto, a w mniejszych po pi´tnaÊcie
osób. Mia∏y one za zadanie wzmocnienie partii, „likwidacj´ zagro˝eƒ,
utrzymanie kontaktu mi´dzy partià a spo∏eczeƒstwem”, a tak˝e kontrol´
placówek handlowych. Podczas ich formowania natrafiano na du˝e trudno-
Êci – poczàtkowo wst´powali do nich jedynie starzy dzia∏acze partyjni. Pod
koniec grudnia 1981 r. Komitet Wojewódzki uzna∏ proces oczyszczania si´
partii za zbyt powolny, odnotowujàc zarazem wcià˝ utrzymujàcy si´ podzia∏
na cz∏onków „SolidarnoÊci” i osoby nienale˝àce wczeÊniej do zwiàzku.
Zdaniem cz∏onków Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Kro-
Ênie trudna sytuacja by∏a w oÊwiacie i administracji oraz w strajkujàcych po
wprowadzeniu stanu wojennego zak∏adach pracy, zw∏aszcza w „Polmo”
i WSK-PZL Krosno (tu z∏o˝ono najwi´cej legitymacji partyjnych)185.

W styczniu 1982 r. w∏adze skupi∏y si´ na weryfikacji poszczególnych Êro-
dowisk zawodowych. Przeprowadzono ponad tysiàc rozmów ostrzegawczych
z cz∏onkami PZPR186. Zmieniono kierownictwo Liceum Ogólnokszta∏càce-
go w KroÊnie, odwo∏ano dyrektora liceum w JaÊle (Mariana Matysika, któ-
rego internowano), jednego dyrektora Zbiorczej Szko∏y Gminnej, jednego
zast´pc´ dyrektora oraz szeÊciu dyrektorów szkó∏ podstawowych. Komisa-
rze WRON prowadzili tzw. rozmowy uÊwiadamiajàce z wieloma nauczycie-
lami, starajàc si´ niepokornych nawróciç na drog´ lojalizmu. Mimo tych
szczególnych form nacisku niektórzy nauczyciele jeszcze przez pewien czas
nosili znaczki „SolidarnoÊci” i ubierali si´ na czarno. 

Wojewoda odwo∏a∏ ze stanowiska dyrektora Sanockiego Domu Kultury
Mariana Witalisa, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w JaÊle zosta∏
aresztowany. Przeglàd kadr dotyczy∏ równie˝ Êrodowisk prawniczych. Ko-
mitet Wojewódzki PZPR w KroÊnie mia∏ zastrze˝enia do s´dziów, którzy
orzekli zbyt niskie kary dla inicjatorów strajków po 13 grudnia (odstàpiono
przy tym od trybu doraênego, na co prokuratura wojskowa z∏o˝y∏a za˝ale-
nie). Ponadto dwóch prokuratorów zg∏osi∏o swoje wàtpliwoÊci co do praw-
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184 AP Rzeszów Oddzia∏ w Sko∏yszynie, W∏adze KW PZPR, Kancelaria I sekretarza, 122, Informa-
cja o dzia∏alnoÊci wojewódzkiej organizacji ORMO w okresie stanu wojennego, 1 I 1982 r., b.p.
185 Ibidem, W∏adze KW PZPR, 44, Protokó∏ posiedzenia Egzekutywy KW nr 13/81, 29 XII 1981 r.,
b.p.
186 Ibidem, 17, Protokó∏ plenarnego posiedzenia KW, 1 III 1982 r., b.p.
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nej strony wprowadzenia stanu wojennego; jeden z nich poprosi∏ o rozwià-
zanie z nim stosunku pracy187. 

Po zawieszeniu stanu wojennego czujnoÊç w∏adz wobec wszelkich prze-
jawów dzia∏alnoÊci opozycyjnej si´ nie zmniejszy∏a. W lutym 1983 r. woje-
woda kroÊnieƒski Tadeusz Kruk przygotowa∏ specjalnà informacj´
– „G∏ówne êród∏a zagro˝eƒ politycznych, spo∏ecznych i ekonomicznych na
terenie województwa kroÊnieƒskiego w okresie zawieszenia i uchylenia sta-
nu wojennego”, sugerujàc w niej podj´cie konkretnych dzia∏aƒ prewencyj-
nych zarówno przez organa administracji paƒstwowej, jak i przez s∏u˝by
porzàdku publicznego. Zaleca∏ szczególnà obserwacj´ Êrodowisk mogà-
cych mieç kontakty z opozycjà. W informacji czytamy: „Zachodzi obawa,
˝e z chwilà reaktywowania Klubu Inteligencji Katolickiej w KroÊnie podej-
mie on dzia∏alnoÊç sprzecznà z zasadami ustrojowymi, [...] nale˝y podjàç
dzia∏ania majàce na celu wyeliminowanie ze sk∏adu jego zarzàdu osób
o nastawieniu reakcyjnym”. Kruk postulowa∏ ponadto zwi´kszenie obser-
wacji Bieszczad, gdy˝ obawiano si´, ˝e tam w∏aÊnie mogà odbywaç si´ nie-
legalne spotkania grup opozycyjnych z ca∏ej Polski188.

W województwie kroÊnieƒskim tworzenie nowych zwiàzków zawodo-
wych tak˝e przebiega∏o opornie. W styczniu 1983 r. nale˝a∏o do nich 3850
osób, czyli oko∏o 6 proc. zatrudnionych. Wed∏ug danych z 22 marca 1983 r.
z liczàcej ponad 6,5 tys. za∏ogi Zak∏adów Gumowych „Stomil” w Sanoku do
„wronich” zwiàzków przystàpi∏o 450 osób, w tym – jak informowa∏a pod-
ziemna prasa – dwustu emerytów „kupionych” paczkami oraz 180 uczniów
ze szko∏y przyzak∏adowej189.

W województwie tarnobrzeskim przystàpiono równie intensywnie do
„odbudowy pozycji partii wÊród klasy robotniczej i na wsi”, przeglàdu kadr
(zw∏aszcza dziennikarzy i pracowników radiow´z∏ów) oraz tworzenia oby-
watelskich komitetów ocalenia narodowego. Z koƒcem stycznia dzia∏a∏o
dwadzieÊcia komitetów, które powsta∏y z inicjatywy cz∏onków PZPR i by∏y
te˝ przez nich zdominowane. ¸àcznie nale˝a∏o do nich kilkaset osób. W ma-
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187 Ibidem, Wydzia∏ Propagandy i Agitacji, 368, Teleks KW PZPR w KroÊnie do KC, 14 I 1982 r., b.p.
188 Ibidem, Wydzia∏ Administracyjny, 497, b.p. Po wprowadzeniu stanu wojennego cz∏onkom KIK
nale˝àcym do PZPR, ZSL lub SD postawiono do wyboru rezygnacj´ z cz∏onkostwa w klubie albo
w partii; por. G. GoÊciƒski, Opozycyjne grupy nacisku..., s. 41.
189 AP Rzeszów Oddzia∏ w Sko∏yszynie, KW PZPR, W∏adze KW PZPR, 47, Informacje o tworze-
niu zwiàzków zawodowych w zak∏adach pracy na terenie województwa kroÊnieƒskiego – styczeƒ
1983 r., b.p.; „¸àcznik” 1983, nr 8.
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ju 1983 r. by∏o ju˝ 320 komitetów skupiajàcych 12,5 tys. osób, z których po-
∏owa dzia∏a∏a na obszarach wiejskich. Do lipca 1982 r. zakoƒczono rozmo-
wy wyjaÊniajàce z nauczycielami przedmiotów humanistycznych. Z rozmów
tych wyciàgni´to wnioski o dalszej „emigracji wewn´trznej” tej grupy, s∏abej
wiedzy o partii, nieznajomoÊci prasy o charakterze spo∏eczno-politycznym
i wzroÊcie klerykalizacji. Dlatego Komitet Wojewódzki zaleci∏ obj´cie na-
uczycieli jak najszerszym szkoleniem polityczno-ideologicznym190.

Wed∏ug danych na 10 paêdziernika 1982 r. na 434 zak∏ady województwa
tarnobrzeskiego, w których nowe zwiàzki mog∏y zgodnie z ustawà funkcjo-
nowaç, istnia∏o 126 grup inicjatywnych. SpoÊród 23 zak∏adów obj´tych bez-
poÊrednim zainteresowaniem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Tarno-
brzegu tylko w „Mostostalu” Stalowa Wola nie dosz∏o do zawiàzania grupy
inicjatywnej. Nabór do zwiàzków szed∏ poczàtkowo opornie. Pod koniec
stycznia, po trzech miesiàcach intensywnych staraƒ, zapisa∏o si´ niewiele
ponad 13 tys. pracowników w 361 organizacjach zak∏adowych. Do poczàt-
ku czerwca 1983 r. liczba cz∏onków wzros∏a do 37 tys. zatrudnionych w 411
zak∏adach, g∏ównie w obs∏udze rolnictwa i oÊwiacie (w Hucie Stalowa Wo-
la – 16,8 proc. za∏ogi, w „Siarkopolu” – 12,2 proc.). WÊród cz∏onków zwiàz-
ków oraz we w∏adzach dominowa∏y osoby z PZPR191.

Zmiany w PZPR od 13 grudnia 1981 do 30 listopada 1982 r.192

WÊród przyczyn sk∏adania legitymacji partyjnych wymieniano utrat´ za-
ufania do PZPR, brak akceptacji dla jej polityki, dopuszczenie do og∏oszenia
stanu wojennego, przes∏anki osobiste (np. z∏y stan zdrowia), presj´ Êrodowi-
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190 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 372.
191 Ibidem.
192 AP PrzemyÊl, KW PZPR w PrzemyÊlu, 183, Informacja o zmianach w stanie liczebnym i sk∏adzie
warstwowo-klasowym cz∏onków i kandydatów PZPR w okresie 13 XII 1981 – 30 XI 1982 r., b.p.

Województwo Liczba 
skreślonych 
i wydalonych

Liczba 
złożonych 
legitymacji

Liczba
nowych 

kandydatów

Zmniejszenie 
stanu PZPR 

w proc.
Krośnieńskie 4 817   641  67 18,3

Przemyskie 2 861   355  51 13,2

Rzeszowskie 3 018 1 327  47  9,3

Tarnobrzeskie 5 078 1 343 100 14
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ska, tolerancj´ wobec sprawców kryzysu. WÊród osób skreÊlonych z listy
cz∏onków partii odsetek sk∏adajàcych legitymacje przedstawia∏ si´ w poszcze-
gólnych województwach nast´pujàco: rzeszowskie – 34,3 proc., przemyskie
– 11,7 proc., kroÊnieƒskie – 11,4 proc., tarnobrzeskie – 26,7 proc.

Represje wobec uczestników oporu spo∏ecznego

W Polsce po∏udniowo-wschodniej zlokalizowano trzy obozy dla interno-
wanych m´˝czyzn: w wi´zieniach w Za∏´˝u (województwo rzeszowskie),
Uhercach i ¸upkowie (województwo kroÊnieƒskie) oraz jeden dla kobiet
– areszt w Nisku (województwo tarnobrzeskie)193. Osadzono w nich wi´k-
szoÊç internowanych z czterech omawianych województw, a tak˝e znacznà
cz´Êç ze Âlàska i województwa krakowskiego. Najwi´ksza fala internowaƒ
nastàpi∏a w pierwszych dniach stanu wojennego. Oprócz dzia∏aczy zwiàzko-
wych do oÊrodków internowania trafi∏y osoby niezwiàzane z „SolidarnoÊcià”,
a jedynie uznane przez kwalifikujàcych je funkcjonariuszy za groêne dla bez-
pieczeƒstwa paƒstwa. Przebieg internowania u wielu osób wywo∏ywa∏ strach
i niepewnoÊç o w∏asny los. Internowani wielokrotnie opisywali swoje prze˝y-
cia i pobyt w oÊrodkach odosobnienia194. Rodziny uwi´zionych przez wiele
dni nie by∏y informowane o miejscu ich przebywania. 

Od stycznia 1982 r. internowania stosowano ju˝ sporadycznie, jak si´ wy-
daje – najcz´Êciej profilaktycznie, np. przed wa˝nymi rocznicami lub z po-
wodu braku dowodów umo˝liwiajàcych skazanie przez sàd, zwykle te˝ na
krótki czas, najcz´Êciej w województwie tarnobrzeskim i rzeszowskim.
W województwie kroÊnieƒskim pozbawiono wolnoÊci tà drogà cztery osoby,
a w przemyskim jednà. Za kuriozum nale˝y uznaç internowanie w maju
1982 r. Stanis∏awa Marka, przy którym znaleziono tylko jednà ulotk´. ¸àcz-
nà liczb´ internowanych nale˝y szacowaç na 447 osób (województwo rze-
szowskie – 136, tarnobrzeskie – 150, przemyskie – 82, kroÊnieƒskie – 80)195. 
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193 Stan wojenny w dokumentach w∏adz PRL..., s. 65 (Zarzàdzenie nr 50/81/CZZK ministra sprawie-
dliwoÊci z 13 XII 1981 r. w sprawie utworzenia oÊrodków odosobnienia).
194 Por. T. Sopel, op. cit., s. 117–139; M. Rehorowska, Noc grudniowa, „Nasz Dziennik”, 13 XII
2002. Maria Rehorowska opisa∏a dramatyczne losy swoje i swej córki. Obie by∏y internowane w Ni-
sku, ale o obecnoÊci córki matka dowiedzia∏a si´ dopiero po kilku dniach. Pomimo usilnych próÊb
w∏adze wi´zienne nie zezwoli∏y im na widzenie. Mà˝ Marii Rehorowskiej i pozosta∏e w domu dzie-
ci dowiedzia∏y si´ o miejscu ich pobytu dopiero 24 grudnia.
195 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 50, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie tarnobrze-
skim za okres od 13 XII 1981 do 31 XII 1982 r., 5 I 1983 r., k. 105; E. Mastej, Zapiski internowanego
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Pierwszà grup´ internowanych zwolniono przed Bo˝ym Narodzeniem
1981 r. i Nowym Rokiem. Na ogó∏ nast´powa∏o to po pozytywnej opinii
funkcjonariusza SB i podpisaniu przez internowanego deklaracji lojalno-
Êci. Znaczàca cz´Êç podpisujàcych ten dokument traktowa∏a go jedynie ja-
ko przepustk´ na wolnoÊç. Niejednokrotnie zdarza∏o si´, ˝e po wyjÊciu
z oÊrodka osoby takie podejmowa∏y dzia∏alnoÊç w podziemiu. Du˝à cz´Êç
internowanych zwolniono do koƒca stycznia 1982 r. Do po∏owy maja
w oÊrodkach pozostawa∏o jeszcze dziewi´tnastu dzia∏aczy „SolidarnoÊci”
z województwa rzeszowskiego. W województwie kroÊnieƒskim do 18 stycz-
nia zwolniono 47 osób. Wi´kszoÊç wypuszczono wiosnà 1982 r. Najd∏u˝ej,
bo do grudnia 1982 r., siedzieli Antoni Bartyƒski, Tadeusz Kensy, Stanis∏aw
Krupka, Józef Soko∏owski i Emil Mastej196. 

W oÊrodkach odosobnienia dochodzi∏o do ró˝nych form protestów in-
dywidualnych i grupowych. W czerwcu 1982 r. np. Wieƒczys∏aw Nowacki
i Janusz Szkutnik prowadzili g∏odówki w Za∏´˝u. Ten drugi ponownie g∏o-
dowa∏ wspólnie z Ryszardem Majdzikiem i Markiem Kiszem od 1 sierpnia
do pierwszych dni wrzeÊnia. Podejmowano te˝ inne formy protestu prze-
ciwko z∏emu traktowaniu przez SB i s∏u˝b´ wi´ziennà197. Funkcjonariusze
SB n´kali wi´êniów cz´stymi rozmowami, które mia∏y na celu z jednej stro-
ny uzyskanie informacji o dzia∏alnoÊci przed 13 grudnia, o jej motywach,
z drugiej zaÊ zniech´cenie do ewentualnej dzia∏alnoÊci opozycyjnej po
wyjÊciu na wolnoÊç. Rozmowy te mia∏y prowadziç do podpisania deklaracji
lojalnoÊci. Starano si´ te˝ wysondowaç, który z internowanych jest sk∏onny
do podj´cia wspó∏pracy. Najcz´Êciej opinia funkcjonariusza o internowa-
nym by∏a podstawà do dalszego przetrzymywania lub zwolnienia198. Nie-
kiedy funkcjonariusze nie potrafili nawiàzaç kontaktu z bardzo opornymi
dzia∏aczami, którzy uchylali si´ od podpisania deklaracji lojalnoÊci, a nawet
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(13 XII 1981 – 19 XII 1982), mps (w zbiorach OBEP IPN w Rzeszowie); J. Jarosz, op. cit.; AZR, 386a,
Lista by∏ych internowanych, Wykaz internowanych z województwa rzeszowskiego, k. 94–98; M. Str´k,
op. cit., za∏àcznik: Lista internowanych. Internowanych podzieli∏em wed∏ug miejsca zamieszkania,
np. Zbigniew Bortnik by∏ cz∏onkiem Prezydium Zarzàdu Regionu Rzeszowskiego, ale mieszka∏
w PrzemyÊlu. Lista internowanych opublikowana w „Tarnobrzeskich Zeszytach Historycznych” (1996,
nr 14, s. 89–91) obejmuje zaledwie 82 osoby. 
196 Lista internowanych z województwa tarnobrzeskiego, sporzàdzona przez Ew´ Kubern´ (w zbio-
rach Ewy Kuberny); A. Koptyra, op. cit., s. 139–159.
197 M. Str´k, op. cit., s. 32.
198 AIPN Rz, 036/7, t. 2, Notatki s∏u˝bowe z rozmów przeprowadzanych przez funkcjonariuszy SB
w Zak∏adzie Karnym w Uhercach w dniach 3 II – 17 V 1982 r., k. 19–107.
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nie chcieli stawiaç si´ na rozmowy. „Zdecydowanà wrogà postaw´ zajmu-
jà: Szkutnik Janusz, Kensy, Bartyƒski, którzy nie zrezygnujà z dalszej kon-
tynuacji dzia∏alnoÊci w »SolidarnoÊci«” – napisano w jednym z meldunków.
Wielu internowanych obawia∏o si´ podpisywania oÊwiadczeƒ, sàdzàc, ˝e
b´dzie to równoznaczne z przyznaniem si´ do winy199. 

Warunki w wymienionych oÊrodkach by∏y zró˝nicowane. Na ogó∏ uwi´-
zieni skar˝yli si´ na stosowanie przez stra˝ników przemocy i terroru, unie-
mo˝liwianie wzajemnych kontaktów, utrudnianie praktyk religijnych i po-
zbawienie prawa do korespondencji z rodzinami. Cele by∏y zimne i cz´sto
zawilgocone. Ka˝da, nawet drobna próba sprzeciwu by∏a karana karcerem;
cz´sto dochodzi∏o do pobicia internowanych przez funkcjonariuszy wi´zie-
nia. Zdarza∏o si´, ˝e s∏u˝by wi´zienne i lekarze lekcewa˝yli zg∏aszane przez
wi´êniów dolegliwoÊci i objawy chorób. Internowanym brakowa∏o Êrodków
czystoÊci i higieny osobistej. W sprawie warunków przetrzymywania interno-
wanych sekretarz Konferencji Episkopatu Polski abp Bronis∏aw Dàbrowski
i przewodniczàcy Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawio-
nym WolnoÊci i Ich Rodzinom bp W∏adys∏aw Mizio∏ek podejmowali liczne
interwencje u ministra spraw wewn´trznych gen. Czes∏awa Kiszczaka. Jed-
nak˝e zabiegi ze strony KoÊcio∏a cz´sto by∏y lekcewa˝one przez w∏adze200.

W latach 1982–1984 Rzeszowski Zespó∏ Charytatywno-Spo∏eczny
(dawny Komitet Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym, Po-
zbawionym Pracy oraz Ich Rodzinom) systematycznie sporzàdza∏ listy osób
aresztowanych i skazanych z po∏udniowo-wschodniej Polski (obszar obec-
nego województwa podkarpackiego). Na listach tych znalaz∏o si´ 130 na-
zwisk. Wiadomo ponadto o skazaniu trzech innych osób, z tym ˝e w dwóch
przypadkach sàd zastosowa∏ dozór sàdowy, gdy˝ podsàdni byli nieletni.
Uda∏o si´ zatem zestawiç nazwiska 133 osób, które zosta∏y aresztowane
i skazane w stanie wojennym201. Wed∏ug ustaleƒ pracowników i wspó∏pra-
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199 Ibidem, 053/59, t. 5, Informacja dotyczàca wyników przeprowadzonych rozmów z internowany-
mi w OÊrodku Odosobnienia w Za∏´˝u w okresie od 21 II do 28 II 1982 r., 1 III 1982 r., k. 56. For-
my sprzeciwu stosowane w oÊrodkach odosobnienia (Uherce, ¸upków, Za∏´˝e) znalaz∏y odzwier-
ciedlenie w notatce s∏u˝bowej z wizytacji w tych oÊrodkach we wrzeÊniu 1982 r. (Stan wojenny
w dokumentach w∏adz PRL..., s. 323–333).
200 P. Raina, Troska o internowanych..., s. 52, 79, 87, 145.
201 AZR, 386a, Wykaz aresztowanych i skazanych z rejonu po∏udniowo-wschodniej Polski uaktual-
niony wg stanu danych na 15 X 1984 r. Ponadto lista zawiera uwag´ dotyczàcà trzech kobiet, któ-
re zosta∏y skazane za udzia∏ w manifestacji zorganizowanej 3 V 1983 r., ale b´dàc w stanie nietrzeê-
wym, znalaz∏y si´ tam przez przypadek (AIPN Rz, 010/192, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla
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cowników Zespo∏u w samym województwie rzeszowskim aresztowano
36 osób, w wi´kszoÊci za kontynuowanie dzia∏alnoÊci zwiàzkowej bàdê
sporzàdzanie i kolporta˝ ulotek. JedenaÊcie z nich skazano na kary bez-
wzgl´dnego pozbawienia wolnoÊci (najwy˝szy wyrok w omawianym regio-
nie – 6,5 roku – otrzyma∏ Franciszek Mazur za kolporta˝ ulotek w Mielcu),
natomiast trzy osoby uniewinniono. Pozostali otrzymali wyroki w zawiesze-
niu, cz´Êç zosta∏a zwolniona na mocy amnestii202.

Z mocy dekretu o stanie wojennym sprawy by∏y rozpatrywane przez sà-
dy wojskowe i powszechne, a kwalifikowane przez funkcjonariuszy Wydzia-
∏u Âledczego w zale˝noÊci od rodzaju dowodów winy. W przypadku s∏abe-
go materia∏u spraw´ kierowano do kolegium lub sàdu powszechnego,
a niekiedy uciekano si´ do internowania. Natomiast gdy materia∏y dowo-
dowe by∏y wystarczajàco mocne, wówczas spraw´ przekazywano sàdom
wojskowym203.

26 marca 1982 r. w Rzeszowie patrol z∏o˝ony z milicjanta, funkcjonariu-
sza ZOMO i dwóch ˝o∏nierzy zatrzyma∏, a nast´pnie pobi∏ cz∏onka „Soli-
darnoÊci” Stanis∏awa Kota. Nieprzytomny Kot zosta∏ zawieziony do izby
wytrzeêwieƒ, a potem do szpitala, gdzie nie odzyskawszy przytomnoÊci,
zmar∏ po kilku dniach. Mimo interwencji rodziny spraw´ zatuszowano
– w lipcu prokuratura umorzy∏a Êledztwo204. Drugi przypadek to Êmierç
Mieczys∏awa Rokitowskiego z PrzemyÊla. 23 marca 1982 r. Rokitowski zna-
laz∏ jednà ulotk´ na przystanku autobusowym, po czym zosta∏ zatrzymany
pod zarzutem kolporta˝u przez patrol MO i ORMO, a nast´pnie zrewido-
wany i przewieziony do aresztu w Za∏´˝u. Tam przy biernoÊci funkcjonariu-
szy s∏u˝by wi´ziennej zosta∏ pobity przez wspó∏wi´êniów kryminalistów.
Zmar∏ 3 kwietnia 1982 r.205
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MSW, 31 III 1982 r., k. 326; ibidem, 010/193, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 18 V
1982 r., k. 180).
202 DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 275–279.
203 W. Zab∏ocki, op. cit., s. 58.
204 DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 66–67.
205 Ofiary Êmiertelne 13.12.1981–13.05.1983, „KOS” 1983, nr 34, s. 6; DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci...,
s. 67. 24 III 1993 r. Sàd Rejonowy w Rzeszowie skaza∏ czterech by∏ych wi´êniów „grypsujàcych”,
sprawców tego Êmiertelnego pobicia. Nast´pnie na rozprawie rewizyjnej 24 IX 1993 r. Sàd Woje-
wódzki w Rzeszowie wyda∏ wyroki od 1,5 do 2,5 lat, w dwóch przypadkach w zawieszeniu. Z uwa-
gi na przedawnienie nie zostali osàdzeni funkcjonariusze s∏u˝by wi´ziennej i medycznej, którzy
byli winni zaniechania obowiàzków s∏u˝bowych (J. Klich, Âmierç w celi nr 643 osàdzona, „Nowiny”,
25 III 1993; J. Matusz, Rewizja celi „643”, ibidem, 28 IX 1993; T. Sopel, op. cit., s. 141).
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Najwi´ksze represje w województwie rzeszowskim nastàpi∏y po strajku
13 maja 1982 r. Zatrzymano wówczas 21 uczestników strajków, szeÊciu
z nich ukarano grzywnami. W WSK-PZL Mielec 19 maja spotka∏ si´ z za-
∏ogà jeden z cz∏onków WRON gen. W∏odzimierz Oliwa i wezwa∏ do oczysz-
czenia za∏ogi z „elementów niepewnych”. Dyrekcja zwolni∏a 327 pracow-
ników, których potem specjalna komisja weryfikacyjna przyjmowa∏a
z powrotem do pracy, lecz na zmienionych, gorszych warunkach. Ostatecz-
nie 84 osoby pozbawiono pracy, z tego dwanaÊcie dyscyplinarnie, 371 otrzy-
ma∏o kary regulaminowe, 57 zaÊ odwo∏ano ze stanowisk. W Zak∏adach
Urzàdzeƒ Telekomunikacyjnych „Zgoda” w Soko∏owie Ma∏opolskim zwol-
niono 42 pracowników, w PZL w S´dziszowie szesnastu. W Paƒstwowym
OÊrodku Maszynowym w Brzyznej decyzjà Wojewódzkiego Komitetu
Obrony rozwiàzano jeden wydzia∏ (43 pracowników) – dwanaÊcie osób ze
zwolnionych przyj´∏o zaproponowane im gorsze warunki. Wykwaterowano
studentów Politechniki Rzeszowskiej mieszkajàcych w akademiku, w któ-
rym przeprowadzono akcj´ protestacyjnà206. 

Do najcz´Êciej stosowanych przez SB represji nale˝a∏y rozmowy profi-
laktyczno-ostrzegawcze, rewizje i zatrzymania. Przyk∏adowo 17 i 18 maja
1982 r. w ca∏ym kraju SB przeprowadzi∏a akcj´ pod kryptonimem „Temi-
da-82”. Tylko w województwie rzeszowskim przeprowadzono 27 rewizji
i 23 rozmowy ostrzegawcze, aresztowano dwie osoby (nast´pnie post´po-
wania umorzono), internowano dwóch pracowników Paƒstwowego OÊrod-
ka Maszynowego w Brzyznej, trzech studentów Politechniki Rzeszow-
skiej (na dziesi´ç dni) i cztery inne osoby. Wnioski w sprawie oÊmiu
innych pracowników Paƒstwowego OÊrodka Maszynowego w Brzyznej
zosta∏y skierowane do kolegium, które jednak uniewinni∏o oskar˝onych.
25 maja 187 studentów Politechniki podpisa∏o petycj´ w obronie interno-
wanych kolegów207.
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206 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 396.
207 Ibidem. Podczas rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych funkcjonariusze stosowali ró˝ne me-
tody. Próbowano danà osob´ przestraszyç, przekonaç lub wzbudziç wyrzuty sumienia. Pewnego
razu funkcjonariusz SB w Rzeszowie Andrzej Czerwiƒski usi∏owa∏ przekonaç Zbigniewa Sieczko-
sia „o bezsensie prowadzonej dzia∏alnoÊci konspiracyjnej i braku realizmu politycznego w tych
dzia∏aniach, zarzucajàc mu jednoczeÊnie, w wyjàtkowo wredny sposób, ˝e jest odpowiedzialny
moralnie za dolegliwe skutki ponoszone przez manipulowanych i namawianych m.in. przez nie-
go do nielegalnej dzia∏alnoÊci, nieÊwiadomych tego, co czynià, »prostych« ludzi” (M. Str´k,
op. cit., s. 57).
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Oficjalny bilans dzia∏aƒ przeciwko opozycji w województwie przemy-
skim zosta∏ opublikowany w „˚yciu Przemyskim” pod koniec 1982 r. We-
d∏ug tej informacji po 13 grudnia wszcz´to post´powania przeciwko trzydzie-
stu osobom, które podj´∏y „wrogie dzia∏ania o charakterze politycznym”.
Do grudnia 1982 r. rozstrzygni´to 26 spraw; w oÊmiu przypadkach zapad∏y
wyroki skazujàce. W 1982 r. SB ujawni∏a pi´ç grup konspiracyjnych o cha-
rakterze mi´dzyzak∏adowym, z czego dwie tworzyli dzia∏acze „Solidarno-
Êci”. Udaremniona zosta∏a dzia∏alnoÊç trzech m∏odzie˝owych grup pod-
ziemnych oraz zlikwidowano punkt druku niezale˝nej literatury. Ponadto
ujawniono 91 przypadków kolporta˝u ulotek i stwierdzono trzy przypadki
celowego uszkodzenia maszyn w zak∏adach pracy. Po 31 sierpnia 1982 r.
MO skierowa∏a 61 wniosków do kolegium i przeprowadzi∏a jedno areszto-
wanie208. WÊród skazanych byli m.in. wspomniani ju˝ Marek Pudliƒski
i Wojciech K∏y˝. 5 kwietnia 1982 r. Sàd Warszawskiego Okr´gu Wojskowe-
go na sesji wyjazdowej w Rzeszowie skaza∏ za kolporta˝ ulotek Teres´ Por-
czak, uczennic´ IV klasy Liceum Ogólnokszta∏càcego w PrzemyÊlu, na dwa
lata w zawieszeniu na cztery i 10 tys. z∏ grzywny. 20 kwietnia Sàd Rejono-
wy w PrzemyÊlu skaza∏ na dwa lata wi´zienia w zawieszeniu na rok Edwar-
da Szczurko za prób´ zorganizowania strajku w Fabryce Pras Automatycz-
nych „Ponar-Plasomat” 14 grudnia 1981 r. 17 maja w Rzeszowie Sàd
Warszawskiego Okr´gu Wojskowego skaza∏ Helen´ Sopel na pi´ç lat,
a Romualda Soko∏owskiego na trzy lata wi´zienia za rozklejanie ulotek
w Kaƒczudze. Jednà z najg∏oÊniejszych by∏a sprawa ks. W∏adys∏awa Drew-
niaka oraz siedmiu innych osób z Niezale˝nego Zrzeszenia „WolnoÊç,
RównoÊç, Niepodleg∏oÊç”, przewa˝nie uczniów Liceum Ogólnokszta∏càce-
go w Jaros∏awiu. Ksiàdz Drewniak zosta∏ skazany 17 czerwca 1982 r. na
dwa lata wi´zienia w zawieszeniu na cztery lata oraz grzywn´ w wysokoÊci
40 tys. i zap∏acenie 11 tys. z∏ kosztów procesu. Pozosta∏e wyroki opiewa∏y
na od pó∏tora do dwóch lat w zawieszeniu na cztery lata i kary grzywny.
Proces by∏ obserwowany m.in. przez bp. Boles∏awa Taborskiego z Przemy-
Êla, ksi´˝y i oko∏o szeÊçdziesi´ciu uczniów209.

Swoistà laurk´ za stosowanie represji wobec dzia∏aczy podziemia w∏a-
dze wystawi∏y sobie w „Informacji o stanie bezpieczeƒstwa, ∏adu i porzàdku
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208 Bilans rocznych dokonaƒ, „˚ycie Przemyskie” 1982, nr 46.
209 Wykaz aresztowanych i skazanych...; AIPN Rz, 010/193, Informacje dzienne KW MO w Przemy-
Êlu dla MSW, 6 i 21 IV oraz 18 V 1982 r., k. 22, 71, 180.
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publicznego w województwie kroÊnieƒskim za okres od 1981 r. do koƒca
III kwarta∏u 1983 r.”210 Z dokumentu tego dowiadujemy si´ m.in., ˝e Pro-
kuratura Wojskowa i Wydzia∏ Âledczy KW MO (WUSW) w KroÊnie od
grudnia 1981 r. do wrzeÊnia 1983 r. prowadzi∏y ∏àcznie dwadzieÊcia spraw
przeciwko osobom inicjujàcym akcje strajkowe lub zajmujàcym si´ dru-
kiem i kolporta˝em wydawnictw podziemnych. Pod koniec 1982 r. oskar˝o-
no o kolporta˝ materia∏ów opozycyjnych siedmiu pracowników Sanockiej
Fabryki Autobusów „Autosan”. JedenaÊcie spraw Wydzia∏ Âledczy przeka-
za∏ do Prokuratury Garnizonowej w Rzeszowie. Ogó∏em zatrzymano
23 osoby, wyroki bezwzgl´dnego pozbawienia wolnoÊci (najwy˝szy – szeÊç
lat) otrzyma∏o dziewi´ç z nich. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa chwali∏a si´ ujaw-
nieniem i zlikwidowaniem trzynastu nielegalnych grup i struktur (w tym
dwunastu na bazie „SolidarnoÊci”) i trzech nielegalnych punktów poligra-
ficznych. Ponadto w wymienionym okresie przej´to 5 tys. druków i ulotek,
ujawniono pi´çdziesiàt anonimów z pogró˝kami wobec cz∏onków rzàdu
i kierownictwa politycznego, zatrzymano na 48 godzin ponad dwieÊcie
osób, u siedmiuset przeprowadzono rewizje211.

W województwie tarnobrzeskim w okresie stanu wojennego aresztowa-
no 28 osób pod zarzutem prowadzenia dzia∏alnoÊci podziemnej. Dziewi´t-
naÊcie z nich skazano na kar´ bezwzgl´dnego pozbawienia wolnoÊci.
WÊród skazanych by∏o m.in. czterech uczniów Technikum Mechanicznego
w Staszowie, którzy za kolporta˝ ulotek dostali od trzech do czterech lat
pozbawienia wolnoÊci. Ewa Kuberna za posiadanie krzy˝yka z napisem
„Wojna polsko-jaruzelska” i dwóch egzemplarzy pisma „Nasza Krata”
otrzyma∏a rok w zawieszeniu i kar´ grzywny. Edward Antoƒczyk zosta∏ ska-
zany na cztery lata wi´zienia (prokurator ˝àda∏ oÊmiu lat), gdy˝ w jego ce-
li w Za∏´˝u znaleziono fragmenty wspomnieƒ z pierwszego miesiàca inter-
nowania. Za zorganizowanie krótkich strajków na Wydziale M-2 Huty
Stalowa Wola od 14 grudnia 1981 do 13 kwietnia 1982 r. Sàd Warszawskie-
go Okr´gu Wojskowego skaza∏ Andrzeja MaÊlacha, Miros∏awa Copa i Ma-
riusza Dziew´ na kary od 3,5 do 4,5 lat wi´zienia. W styczniu 1982 r. Sàd
Warszawskiego Okr´gu Wojskowego w trybie doraênym skaza∏ na cztery
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210 AP Rzeszów Oddzia∏ w Sko∏yszynie, KW PZPR, Wydzia∏ Administracyjny, 497, Informacja
o stanie bezpieczeƒstwa, ∏adu i porzàdku publicznego w województwie kroÊnieƒskim za okres od
1981 r. do koƒca III kwarta∏u 1983 r., b.d.
211 D. Iwaneczko, Stan wojenny w KroÊnieƒskiem..., s. 131.
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lata pozbawienia wolnoÊci pracownika Elektrowni „Stalowa Wola” Stefana
Kiepasa „za rozpowszechnianie wiadomoÊci mogàcych wywo∏aç niepokój
publiczny”212. W kwietniu 1982 r. aresztowano Kazimierza Patera (prze-
wodniczàcego Komisji Zak∏adowej w PKS w Sandomierzu) i Piotra Jaku-
biaka (przewodniczàcego „SolidarnoÊci” OÊwiaty w Sandomierzu) za kol-
porta˝ i dzia∏alnoÊç w podziemiu213.

W∏adze województwa tarnobrzeskiego kilkakrotnie zastosowa∏y specy-
ficznà form´ represji: powo∏ywanie do jednostki karnej WP w Czerwonym
Borze. Jesienià 1982 r. skierowano tam a˝ kilkadziesiàt osób. Niektórzy
z represjonowanych mieli potem problemy ze znalezieniem pracy214.

Sàdy nie zawsze przychyla∏y si´ do wniosków prokuratorów. Na przy-
k∏ad Sàd Wojewódzki w KroÊnie w rozpatrywanych przez siebie sprawach
o zorganizowanie strajku na poczàtku stanu wojennego wbrew prokurato-
rowi zmieni∏ tryb doraêny na zwyk∏y. Nie zgodzono si´ te˝ na ˝àdania pro-
kuratorskie w sprawie Jerzego Kuziana (prokurator ˝àda∏ pi´ciu lat) i Ada-
ma Oberca (prokurator ˝àda∏ szeÊciu lat)215. O podobnych przypadkach
w kolegiach do spraw wykroczeƒ Êwiadczy uniewinnienie na poczàtku
1982 r. strajkujàcych pracowników Paƒstwowego OÊrodka Maszynowego
w Brzyznej, a tak˝e przypadek „chorujàcych nagle” po 31 sierpnia 1982 r.
niektórych cz∏onków kolegium w PrzemyÊlu.

Poza aresztowaniami funkcjonariusze MO i SB stosowali szeroki wa-
chlarz innych represji. Najcz´Êciej dzia∏aczy opozycji oraz ich rodziny n´ka-
no inwigilacjà, rozmowami ostrzegawczymi i rewizjami. Funkcjonariusze SB
jesienià 1982 r. wielokrotnie nachodzili ojca Zbigniewa Sieczkosia, szefa
RKW Rzeszów. Osoby wczeÊniej internowane cz´sto nachodzono w domu
lub w pracy oraz wzywano na przes∏uchania. Dzia∏acze opozycji mieli k∏o-
poty ze znalezieniem pracy lub zakupem przydzia∏owych narz´dzi i mate-
ria∏ów do produkcji rolnej. Charakterystyczne by∏y naciski, aby dzia∏acze
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212 Postanowienie o przedstawieniu zarzutów przez prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizo-
nowej w Rzeszowie ppor. Krzysztofa P´kalskiego, 7 V 1982 r. (w zbiorach Ewy Kuberny); AIPN,
MSW II, 17/IX/231, t. 50, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie woje-
wództwa tarnobrzeskiego w okresie od 13 XII 1981 do 31 XII 1982 r., k. 183; Stan wojenny w do-
kumentach w∏adz PRL..., s. 155 (Za∏àcznik do „Informacji Dziennej” MSW z 24 I 1982 r.).
213 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 50, Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie wojewódz-
twa tarnobrzeskiego w okresie od 1 IV 1984 do 1 V 1984 r., k. 249.
214 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 398–399.
215 AIPN Rz, 015/22, Informacja KW MO w KroÊnie dla MSW, 31 I 1982 r., k. 203; ibidem, Infor-
macja KW MO w KroÊnie dla MSW, 5 I 1982 r., k. 148–149.
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„SolidarnoÊci” wyst´powali ze zwiàzku, a tak˝e zwalnianie z pracy najbar-
dziej aktywnych – m.in. w Fabryce Pras Automatycznych „Ponar-Plasomat”
i Zak∏adach P∏yt PilÊniowych w PrzemyÊlu. W zmilitaryzowanych zak∏a-
dach podsuwano pracownikom funkcyjnym deklaracje lojalnoÊci, gro˝àc
w razie niepodpisania przeniesieniem na inne, ni˝sze stanowisko lub wr´cz
wyrzuceniem z pracy216. W PKS w Jaros∏awiu za grudniowe strajki 63 oso-
by pozbawiono tzw. trzynastej pensji217. Trzech tamtejszych kierowców za
to, ˝e 13 maja 1982 r. od 12.00 do 12.15 u˝yli sygna∏ów dêwi´kowych, uka-
rano grzywnà wymierzonà przez kolegium, naganà w pracy oraz utratà
trzynastej pensji i ca∏ej premii, do tego musieli podpisaç oÊwiadczenia z sa-
mokrytykà, które nast´pnie zosta∏y wywieszone w miejscu publicznym218.
Represjonowano równie˝ rolników zaanga˝owanych w dzia∏alnoÊç opozy-
cyjnà. Na przyk∏ad Henryk Czàstka, cz∏onek Prezydium WKZ NSZZ Rol-
ników Indywidualnych „SolidarnoÊç” w Rzeszowie, znajdowa∏ si´ pod sta-
∏à obserwacjà SB, by∏ cz´sto zatrzymywany i przes∏uchiwany. W trakcie
rewizji w jego domu 14 kwietnia 1983 r. skonfiskowano oko∏o dwóch ton
papieru przeznaczonego na druk wydawnictw opozycyjnych, za co Czàstka
zosta∏ aresztowany i uwi´ziony do grudnia 1983 r.219

Bardzo dotkliwe by∏y zatrzymania na 48 godzin w areszcie. W ten spo-
sób SB stara∏a si´ nie tylko zastraszyç danà osob´, ale te˝ izolowaç poten-
cjalnych inicjatorów protestu. Mieczys∏aw Stopyra z Tuczemp ko∏o Jaros∏a-
wia, internowany od 13 grudnia 1981 do marca 1982 r., po uwolnieniu by∏
nieustannie zatrzymywany na 48 godzin. Podobnych praktyk doÊwiadczy∏
Andrzej Kucharski z PrzemyÊla. Przed 1 maja 1982 r. przeprowadzono
u niego rewizj´, jego zaÊ zatrzymano i osadzono w Wojewódzkim Areszcie
SB w Jaros∏awiu, a 13 maja w ramach dzia∏aƒ dezintegracyjnych SB opu-
blikowano w „Nowinach” tekst, w którym przedstawiono Kucharskiemu
zarzut niew∏aÊciwego rozdzielania paczek pochodzàcych z koÊcielnej akcji
charytatywnej220. Najcz´Êciej dzia∏aczy podziemia izolowano przed uroczy-
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216 T. Sopel, op. cit., s. 128. Autor opisuje przypadek Kazimierza Wirkijowskiego ze Stubna; wspo-
mina równie˝ o tym, ˝e jego syna po ukoƒczeniu studiów usi∏owano bezprawnie wcieliç do wojska
(R. G∏owacki, op. cit., s. 8).
217 AIPN Rz, 010/192, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 20 II 1982 r., k. 186.
218 AP PrzemyÊl, KW PZPR, 167/10, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 21 V 1982 r., b.p.
219 T. Sopel, op. cit., s. 122.
220 M. Str´k, op. cit., s. 26–27; T. Sopel, op. cit., s. 129–132. Mieczys∏aw Stopyra po wyjÊciu z inter-
nowania za∏o˝y∏ Rodzinne Gospodarstwo Rolne „SolidarnoÊç”. Z tego powodu cz´sto by∏ odwie-
dzany przez SB i ZOMO (R. G∏owacki, op. cit., s. 71, 73).
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stoÊciami rocznicowymi. Przetrzymywano ich nieraz tylko przez kilka go-
dzin, do czasu zakoƒczenia uroczystoÊci. Z tych samych okazji wzywano na
rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Przed 22 lipca 1982 r. funkcjonariu-
sze SB w województwie rzeszowskim przeprowadzili 79 takich rozmów221. 

9 grudnia 1982 r. podczas telekonferencji kierownictwo MSW poleci∏o
komendantom wojewódzkim MO podj´cie dzia∏aƒ profilaktyczno-wyja-
Êniajàcych wobec dzia∏aczy „SolidarnoÊci”. W województwie przemyskim
do 31 grudnia funkcjonariusze SB przeprowadzili 51 rozmów, z czego pi´t-
naÊcie z dzia∏aczami „SolidarnoÊci” Rolników Indywidualnych. Wi´kszoÊç
rozmówców deklarowa∏a lojalnoÊç, ale niektórzy okazywali zdecydowanie
wrogà postaw´ wobec PRL, m.in. Jan KaruÊ z Tapina i Krzysztof Broêbar
z Gaci (obaj z NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”). Przed
1 maja 1983 r. w województwie rzeszowskim przeprowadzono 317 rozmów
profilaktyczno-ostrzegawczych, siedemdziesiàt rewizji i siedemnaÊcie za-
trzymaƒ. W tym samym czasie w województwie przemyskim w ramach ak-
cji profilaktyczno-represyjnej SB o kryptonimie „Klon II” dziesi´ç osób
osadzono na 48 godzin, przeprowadzono pi´tnaÊcie rewizji (siedem mia∏o
skutek pozytywny) i 42 rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, zwerbowa-
no pi´ciu tajnych wspó∏pracowników. WÊród efektów akcji „Klon II” wy-
mieniono nast´pujàcy: „wprowadzono element dezinformacji i dezintegra-
cji wÊród figurantów, g∏ównie by∏ych dzia∏aczy »S[olidarnoÊci]« (rozwa˝ajà,
dlaczego w stosunku do niektórych zastosowano prewencyjne zatrzymanie,
a z innymi tylko przeprowadzono rozmowy)”222.

Odmiennà, ale równie dokuczliwà formà represji, stosowanà przez pra-
codawców niejednokrotnie pod wp∏ywem SB, by∏o zwalnianie z pracy osób
aktywnych w NSZZ „SolidarnoÊç” przed stanem wojennym lub anga˝ujà-
cych si´ w ró˝ne formy oporu po 13 grudnia. Przyk∏adowo, 31 stycznia
1982 r. z Wojskowych Zak∏adów Uzbrojenia w ˚urawicy zwolniono
25 cz∏onków „SolidarnoÊci”, co z ca∏à pewnoÊcià mia∏o zwiàzek z jesiennà
walkà pracowników tego zak∏adu o prawo do funkcjonowania zwiàzku223.
Wielu ze zwolnionych w ten sposób odzyskiwa∏o posady w wyniku orzeczeƒ
sàdów pracy. Tak sta∏o si´ np. z trzynastoma pracownikami Zak∏adów
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221 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 400.
222 AIPN Rz, 010/195, Informacja dotyczàca sytuacji polityczno-operacyjnej w województwie prze-
myskim, 31 XII 1982 r., k. 264; ibidem, 010/197, Informacje KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 30 IV
i 1 V 1983 r., k. 83, 88; D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 400.
223 „Odnowa”, 21 II 1982.
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Urzàdzeƒ Telekomunikacyjnych „Zgoda” w Soko∏owie Ma∏opolskim, po-
zbawionymi zatrudnienia za strajk przeprowadzony 13 maja 1982 r.224 Do
niemal powszechnej praktyki kolegiów do spraw wykroczeƒ nale˝a∏o orze-
kanie grzywny za noszenie znaczka „SolidarnoÊci”, udzia∏ w manifestacjach
i uroczystoÊciach organizowanych przez opozycj´. K. Gawe∏ np. za zbiera-
nie pieni´dzy na pomoc dla internowanych i ich rodzin zosta∏ ukarany
grzywnà i zwolniony ze stanowiska brygadzisty w Okr´gowym Przedsi´-
biorstwie Geodezyjnym i Kartograficznym w Rzeszowie225.

Zdarza∏o si´, ˝e celowo odst´powano od ukarania osób zwiàzanych
z dzia∏alnoÊcià podziemnà. Taka bezprecedensowa sprawa dotyczy∏a grupy
uczniów Zespo∏u Szkó∏ Technicznych w Rzeszowie, którzy kolportowali ma-
teria∏y wydawane przez RKW. W listopadzie 1982 r. SB uzyska∏a informacje
od jednego z cz∏onków grupy, tajnego wspó∏pracownika o pseudonimie
„Jan”, ˝e przygotowuje ona kolporta˝ uchwa∏y RKW nr 9/82, dotyczàcej
strajku protestacyjnego 10 listopada. 14 grudnia SB zatrzyma∏a siedmiu
uczniów IV i V klasy. Wobec czterech z nich – Roberta Hupa∏owskiego,
Marka Kr´˝ela, Zbigniewa Stràczka i Mariusza W∏ocha – Wydzia∏ Âledczy
KW MO w Rzeszowie wszczà∏ dochodzenie. Zgodnie z planem SB 18 stycz-
nia 1983 r. w siedzibie Prokuratury Wojewódzkiej w Rzeszowie odby∏a si´
specjalna konferencja prasowa z udzia∏em zast´pcy komendanta wojewódz-
kiego MO p∏k. Jana Czajki, przedstawiciela PRON, dyrektora Zespo∏u Szkó∏
Technicznych, kuratora oÊwiaty oraz rodziców oskar˝onych uczniów. Poin-
formowano dziennikarzy o przewidywanym wymiarze kary dla uczniów,
a nast´pnie o podj´tej na wniosek PRON decyzji o uchyleniu aresztu tym-
czasowego i umorzeniu dochodzenia. Ca∏a ta pokazówka zosta∏a skwitowa-
na stosownymi komentarzami w mediach. Dodatkowà korzyÊcià z tej sprawy
dla SB by∏o pozyskanie tajnego wspó∏pracownika o pseudonimie „Jurek”226.

Rola KoÊcio∏a
„Dzi´ki aktywnoÊci wielu dzia∏aczy przed stanem wojennym »Solidar-

noÊç« by∏a ruchem szalenie dynamicznym, zaÊ dzi´ki odwa˝nej postawie
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224 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 401.
225 Orzeczenia kolegium w zbiorach Marka Kamiƒskiego; R. G∏owacki, op. cit., s. 72; AIPN Rz,
04/379, Szyfrogramy KW MO w Rzeszowie do MSW, 18 i 23 I 1982 r., k. 52, 71.
226 AIPN Rz, 011/207, Meldunek operacyjny Wydzia∏u III KW MO w Rzeszowie, 25 II 1983 r., b.p.
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niewielkiej grupy, przy aprobacie i poparciu KoÊcio∏a, »SolidarnoÊç« ta
przetrwa∏a i jakby sztafetowo przej´liÊmy po niej nowe obowiàzki i nie∏a-
twe zadania” – mówi∏ po latach Kazimierz Ziobro227. Proboszcz jednej
z podprzemyskich parafii pisa∏ w parafialnej kronice pod datà 13 grudnia
1981 r.: „Rozpocz´∏a si´ chyba nowa era w ˝yciu naszego narodu. Stan ten
wszyscy odczuwajà jako uderzenie w demokracj´ i »SolidarnoÊç«”228.

Gdy wprowadzono stan wojenny, ordynariusz przemyski bp Ignacy To-
karczuk wizytowa∏ dekanat rzeszowski. Z 12 na 13 grudnia nocowa∏ na ple-
banii rzeszowskiej fary, rano zaÊ pojecha∏ do Za∏´˝a, gdzie mia∏o byç po-
Êwi´cenie dolnego koÊcio∏a. „Po drodze – relacjonuje dziÊ abp Tokarczuk
– spotykaliÊmy te kibitki je˝d˝àce do Za∏´˝a. W PrzemyÊlu zaÊ szuka∏ mnie
komisarz wojskowy, gdy˝ mieli polecone, aby powiadomiç o wprowadzeniu
stanu wojennego wszystkich biskupów. Znalaz∏ mnie w farze, gdy powróci-
liÊmy z Za∏´˝a. Powiadomi∏ mnie o podj´tych dzia∏aniach, a ja rzek∏em mu
takie s∏owa: »PodpaliliÊcie, bo ogieƒ by∏ w waszych r´kach, ale jak d∏ugo to
b´dzie i jak daleko ogieƒ si´gnie, to ju˝ od was nie zale˝y. KoÊció∏ zaÊ b´-
dzie z ludêmi«”. Podobnych s∏ów biskup u˝y∏ w homilii wyg∏oszonej do
wiernych w tym samym dniu: „KoÊció∏ zawsze b´dzie z narodem w jego
trudnych chwilach, tak jak na przestrzeni tysiàclecia paƒstwa polskiego.
Poprzez modlitw´ nale˝y dà˝yç do jednoÊci”. Inni kap∏ani na ogó∏ nawo∏y-
wali do spokoju i rozwagi, a tylko gdzieniegdzie wyra˝ali krytycznà ocen´
akcji internowania i wzywali do modlitw za internowanych dzia∏aczy „Soli-
darnoÊci”229. Wielu z nich postrzega∏o stan wojenny „jako uderzenie w de-
mokracj´ i »SolidarnoÊç«”. 

Przemyska kuria biskupia natychmiast zaanga˝owa∏a si´ w pomoc dla
dzia∏aczy podziemia230. W Rzeszowie niektórzy ksi´˝a od poczàtku wspie-
rali dzia∏aczy rodzàcego si´ solidarnoÊciowego podziemia. Najcz´Êciej
udzielano im goÊciny w koÊciele farnym, Chrystusa Króla i oo. Bernardy-
nów. Mimo licznych rozmów ostrzegawczych przeprowadzanych przez SB
ksi´˝a inicjowali modlitwy za internowanych i represjonowanych, zbierali
datki na pomoc dla internowanych i ich rodzin. Wielu ksi´˝y nie rezygno-
wa∏o zarówno z g∏oszenia – jak to okreÊla∏y w∏adze – kazaƒ politycznych,
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227 Tekst wystàpienia Kazimierza Ziobry, 1990, mps (kopia w zbiorach autora).
228 D. Iwaneczko, Stan wojenny w Przemyskiem..., s. 134.
229 Relacja abp. Ignacego Tokarczuka, 24 VIII 2003 r. (w zbiorach autora); AIPN Rz, 04/ 378, Szy-
frogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 13 XII 1981 r., k. 361.
230 Relacja ks. Stanis∏awa Bartmiƒskiego, 20 VI 2001 r. (w zbiorach OBEP IPN w Rzeszowie).
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jak te˝ wspierania opozycji. Do takich niewàtpliwie nale˝eli Ireneusz Fol-
cik – duszpasterz akademicki w Rzeszowie, Eugeniusz Dryniak – duszpa-
sterz robotników w koÊciele NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Rzeszo-
wie, Jan Jakubowski – duszpasterz rolników w Soninie, Marian Przewrocki
– rektor „nielegalnej parafii” w Starowinie, Jan Stàczek – proboszcz fary
rzeszowskiej, Józef Sondej – proboszcz parafii Chrystusa Króla w Rzeszo-
wie i wielu innych231. Odnotowano te˝ nietypowy przypadek, mianowicie
14 grudnia ks. Stanis∏aw Gajecki, administrator parafii w Zarzeczu (woje-
wództwo przemyskie), zg∏osi∏ si´ do naczelnika gminy, proszàc o zwolnie-
nie dwóch internowanych i oferujàc siebie jako zak∏adnika232. JednoczeÊnie
wstrzemi´êliwa postawa cz´Êci ksi´˝y wywo∏ywa∏a rozgoryczenie niektó-
rych dzia∏aczy „SolidarnoÊci”, a nawet stwierdzenia, i˝ KoÊció∏ zdradzi∏
zwiàzek, ulegajàc w∏adzom. 

W kwietniu 1982 r. pod opiekà o. Jana Bartnika, proboszcza parafii
przy koÊciele oo. Bernardynów w Rzeszowie, powsta∏ Komitet Pomocy In-
ternowanym, Aresztowanym, Skazanym, Pozbawionym Pracy oraz Ich Ro-
dzinom. Udzielano zapomóg finansowych, organizowano pomoc rzeczowà
i wyjazdy do miejsc uwi´zienia, pomoc medycznà oraz prawnà, szczególnie
w zakresie prawa pracy, której udzielali zaprzyjaênieni adwokaci. Zorganizo-
wano aptek´ leków zagranicznych. Osoby Êwieckie zwiàzane z Komitetem
postawi∏y sobie za cel prowadzenie dzia∏alnoÊci kulturalnej i edukacyjnej
– wyk∏adów, prelekcji, religijno-patriotycznych programów artystycznych.
WÊród Êwieckich inicjatorów Komitetu znaleêli si´ Józefa Czajka, Krysty-
na Lisowska, Barbara Wyrzykowska i Jan WyciÊlak, w jego prace anga˝o-
wali si´ Barbara Duhl, Mieczys∏aw Fieƒ, Krystyna Grz´dzielska, Wies∏awa
Lenart, Wanda Minicka, Wanda Tarnawska, póêniej te˝ Stanis∏aw Mica∏.
Marek Wójcik, który zosta∏ zatrudniony w Komitecie na pó∏ etatu, wspo-
mina: „Najwa˝niejszà kwestià by∏o rejestrowanie represji, jak równie˝
udzielanie pomocy osobom represjonowanym”. Dzia∏alnoÊç Komitetu by∏a
finansowana zarówno z wp∏at indywidualnych, zbiórek w zak∏adach pracy,
jak i ze zbiórek przeprowadzanych w pierwszym okresie g∏ównie w koÊcio-
∏ach rzeszowskich, m.in. Bernardynów, Matki Boskiej Saletyƒskiej, Chry-
stusa Króla, farnym, Matki Boskiej Ró˝aƒcowej, a póêniej równie˝ w in-
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231 AIPN Rz, 04/ 379, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 12 I 1982 r., k. 37.
232 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 402; AIPN Rz, 010/190, Informacja KW MO w Przemy-
Êlu dla MSW, 14 XII 1981 r., k. 326.
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nych koÊcio∏ach diecezji przemyskiej. Pieniàdze wykorzystywano te˝ na
p∏acenie grzywien na∏o˝onych przez sàdy i kolegia na uczestników dzia∏al-
noÊci opozycyjnej. W latach 1982–1984 cz∏onkowie Komitetu byli obserwa-
torami na oko∏o dwudziestu procesach politycznych. Z porad prawnych ko-
rzysta∏o wielu cz∏onków „SolidarnoÊci”. Latem 1983 r. nawiàzano kontakt
z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym WolnoÊci
i Ich Rodzinom, tworzàc w Rzeszowie przy poparciu bp. Tokarczuka jego
fili´. Obj´∏a ona cztery województwa po∏udniowo-wschodniej Polski.
W lipcu 1983 r. Komitet przekszta∏cono w Zespó∏ Charytatywno-Spo∏ecz-
ny, kontynuujàcy dotychczasowà dzia∏alnoÊç233.

W województwie przemyskim, podobnie jak w Rzeszowie, w wielu ko-
Êcio∏ach trzynastego dnia ka˝dego miesiàca odprawiano msze Êwi´te w in-
tencji ojczyzny. Odbywa∏y si´ spotkania op∏atkowe z udzia∏em osób, które
zosta∏y zwolnione z obozów internowania. Msze za ojczyzn´ przy okazji
Êwiàt niepodleg∏oÊciowych by∏y organizowane w koÊcio∏ach w PrzemyÊlu,
w koÊciele farnym w Jaros∏awiu, w koÊciele oo. Bernardynów w Przewor-
sku234. Poszczególni ksi´˝a, jak równie˝ oficjalnie kuria przemyska, nieÊli
pomoc dla rodzin osób internowanych. Z inspiracji kurii przy koÊciele
Êw. Trójcy w PrzemyÊlu w styczniu 1982 r. otwarto punkt porad prawnych
dla rodzin osób internowanych i zwalnianych z pracy za dzia∏alnoÊç w „So-
lidarnoÊci”235. W parafiach diecezji przemyskiej organizowano ma∏e apte-
ki, gromadzono Êrodki opatrunkowe i przeciwbólowe, zbierano pieniàdze
i ˝ywnoÊç, a tak˝e inne rzeczy, które przeznaczano dla internowanych i ich
rodzin, a tak˝e dla rodzin górników zabitych w kopalni „Wujek”. W Prze-
myÊlu w pierwszych dniach stycznia 1982 r. powsta∏ Komitet Pomocy In-
ternowanym i Uwi´zionym. 10 stycznia 1982 r. internowanych w Uhercach
odwiedzi∏ sufragan przemyski bp Tadeusz B∏aszkiewicz w towarzystwie
ks. Józefa Ga∏uszki i ks. Stanis∏awa Czenczka; odprawili Eucharysti´
i wr´czyli paczki ˝ywnoÊciowe. 7 lutego wybrali si´ tam bp Marian Recho-
wicz, administrator apostolski archidiecezji lubaczowskiej, i ks. Stanis∏aw
Skorodecki. Oni równie˝ odprawili msz´ Êwi´tà i przywieêli paczki dla
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233 AZR, 428, Ogólna charakterystyka pracy Zespo∏u Charytatywno-Spo∏ecznego, Sprawozdania
finansowe Zespo∏u Charytatywno-Spo∏ecznego, b.p.; Relacja Marka Wójcika.
234 AP PrzemyÊl, KW PZPR, 167/5, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 11 XI 1982 r.; ibidem,
182/1, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 2 X 1982 r.; ibidem, 167/4, Teleks KW PZPR w Prze-
myÊlu do KC, 10 X 1982 r., b.p.
235 Ibidem, 167/6, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 20 I 1982 r., b.p.
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wi´êniów236. Pos∏ug´ wobec internowanych sufragan przemyski wype∏nia∏
równie˝ w kolejnych miesiàcach stanu wojennego, poza Uhercami odwie-
dzajàc tak˝e uwi´zionych w Za∏´˝u. 5 lutego interweniowa∏ u komendanta
wojewódzkiego MO w PrzemyÊlu w sprawie uwolnienia Marii Warcha∏
z uwagi na brak opieki nad jej dzieçmi i Eugeniusza Opackiego ze wzgl´du
na pogarszajàcy si´ stan jego zdrowia. Komendant wojewódzki MO p∏k Jó-
zef KaraÊ oznajmi∏ biskupowi, ˝e zostanà oni zwolnieni „po ustaniu przy-
czyn, dla których byli internowani”237. Biskup B∏aszkiewicz, jako cz∏onek
Episkopatu Polski, wszed∏ równie˝ w sk∏ad Prymasowskiego Komitetu Po-
mocy Osobom Pozbawionym WolnoÊci i Ich Rodzinom. Niejednokrotnie
odprawia∏ msze i g∏osi∏ kazania podczas nabo˝eƒstw za ojczyzn´ w roczni-
ce i Êwi´ta narodowe (3 maja, 11 listopada) oraz trzynastego dnia ka˝dego
miesiàca dla upami´tnienia ofiar stanu wojennego.

Ignacy Tokarczuk przyznaje po latach: „Po powstaniu struktur opozy-
cyjnych sprzyjaliÊmy im i popieraliÊmy. U˝yczaliÊmy lokalu, sprzyjaliÊmy
organizowaniu spotkaƒ w Krasiczynie i u benedyktynek” (przy koÊciele
Êw. Trójcy w PrzemyÊlu). Ordynariusz przemyski osobiÊcie czuwa∏ nad
organizowaniem pomocy. GoÊci∏ u siebie ˝on´ Lecha Wa∏´sy, gdy przyje˝-
d˝a∏a odwiedziç m´˝a internowanego w Ar∏amowie238. W∏adze d∏ugo nie
pozwala∏y mu na odwiedzanie internowanych. Dopiero na Wielkanoc
1982 r. otrzyma∏ zezwolenie i uda∏ si´ do uwi´zionych w ¸upkowie239. 

Kuria przemyska zaj´∏a równie˝ zdecydowane stanowisko po wydarze-
niach 31 sierpnia 1982 r. 5 wrzeÊnia w koÊcio∏ach diecezji zosta∏ odczytany
komunikat kurii podpisany przez ks. Stanis∏awa Krzywiƒskiego, kierowni-
ka Wydzia∏u Duszpasterstwa, w którym pot´piono brutalne u˝ycie si∏y
przez w∏adz´. Nast´pnego dnia prokurator wojewódzki przeprowadzi∏ z ks.
Krzywiƒskim rozmow´ ostrzegawczà240. Echa przemyskiej manifestacji
znalaz∏y odzwierciedlenie w g∏oÊnym wystàpieniu bp. Tokarczuka na Jasnej
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236 T. Sopel, op. cit., s. 130; AIPN Rz, 010/192, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 7 II
1982 r., k. 143.
237 D. Iwaneczko, Biskup Tadeusz B∏aszkiewicz wobec oporu spo∏ecznego lat osiemdziesiàtych XX w.
(W Êwietle dokumentów S∏u˝by Bezpieczeƒstwa PRL), „Studia Rzeszowskie” 2003, t. 10, s. 176.
238 Relacja abp. Ignacego Tokarczuka; I. Tokarczuk, W starciu z totalitaryzmem. Rozmow´ przepro-
wadzi∏ Tadeusz Fredro-Boniecki, Pary˝ 1994, s. 127; idem, W s∏u˝bie KoÊcio∏a i narodu, oprac. L. ˚bi-
kowska, Marki 1997, s. 124–135.
239 I. Tokarczuk, W starciu..., s. 127. 
240 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 179, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC,
6 IX 1982 r., b.p.
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Górze 5 wrzeÊnia 1982 r. Po przytoczeniu kilku faktów potwierdzajàcych
u˝ycie przez w∏adz´ si∏y ordynariusz przemyski powiedzia∏: „Bracie, nie bij,
nie podnoÊ r´ki na swojego brata. Nie podnoÊ r´ki na swojà siostr´, jeÊli
chcesz nale˝eç do narodu; nie zas∏aniaj si´ rozkazami!”. Kazanie jasnogór-
skie d∏ugo komentowano nie tylko wÊród mieszkaƒców diecezji przemy-
skiej, ale tak˝e w ca∏ej Polsce. S∏owa wypowiedziane przez bp. Tokarczuka
z jednej strony umacnia∏y ludzi podziemia, z drugiej zaÊ wzbudzi∏y krytyk´
w∏adz, które zarzuca∏y biskupowi wtràcanie si´ do polityki. Postawa bisku-
pa nie zawsze znajdowa∏a akceptacj´ wÊród wszystkich podleg∏ych mu ksi´-
˝y. Niektórzy z nich swoje negatywne opinie na temat prze∏o˝onego prze-
kazywali funkcjonariuszom SB. Natomiast wystàpienie na Jasnej Górze
przyczyni∏o si´ do tego, ˝e w∏adze odmówi∏y wydania bp. Tokarczukowi
paszportu, a tym samym zgody na wyjazd sprawozdawczy do Rzymu (ad li-
mina apostolorum)241. 

We wrzeÊniu 1982 r. SB uzyska∏a drogà operacyjnà informacj´ o prze-
biegu kongregacji dekanalnej ksi´˝y, która odby∏a si´ w PrzemyÊlu 20 wrze-
Ênia. Ordynariusz przemyski opowiedzia∏ si´ na niej za kontynuowaniem
oporu, twierdzàc, i˝ musi on trwaç, ale przy najmniejszych ofiarach. Zale-
ci∏ ksi´˝om, aby nie ulegali naciskom w∏adz i nie dali si´ zastraszaç. Poleci∏
te˝, aby o wszelkich przypadkach zdejmowania krzy˝y w budynkach pu-
blicznych informowali parafian. Prosi∏ o kontynuowanie opieki nad inter-
nowanymi i ich rodzinami, a tak˝e o odprawianie mszy za ojczyzn´ trzyna-
stego dnia ka˝dego miesiàca242.

W drugiej po∏owie 1982 r. rozpocz´to g∏oÊnà akcj´ nazywanà potocznie:
„WieÊ miastu – miasto wsi”. Impuls do niej da∏ bp Tokarczuk, wyg∏aszajàc
2 wrzeÊnia 1982 r. na Jasnej Górze apel do zgromadzonych tam rolników.
Pomoc ˝ywnoÊciowa organizowana w diecezji przemyskiej kierowana by∏a
g∏ównie do mieszkaƒców Âlàska i Nowej Huty. W jednym ze sprawozdaƒ
ks. Stanis∏awa Bartmiƒskiego, proboszcza w Krasiczynie i kierownika akcji
pomocy, wykazano, ˝e w 1982 r. zorganizowano nast´pujàce transporty
˝ywnoÊci z województwa przemyskiego: do Jastrz´bia – pi´ç transportów
(75 ton), do Tych – dwa (30 ton), do Nowej Huty – pi´ç (65 ton), do Cho-
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241 AIPN Rz, 04/381, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 16 IX 1982 r., k. 45; I. Tokarczuk,
W s∏u˝bie KoÊcio∏a..., s. 128.
242 AIPN Rz, 04/381, Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej na terenie województwa rzeszow-
skiego, 30 IX 1982 r., k. 87–88.
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rzowa Batorego – trzy (45 ton), do Dàbrowy Górniczej – jeden (15 ton), do
Bytomia – jeden (5 ton), do Katowic – cztery (5 ton)243. Na plebanii w Kra-
siczynie do prac porzàdkowych i budowlanych zatrudniano stale kilka osób,
g∏ównie zwolnionych z Wytwórni Sprz´tu Komunikacyjnego w Âwidniku.

Proboszcz parafii w Krasiczynie zorganizowa∏ jedno z pierwszych dusz-
pasterstw rolników i swoisty dom rekolekcyjny. Pierwsze rekolekcje w Kra-
siczynie odby∏y si´ od 8 do 12 grudnia 1982 r.244 6 lutego 1983 r. rozpocz´-
to dzia∏alnoÊç wyk∏adowà. Odczyty dotyczy∏y spo∏ecznej nauki KoÊcio∏a,
˝ycia publicznego i historii. Cz´stymi goÊçmi tych spotkaƒ, które mia∏y cha-
rakter otwarty, byli wyk∏adowcy KUL, ksi´˝a i dzia∏acze opozycyjni. Z tego
wzgl´du plebania i koÊció∏ by∏y stale obserwowane przez funkcjonariuszy
SB i MO, a uczestników spotkaƒ cz´sto zatrzymywano i przes∏uchiwano.
Dochodzi∏o do karykaturalnych wr´cz scen, kiedy funkcjonariusze SB i mi-
licji zatrzymywali na trasie Krasiczyn – PrzemyÊl autobusy komunikacji
podmiejskiej, legitymowali i przes∏uchiwali pasa˝erów245.
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243 T. Sopel, op. cit., s. 117–150; Relacja Marka Kuchciƒskiego („Na Âlàsku wspó∏pracowaliÊmy
z Komitetem Pomocy Internowanym, w którym dzia∏a∏a m.in. pani Maria Klimowicz, siostra
ks. Bartmiƒskiego. To polega∏o na tym, ˝e wraz z ks. Bartmiƒskim obje˝d˝a∏em parafie, umawialiÊmy
si´ z poszczególnymi proboszczami, ˝e w takim a takim dniu b´dzie zbiórka ˝ywnoÊci: ziemniaków,
marchewki, buraków, màki – to, co ludzie majà. Nast´pnie organizowaliÊmy transport i jechaliÊmy
potem z Jurkiem Bonarkiem i Êp. Andrzejem Tumidajskim do ró˝nych miejscowoÊci, np. do Zapa-
∏owa k. Jaros∏awia, czy nawet w okolice Jas∏a; pakowaliÊmy ˝ywnoÊç na ci´˝arówk´ i jechaliÊmy na
Âlàsk, gdzie w odpowiednim miejscu, zwykle w parafii, nast´powa∏ roz∏adunek”).

Marek Kuchciƒski – ur. 9 VIII 1955 r. W dzia∏alnoÊç opozycyjnà zaanga˝owa∏ si´ pod koniec lat
siedemdziesiàtych w lubelskim Êrodowisku „Spotkaƒ”. W latach osiemdziesiàtych animowa∏ dzia-
∏alnoÊç przemyskich Êrodowisk kultury niezale˝nej i struktur OKOR.
244 Ks. Bartmiƒski relacjonuje: „Zaprosi∏em imiennie oko∏o 60 osób z 10 diecezji. Przyjecha∏o oko-
∏o 40 uczestników. Rekolekcje prowadzi∏ ks. Czes∏aw Sad∏owski ze Zbroszy Du˝ej. Obstawa mili-
cyjna by∏a bardzo Êcis∏a, SB nagabywa∏a ksi´˝y i biskupa ordynariusza. Zwrócono uwag´ biskupo-
wi, i˝ ten nic nie wie, ˝e w Krasiczynie odbywajà si´ jakieÊ konspiracyjne rekolekcje dla dzia∏aczy
»SolidarnoÊci«. Biskup nic o tym nie wiedzia∏, ale powiedzia∏, ˝e rekolekcje zosta∏y zorganizowa-
ne na jego polecenie. Kilka osób zatrzymali na kilka godzin. Ksiàdz biskup w tym wypadku stanà∏
ca∏kowicie po mojej stronie. Póêniej poinformowa∏em ksi´dza biskupa i ten z ca∏ym poparciem by∏
za tà inicjatywà. To by∏o te˝ jednà z tych rzeczy, ˝e ksi´˝a uwierzyli, ˝e ksiàdz biskup ich poprze.
To by∏y jedne z pierwszych rekolekcji w Polsce. Nast´pne odby∏y si´ w Czernej pod Krakowem. Kil-
ku uczestników rekolekcji zap∏aci∏o mandaty. Zebrani wys∏ali telegram do Ojca Âwi´tego, apel do
polskich robotników. Przed zakoƒczeniem rekolekcji (11 XII) zapowiedzia∏em wszystkim, ˝e za-
koƒczenie b´dzie nast´pnego dnia o godz. 10.00, majàc ÊwiadomoÊç, ˝e jest pods∏uch lub »wtycz-
ka«. Rano o 5.30 pobudzi∏em wszystkich cichutko i mówi´: »Ch∏opy, za pó∏ godziny w kaplicy na
plebanii«. O godz. 6.00 odby∏y si´ roraty; o godz. 7.00 autobusami wszyscy wyjechali, a o godz.
10.00 milicja obstawi∏a plebani´”.
245 T. Sopel, op. cit., s. 151–159.
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Podczas plenarnej konferencji Episkopatu Polski 2 grudnia 1982 r. podj´-
to decyzj´ o utworzeniu Komisji Episkopatu do spraw Duszpasterstw Rolni-
ków. 23 lutego 1983 r. na jej czele stanà∏ sufragan kielecki bp Jan Gruda. S∏u˝-
ba Bezpieczeƒstwa uwa˝a∏a, ˝e Duszpasterstwem Rolników faktycznie
moderuje bp Tokarczuk. W MSW obawiano si´, skàdinàd s∏usznie, ˝e dusz-
pasterstwa mogà rozwijaç dzia∏alnoÊç opozycyjnà. 31 grudnia 1982 r. dyrektor
Departamentu IV MSW p∏k Zenon P∏atek rozes∏a∏ do komend wojewódz-
kich MO – m.in. w KroÊnie, PrzemyÊlu i Rzeszowie – dyrektywy dotyczàce
dzia∏aƒ operacyjnych wobec struktur opozycyjnych. Negatywnie oceni∏ pierw-
sze rekolekcje w grudniu 1982 r. w Krasiczynie. P∏atek na podstawie dost´p-
nych mu materia∏ów operacyjnych uwa˝a∏, „˝e dzia∏alnoÊç przygotowawcza
do powstania nielegalnych struktur jest wspierana moralnie i organizacyjnie
przez ordynariusza przemyskiego bpa Tokarczuka i jego sufragana bpa B∏asz-
kiewicza”. Wydzia∏y IV komend wojewódzkich MO w zagro˝onych nielegal-
nà dzia∏alnoÊcià województwach otrzyma∏y zadanie „zaktywizowania pracy
agenturalnej oraz podj´cie konkretnych przedsi´wzi´ç i kombinacji operacyj-
nych z wykorzystaniem techniki operacyjnej”. Te i inne kroki mia∏y „uniemo˝-
liwiç powstanie nielegalnych struktur do dzia∏alnoÊci podziemnej na wsi”246. 

OÊrodek krasiczyƒski zapoczàtkowa∏ rozwój tej formy dzia∏alnoÊci
duszpasterskiej w ca∏ej diecezji. Duszpasterstwa rolników powsta∏y w na-
st´pnych latach w Soninie (ks. Jan Jakubowski), Górnie (ks. Mieczys∏aw
Lachor), ¸aƒcucie (ks. Micha∏ Kochman), Lutczy (ks. Antoni Domino)
i innych miejscowoÊciach. Koordynatorem diecezjalnym zosta∏ ks. Kazi-
mierz Kaczor z Haczowa (województwo kroÊnieƒskie). Pomimo wysi∏ków
podejmowanych przez SB duszpasterstwa rolników sta∏y si´ forum spotkaƒ
osób zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià opozycyjnà. 

Regionalnym dzia∏aczom podziemia zale˝a∏o na poparciu KoÊcio∏a. Na
ogó∏ przyznajà, ˝e mieli pe∏ne b∏ogos∏awieƒstwo bp. Tokarczuka. Osobà,
która z ramienia kurii by∏a niejako oddelegowana do wspó∏pracy ze struk-
turami podziemnymi, by∏ ks. pra∏at Stanis∏aw Krzywiƒski247. Biskupi prze-
myscy wyró˝niali si´ wÊród cz∏onków polskiego Episkopatu przede wszyst-
kim tym, ˝e otwarcie g∏osili poparcie dla opozycji. Ordynariusz przemyski
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246 A.W. Kaczorowski, KoÊció∏ wobec wsi. Duszpasterstwo rolników [w:] KoÊció∏ i spo∏eczeƒstwo wo-
bec stanu wojennego, red. W.J. Wysocki, Warszawa 2004, s. 121; Przeciw SolidarnoÊci..., s. 161 (Pi-
smo dyrektora Departamentu IV MSW p∏k. Zenona P∏atka do zast´pcy komendanta wojewódz-
kiego MO ds. SB w Rzeszowie, 31 XII 1982 r.).
247 Relacja Marka Kamiƒskiego.

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:24  Page 263



publicznie przedstawi∏ swoje zdanie dotyczàce warunków, jakie powinny
byç spe∏nione, aby mo˝na by∏o wróciç na drog´ dialogu mi´dzy w∏adzà
a opozycjà – podczas jubileuszowej pielgrzymki rolników 5 wrzeÊnia 1982 r.
powiedzia∏: „dobro narodu, dobro paƒstwa i dobro samej dobrze poj´tej
w∏adzy wymaga: przywrócenia dzia∏alnoÊci zwiàzków zawodowych na czele
z »SolidarnoÊcià«, wypuszczenia wszystkich internowanych na czele z Wa-
∏´sà, og∏oszenia amnestii dla wszystkich uwi´zionych i zasàdzonych, zanie-
chania brutalnoÊci, dialogu z narodem”248.

S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa, a szczególnie wydzia∏y IV komend wojewódz-
kich MO prowadzi∏y sta∏à obserwacj´ biskupów, ksi´˝y i koÊcio∏ów diece-
zji przemyskiej. Podczas ró˝nego rodzaju uroczystoÊci koÊcielnych w woje-
wództwie przemyskim stale zabezpieczano operacyjnie osiemnaÊcie
obiektów sakralnych. Inwigilowano tak˝e alumnów Wy˝szego Seminarium
Duchownego w PrzemyÊlu, starajàc si´ wybadaç atmosfer´ i opinie panujà-
ce wÊród kleryków. W∏adze stara∏y si´ odnotowaç ka˝dy przejaw wspiera-
nia opozycji ze strony ksi´˝y, jak równie˝ wszelkie wypowiedzi o charakte-
rze politycznym. Dostrzegano coraz silniejsze kontakty mi´dzy dzia∏aczami
solidarnoÊciowymi i ludêmi KoÊcio∏a; opozycjoniÊci w miar´ swobodnie
mogli funkcjonowaç jedynie na terenie plebanii i klasztorów249. Próbowano
wp∏ywaç na „niepokornych” ksi´˝y. Wzywano ich na rozmowy ostrzegaw-
cze, np. czternaÊcie takich rozmów przeprowadzono z ksi´˝mi, którzy kry-
tykowali w swoich wystàpieniach ustaw´ rozwiàzujàcà „SolidarnoÊç”250.

Przypadki braku lojalnoÊci niektórych ksi´˝y wobec swojego ordynariu-
sza by∏y odnotowywane przez SB w dziennych meldunkach sytuacyjnych.
Zdaniem cz´Êci duchownych bp Tokarczuk rzàdzi∏ w diecezji despotycznie
i agresywnie, a jego poparcie dla opozycji nie zawsze by∏o zgodne z przeko-
naniami jego podw∏adnych. Niezadowolenie informatorów w sutannach
wzbudza∏y równie˝ obostrzenia ordynariusza dotyczàce dyscypliny ksi´˝y.
Ponadto informowali oni o rzekomym istnieniu w przemyskiej kurii opozycji
wobec bp. Tokarczuka, której mia∏ przewodziç sufragan bp Boles∏aw Tabor-
ski251. Wydaje si´ jednak, ˝e taka opinia mog∏a wynikaç po prostu z tego, ˝e
bp. Taborski niezwykle rzadko mówi∏ w kazaniach o sprawach spo∏ecznych.
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248 I. Tokarczuk, W s∏u˝bie KoÊcio∏a..., s. 130.
249 AP PrzemyÊl, KW PZPR, 167/8, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 6 III 1982 r.; ibidem,
Wydzia∏ Organizacyjny, 167/4, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 10 X 1982 r., b.p. 
250 Ibidem, Wydzia∏ Organizacyjny, 167/4, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 9 X 1982 r., b.p.
251 AIPN Rz, 010/195, Informacja KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 3 XII 1982 r., k. 188.
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Du˝e zaniepokojenie w∏adz wywo∏a∏a planowana na czerwiec 1983 r.
pielgrzymka Jana Paw∏a II do kraju, spodziewano si´ bowiem, ˝e wp∏ynie
na radykalizacj´ postaw ludnoÊci regionu. Komitety wojewódzkie partii
zmobilizowa∏y kadry, wprowadzajàc specjalne dy˝ury. Funkcjonariusze SB
prowadzili z ksi´˝mi i osobami Êwieckimi rozmowy sonda˝owe i ostrzegaw-
cze w ramach operacji o kryptonimie „Zorza”. Rozmawiano równie˝ z oso-
bami podejrzanymi o dzia∏alnoÊç podziemnà. W ramach tej operacji SB
podj´∏a m.in. kombinacje operacyjne wobec bp. Tokarczuka, które mia∏y
na celu obni˝yç presti˝ niektórych hierarchów w Watykanie i w kraju. Poza
tym po raz pierwszy od czasu powstania województwa przemyskiego
(1975 r.) wojewoda Andrzej Wojciechowski zaprosi∏ do siebie bp. Tokar-
czuka. Przedmiotem ich rozmowy by∏a ogólna sytuacja spo∏eczno-gospo-
darcza w Polsce i planowana wizyta papieska. Na zakoƒczenie spotkania
ordynariusz zaprosi∏ wojewod´ z rewizytà do siebie252.

W województwie kroÊnieƒskim Êrodowiska opozycyjne równie˝ otrzy-
ma∏y wsparcie ze strony duchownych. W samym KroÊnie najwi´kszej pomo-
cy dla solidarnoÊciowego podziemia udzielano w parafii Êw. Krzy˝a, którà
kierowali kapucyni. 31 sierpnia 1982 r., w drugà rocznic´ podpisania poro-
zumienia gdaƒskiego, zainaugurowano msze Êwi´te w intencji ojczyzny,
które od tego czasu by∏y odprawiane co miesiàc trzynastego dnia i groma-
dzi∏y nie tylko dzia∏aczy opozycyjnych. Msze patriotyczne odbywa∏y si´
równie˝ 3 maja i 11 listopada. S∏owa wsparcia nieÊli najcz´Êciej ojcowie
Zdzis∏aw Duma, Bogus∏aw Piechuta, Józef Âleboda i Gustaw Tyburczy. Byli
oni cz´sto wzywani przez SB na przes∏uchania, zw∏aszcza Âleboda i Pie-
chuta, zarzucano im jawne wspieranie Êrodowisk opozycyjnych253. Pomo-
cy opozycji udziela∏ równie˝ ks. Bronis∏aw Jastrz´bski z koÊcio∏a farnego.
15 marca 1982 r. na zorganizowane w salce katechetycznej przy tym koÊcie-
le spotkanie pracowników zwolnionych z „Polmo” wtargn´li funkcjonariu-
sze MO i legitymowali uczestników254.

Dzia∏acze opozycji znaleêli te˝ oparcie w jasielskiej parafii Êw. Stanis∏a-
wa, gdzie w 1982 r. powsta∏o Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Jego moderato-
rami byli ks. Stanis∏aw Ko∏tak i ks. Stanis∏aw Marczak, udzielali si´ Adam
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252 Ibidem, 010/197, Informacje KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 13 i 14 VI 1983 r., k. 204, 207–208;
J. Widacki, Czego nie powiedzia∏ genera∏ Kiszczak, Warszawa 1992, s. 91.
253 G. GoÊciƒski, Opozycja na Podkarpaciu..., s. 98–100.
254 AIPN Rz, 01/22, Informacja KW MO w KroÊnie dla MSW, 15 III 1982 r., k. 176–177.
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PawluÊ, Ryszard Maciejowski, Kazimierz Poniatowski i wiele innych osób.
Od 1982 r. duszpasterstwo organizowa∏o liczne pielgrzymki do Cz´stocho-
wy, a tak˝e na nabo˝eƒstwa odbywajàce si´ podczas pielgrzymek papie-
skich do Polski. Od po∏owy 1982 r. w ka˝dy trzynasty dzieƒ miesiàca odpra-
wiano msze za ojczyzn´, a w 1983 r. zainicjowano cykliczne spotkania
formacyjne na temat nauki spo∏ecznej KoÊcio∏a255. Wydatnej pomocy pod-
ziemiu udziela∏ ks. Adam Sudo∏ z Sanoka; osobiÊcie zaanga˝owa∏ si´ w or-
ganizacj´ ucieczki z internowania Antoniego Macierewicza256.

Nieocenionà rol´ we wspieraniu podziemia w Stalowej Woli odegra∏
ks. Edward Frankowski, proboszcz parafii Matki Boskiej Królowej Polski.
Od stycznia 1982 r. odprawia∏ on co miesiàc trzynastego msze w intencji oj-
czyzny. W swoich kazaniach ostro krytykowa∏ w∏adze. Organizowa∏ pomoc
dla internowanych i represjonowanych oraz dla ich rodzin. Na plebanii spo-
tykali si´ dzia∏acze podziemia. W∏adze w odwecie usi∏owa∏y odebraç parafii
place pod budow´ koÊcio∏a i filii KUL. Zabrano pieniàdze z konta komite-
tu budowy. Ksiàdz Frankowski zmuszony by∏ broniç prawa do budowy filii
KUL przed sàdami, co w ostatecznoÊci zosta∏o uwieƒczone powodze-
niem257. W maju 1983 r. zorganizowano Tydzieƒ Kultury ChrzeÊcijaƒskiej.
W czerwcu natomiast ks. Frankowski zatrudni∏ przy plebanii Ew´ Kubern´
i Jerzego Kopeczka, którzy rozpocz´li organizowanie Duszpasterskiego
OÊrodka Kultury ChrzeÊcijaƒskiej. OÊrodek ten zajmowa∏ si´ m.in. zbiera-
niem informacji o osobach aresztowanych i represjonowanych. Stanowi∏
azyl, w którym organizowano spotkania ludzi zwiàzanych z opozycjà258. 

W styczniu 1982 r. ordynariusz sandomierski bp Stanis∏aw Sygnet poleci∏
ksi´˝om, aby sporzàdzili listy internowanych i przekazali je do kurii, a tak˝e
przeciwstawiali si´ zdejmowaniu krzy˝y z budynków u˝ytecznoÊci publicz-
nej. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa ocenia∏a jako wrogie wystàpienia ks. dr. W∏a-
dys∏awa Gwoêdzia z koÊcio∏a Êw. Ducha w Sandomierzu259. Tak˝e w innych
koÊcio∏ach (Sandomierz, Janów Lubelski) ksi´˝a krytykowali w kazaniach
w∏adze i starali si´ wzmacniaç duchowo wiernych260.
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255 G. GoÊciƒski, Opozycja na Podkarpaciu..., s. 91–92.
256 Ibidem, s. 88–89; A. Sudo∏, op. cit., s. 105.
257 E. Frankowski, op. cit., s. 155.
258 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 407. 
259 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 50, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na tere-
nie województwa tarnobrzeskiego w okresie od 13 XII 1981 do 31 XII 1982 r., 5 I 1983 r., k. 187.
260 AP Sandomierz, KW PZPR, 350, Teleks KW PZPR w Tarnobrzegu do KC, 15 IV i 4 V 1983 r.,
k. 84, 98.
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Nastroje spo∏eczne
Docierajàce skàpe informacje o aresztowaniu niektórych dzia∏aczy „So-

lidarnoÊci” wp∏ywa∏y na doÊç powszechne obawy, ˝e osoby internowane zo-
sta∏y wys∏ane na „bia∏e niedêwiedzie”, czyli na Sybir. Ludzie rozprawiali
o strajkach i protestach w wielu regionach kraju oraz o towarzyszàcych im
brutalnych interwencjach milicji i wojska. Wiele osób reagowa∏o gniewem
i wÊciek∏oÊcià, dezaprobujàc narzucony stan rzeczy. By∏y przypadki przy-
gn´bienia, apatii i poczucia beznadziei. Niektórzy na goràco dokonywali
podsumowania minionego okresu, uwa˝ajàc, ˝e dorobek Sierpnia ’80 zo-
sta∏ zaprzepaszczony. 

W poczàtkowym okresie stanu wojennego wiele osób nagminnie naru-
sza∏o przepisy o godzinie milicyjnej. W Rzeszowie w nocy z 17 na 18 grud-
nia 1981 r. zatrzymano z tej przyczyny 37 osób. Z powodu naruszenia prze-
pisów stanu wojennego w pierwszych dniach po jego wprowadzeniu kolegia
do spraw wykroczeƒ w województwie rzeszowskim rozpatrzy∏y w trybie
przyspieszonym 277 spraw (najwi´cej w Rzeszowie oraz w Ropczycach),
a Sàd Wojewódzki czternaÊcie261.

Nastroje spo∏eczne pogorszy∏y si´ radykalnie pod wp∏ywem szokujàcych
informacji o Êmierci górników w kopalni „Wujek” w Katowicach. Ludzie
woleli nie rozmawiaç publicznie. Spotykano si´ w mniejszym, zaufanym
gronie. Spo∏eczeƒstwo oczekiwa∏o wsparcia ze strony KoÊcio∏a. Domino-
wa∏a zresztà opinia, ˝e jedynie KoÊció∏ mo˝e stanowiç oparcie. Ksi´˝a wzy-
wali do spokoju i modlitwy. 

Informacje o stanie wojennym z niepokojem przyj´∏a tak˝e nieliczna
spo∏ecznoÊç ukraiƒska, zamieszka∏a g∏ównie w województwie kroÊnieƒskim
i przemyskim. Internowanie w województwie przemyskim czterech osób
narodowoÊci ukraiƒskiej wywo∏a∏o obawy przed dalszymi represjami. Zda-
rza∏y si´ te˝ komentarze pozytywne i twierdzenia, ˝e wprowadzenie stanu
wojennego zastopowa∏o rozwijajàcy si´ – jak oceniali Ukraiƒcy – polski na-
cjonalizm. Komenda Wojewódzka MO w KroÊnie odnotowa∏a rzekome
pe∏ne poparcie ¸emków dla WRON262. 

Z czasem nastroje opada∏y. Ludzie powoli oswajali si´ ze stanem wo-
jennym. Wiele osób pod wp∏ywem nachalnej propagandy przekazywanej
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261 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 408.
262 Ibidem, s. 409. 
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w mediach wyra˝a∏o przekonanie, ˝e wprowadzenie stanu wojennego po∏o-
˝y∏o kres anarchii i dalszemu pogarszaniu si´ sytuacji. Komitet Wojewódz-
ki PZPR w PrzemyÊlu pisa∏: „spo∏eczeƒstwo regionu coraz pe∏niej uÊwiada-
mia sobie koniecznoÊç wprowadzenia stanu wojennego jako decyzji, która
ocali∏a naród przed tragedià wojny domowej”263. Oczekiwano jednak „wi-
docznych przejawów odnowy”, w tym szczególnie obiecywanego przez w∏a-
dze oczyszczenia ˝ycia publicznego z ludzi niekompetentnych bàdê oskar-
˝anych o przyczynienie si´ do z∏ej sytuacji. Dla wielu osób probierzem
rzeczywistych intencji w∏adz by∏o ukaranie dawnych prominentów264.

Do codziennych dolegliwoÊci nale˝a∏o sprawdzanie dokumentów i kon-
trole pojazdów przez patrole milicyjne i wojskowe. Na przyk∏ad 7 stycznia
w województwie rzeszowskim wylegitymowano 983 osoby i skontrolowano
230 pojazdów, 22 stycznia wylegitymowano 512 przechodniów. Z∏e nastro-
je pot´gowa∏ brak wi´kszoÊci towarów na rynku. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa
alarmowa∏a, ˝e niezadowoleni sà mieszkaƒcy wsi: „Zdarzajà si´ przypadki,
˝e dzieci nie ucz´szczajà do szko∏y, poniewa˝ nie majà butów i ciep∏ej
odzie˝y”265.

Mimo spadku napi´cia w dalszych miesiàcach nie ulega∏y zmianie z∏e
nastroje spo∏eczne. W sierpniu 1982 r. zaniepokojony Komitet Wojewódz-
ki PZPR w Rzeszowie informowa∏ o sympatii cz´Êci za∏óg do „Solidarno-
Êci”. W rzeszowskich Zak∏adach Zmechanizowanego Sprz´tu Domowego
„Predom-Zelmer” zaobserwowano noszenie znaczków „SolidarnoÊci” nie
tylko przez dzia∏aczy, ale te˝ szeregowych cz∏onków zwiàzku266. W woje-
wództwie kroÊnieƒskim odnotowano niezadowolenie wÊród m∏odych ludzi
powodowane „brakiem mo˝liwoÊci startu ˝yciowego”267.

W∏adze poparcie dla siebie mierzy∏y zwykle udzia∏em spo∏eczeƒstwa
w pochodach pierwszomajowych. W 1982 r. w województwie rzeszowskim
w pochodzie uczestniczy∏o oko∏o 35 tys. osób, tj. 15–20 proc. za∏óg. W prze-
wa˝ajàcej mierze na pochodach i wiecach gromadzili si´ cz∏onkowie partii
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263 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 171, Pismo KW PZPR w PrzemyÊlu do I se-
kretarza KC PZPR Wojciecha Jaruzelskiego, 28 I 1982 r., b.p.
264 AIPN Rz, 04/378, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 19 XII 1981 r., k. 387; ibidem,
04/379, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 14 I 1982 r., k. 42.
265 Ibidem, 010/192, Informacje KW MO w PrzemyÊlu dla MSW, 7 i 22 I 1982 r., k. 24, 80; ibidem,
049/45, Informacja Wydzia∏u IV KW MO w Rzeszowie dla Departamentu IV MSW, 12 I 1982 r., k. 21.
266 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 410.
267 AIPN Rz, 01/22, Informacja KW MO w KroÊnie dla MSW, 8 III 1982 r., k. 182.
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i pracownicy administracji paƒstwowej. W województwie kroÊnieƒskim po-
chód liczy∏ oko∏o 65 tys. osób, w przemyskim oko∏o 38 tys., tj. równie˝
15–20 proc. pracujàcych268.

Na nastroje zdecydowanej wi´kszoÊci spo∏eczeƒstwa mia∏y wp∏yw trud-
noÊci dnia codziennego. Nieustanne podnoszenie cen artyku∏ów ˝ywno-
Êciowych i towarów, których i tak brakowa∏o w sklepach, pog∏´bia∏o stan
przygn´bienia. W∏adze lokalne w swoich codziennych teleksach do centra-
li informowa∏y o permanentnym braku ˝ywnoÊci, obuwia, ubraƒ, artyku∏ów
gospodarstwa domowego, cz´Êci zamiennych, surowców do produkcji, w´-
gla, materia∏ów budowlanych itp.269

Niezwykle obrazowo i sugestywnie nastroje spo∏eczeƒstwa odda∏ w Pa-
mi´tniku stanu wojennego Ryszard G∏owacki z PrzemyÊla. Oto kilka zapi-
sów z 1982 r.: 24 stycznia – „Skoƒczy∏ si´ nasz zapas pasty do z´bów i od
dzisiaj nie b´dzie czym czyÊciç. Có˝, b´dziemy chodziç z brudnymi z´bami
a˝ do czasu wymyÊlenia jakiegoÊ innego sposobu”; 2 lutego – „Przywróco-
no prawo u˝ytkowania prywatnych samochodów, ale tankowaç wolno tylko
3 razy w miesiàcu, w dni o dacie koƒczàcej si´ na ostatnià cyfr´ rejestracji,
po 10 lub 15 litrów na raz”; 4 lutego – „WyszliÊmy po obiedzie do miasta
z zamiarem kupienia czegokolwiek, gdy˝ od paru miesi´cy jedyne zakupy
to ˝ywnoÊç i gazety. Niestety, w sklepach naprawd´ nic nie ma... Najlepszy
jest »Jubiler«, gdzie sprzedajà wy∏àcznie plastikowe bransoletki w jednym
kolorze. To chyba najgorzej zaopatrzony sklep jubilerski w Êwiecie”; 14 lu-
tego – „Chodzàc po mieÊcie, zauwa˝y∏em na kompletnie pustych sklepach
napisy: »Wolna sobota, zapraszamy od... do...«. Surrealizm w najlepszym
wydaniu”; 7 kwietnia – „W sklepach nie mo˝na zrealizowaç zamiany kar-
tek alkoholowych na kaw´, bo kawy nie ma. Mówi si´ o drastycznej pod-
wy˝ce cen kawy. Która to ju˝ podwy˝ka? Herbaty tak˝e nie ma, jedynie
w telewizji pokazujà, jak si´ paczkuje herbat´ i podajà wiadomoÊci
o ogromnych transportach tej u˝ywki, jakie rzekomo p∏ynà do kraju. Nasza
telewizja wyspecjalizowa∏a si´ w pokazywaniu tego, czego nie ma, oraz
w przemilczaniu tego, co jest wszechobecne”; 22 maja – „Jedna z naszych
znajomych, Halina, która póênà jesienià ub. roku wyjecha∏a do Austrii,
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268 Ibidem, 04/378, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 1 V 1982 r., k. 4–6; ibidem, 01/22,
Informacja KW MO w KroÊnie dla MSW, 1 V 1982 r., k. 297; ibidem, 010/193, Informacja KW MO
w KroÊnie dla MSW, 1 V 1982 r., k. 117.
269 D. Iwaneczko, J. Pisuliƒski, op. cit., s. 411.
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odnalaz∏a si´ w... RPA, jej siostra natomiast wylàdowa∏a w Caracas. Tragicz-
ne to. Na naszych oczach rozwija si´ kolejna emigracja najpr´˝niejszych
m∏odych Polaków. A pozostajàcy w kraju jak˝e cz´sto wypisujà na murach
i na swoich szkolnych ∏awkach: »no future«”; 29 paêdziernika – „DziÊ mam
szczególny dzieƒ! Po pierwsze, zamieni∏em kartk´ »papierosowà« (za któ-
rà mo˝na nabyç teraz 4 butelki »sikacza« – najtaƒsze wino owocowe) na
kartk´ »maÊlanà« (0,5 kg) plus kartka na 25 dkg smalcu. Poniewa˝ na paê-
dziernik ju˝ si´ nam mas∏o skoƒczy∏o, szybko poszed∏em do sklepu kupiç
kostk´, a tu niespodzianka: sprzedajà jajka... I pomyÊleç, ˝e gdzieÊ tam,
w cywilizowanym Êwiecie znudzeni ludzie nie znajà rozkoszy wynikajàcych
z niespodziewanej mo˝liwoÊci nabycia 10 jajek II gatunku!”270.

Jesienià 1982 r. po obydwu stronach barykady zaobserwowano spadek
zaanga˝owania w dzia∏alnoÊç opozycyjnà. Najbardziej wyraênym tego zna-
kiem by∏ brak odzewu na wezwanie przez „SolidarnoÊç” do strajku 10 listo-
pada. Wed∏ug SB wynika∏o to ze zm´czenia sytuacjà w kraju, jak równie˝
ze skutecznego zastraszania przez organa bezpieczeƒstwa. TrudnoÊci ˝ycia
codziennego oraz intensywna propaganda oficjalnych mediów wzmaga∏y
stan przygn´bienia i rezygnacji. KroÊnieƒska SB w grudniu 1982 r. odnoto-
wa∏a spadek zainteresowania politykà i oczekiwanie na zniesienie stanu
wojennego271. I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w PrzemyÊlu
Zenon Czech informowa∏ Komitet Centralny 12 marca 1983 r. o nastrojach
wÊród m∏odzie˝y, która nie wykazywa∏a – jego zdaniem – jakiegokolwiek
zainteresowania pracami spo∏ecznymi ani udzia∏em w organizacjach, przyj-
mujàc postaw´ negacji i oboj´tnoÊci. „Z tej przyczyny – pisa∏ – równie˝ nie-
którzy ksi´˝a zawiesili czasowo zaj´cia oazowe, poniewa˝ nie mogà znaleêç
wspólnego j´zyka z m∏odzie˝à”272. Wydaje si´ jednak, ˝e czasowe zawiesze-
nie w niektórych parafiach spotkaƒ Ruchu „Âwiat∏o-˚ycie” bra∏o si´ raczej
z ogólnie niepewnej sytuacji spowodowanej rygorami stanu wojennego.

Panowa∏o powszechne przekonanie, ˝e media kontrolowane przez apa-
rat w∏adzy przekazujà informacje niewiarygodne lub k∏amliwe, albo wr´cz
przemilczajà wiele tematów. Wed∏ug informacji kroÊnieƒskiej SB oficjal-
ne media cieszy∏y si´ nik∏ym zainteresowaniem. Zdecydowana wi´kszoÊç
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270 R. G∏owacki, op. cit., s. 9, 11, 13, 22, 31, 49.
271 AIPN Rz, 04/381, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW, 11 XI 1982 r., k. 223; ibidem,
01/23, Informacja KW MO w KroÊnie dla MSW, 6 XII 1982 r., k. 320.
272 AP PrzemyÊl, KW PZPR, 167/8, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 12 III 1982 r., b.p.
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mieszkaƒców województwa s∏ucha∏a Radia Wolna Europa i G∏osu Amery-
ki273. Nie zmienia∏o to dobrego samopoczucia cz´Êci przedstawicieli w∏a-
dzy. W jednym z teleksów nadanych 18 maja 1982 r. I sekretarz Komitetu
Wojewódzkiego w PrzemyÊlu poinformowa∏ Komitet Centralny: „Telewizja
informuje o wszystkim, co dzieje si´ w kraju – czego nie by∏o przedtem
– i w ten sposób ludzie nie muszà wys∏uchiwaç wrogich radiostacji, takich
jak RWE”274. Rok póêniej w zwiàzku z formalnym zniesieniem stanu wo-
jennego w gminach i miastach oraz zak∏adach pracy regionu odby∏y si´ uro-
czyste po˝egnania komisarzy wojskowych, podczas których dzi´kowano im
za „pomocnà d∏oƒ i g∏´boki patriotyzm”275.

22 lipca 1983 r. Rada Paƒstwa znios∏a stan wojenny. Niewàtpliwie
wzmocni∏ on pozycj´ wojska i MSW kosztem innych instytucji w∏adzy paƒ-
stwowej oraz aparatu PZPR, który co prawda nie utraci∏ znaczenia, ale
swojà pozycj´ zawdzi´cza∏ organom represji. W r´kach jednej osoby – gen.
Wojciecha Jaruzelskiego, koncentrowa∏a si´ w∏adza polityczna, administra-
cyjna, wojskowa, a wi´c tak˝e pe∏na kontrola nad s∏u˝bami policyjnymi.
Represyjny charakter stanu wojennego polega∏ na wzmocnieniu funkcji po-
licyjnych paƒstwa skierowanych przeciw spo∏eczeƒstwu. Formà docenienia
roli aparatu bezpieczeƒstwa by∏o uchwalenie pierwszej w Polsce Ludowej
ustawy o urz´dzie ministra spraw wewn´trznych i zakresie dzia∏ania podle-
g∏ych mu organów z 14 lipca 1983 r. Ustawa ta formalnie uprawnia∏a S∏u˝-
b´ Bezpieczeƒstwa MSW do wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpo-
znawczych, bowiem dotychczas te kwestie nie mia∏y regulacji ustawowej.
Policyjny charakter paƒstwa zosta∏ te˝ wzmocniony przez rozbudow´ struk-
tur policji politycznej (m.in. powstanie rejonowych urz´dów spraw we-
wn´trznych), zwi´kszenie zatrudnienia w aparacie represji i radykalny
wzrost liczby tajnych wspó∏pracowników SB.
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273 AIPN Rz, 01/22, Informacja KW MO w KroÊnie dla MSW, 19 II 1982 r., k. 142.
274 AP PrzemyÊl, KW PZPR, 167/10, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 18 V 1982 r., b.p. 
275 Ibidem, 1, Przemówienie I sekretarza KW PZPR Zenona Czecha z okazji obchodów 40-lecia
LWP w PrzemyÊlu, [1983 r.], b.p.
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„D¸UGI MARSZ” 1983–1986

Walka toczy si´ na p∏aszczyênie duchowej o oblicze
ca∏ego Êwiata i o oblicze ka˝dego cz∏owieka.

bp Ignacy Tokarczuk1

Po oficjalnym zniesieniu stanu wojennego ˝adna ze stron, ani w∏adza,
ani te˝ opozycja, nie zdo∏a∏y osiàgnàç swych strategicznych celów, choç
w∏adzy uda∏o si´ spacyfikowaç szerokie kr´gi spo∏eczne i przynajmniej na
jakiÊ czas odsunàç je od niezale˝nej aktywnoÊci. Mo˝na powtórzyç za Jaku-
bem Karpiƒskim: „wytworzy∏a si´ pewnego rodzaju równowaga. W∏adza
i opozycja mog∏y odnotowaç sukcesy cz´Êciowe. Sàdzàc po post´powaniu
rzàdzàcych, mo˝na im by∏o przypisaç cel os∏abienia i zlikwidowania opozy-
cji, ale tego celu nie osiàgn´li”2. Jak pisa∏ Andrzej Paczkowski: „Za∏o˝enia
taktyczne stanu wojennego zosta∏y zrealizowane cz´Êciowo: »SolidarnoÊç«
zosta∏a rozbita, ale nie pokonana; gospodarka wyprowadzona ze stanu g∏´-
bokiej zapaÊci, ale nie zreformowana”3. 

Polskie podziemie polityczne sposobi∏o si´ do zmiany koncepcji walki
z re˝imem. Jeszcze w poprzednim okresie sformu∏owane zosta∏y nowe, d∏u-
gofalowe zadania programowe, które okreÊlono jako „d∏ugi marsz” ku nie-
podleg∏oÊci. Zarys programu dzia∏aƒ na najbli˝sze lata zosta∏ nakreÊlony
przez Tymczasowà Komisj´ Koordynacyjnà NSZZ „SolidarnoÊç” w oÊwiad-
czeniu z 22 stycznia 1983 r. zatytu∏owanym SolidarnoÊç dziÊ. Natomiast znie-
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1 I. Tokarczuk, Znaczenie II pielgrzymki Jana Paw∏a II do Polski [w:] Homilie i konferencje religijne
Dni Modlitw Ruchu Kultury ChrzeÊcijaƒskiej „Odrodzenie”, z. 3, Warszawa 1985, s. 30.
2 J. Karpiƒski, Wykres goràczki..., s. 407.
3 A. Paczkowski, Pó∏ wieku dziejów Polski 1939–1989, Warszawa 2000, s. 556.
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sienie stanu wojennego i wyraêne za∏amanie nastrojów spo∏ecznych, wyni-
kajàce z fiaska akcji spektakularnych, wymusi∏y niejako na opozycji zmian´
sposobów walki, szukanie nowych Êrodków sprzeciwu. Koncepcja „d∏ugiego
marszu” zak∏ada∏a budow´ spo∏eczeƒstwa podziemnego, alternatywnego.
Zaproponowano zatem stworzenie kilku niezale˝nych p∏aszczyzn ˝ycia
spo∏ecznego. Najwa˝niejszà z nich mia∏ byç „front odmowy” udzia∏u w fik-
cyjnych instytucjach (takich jak PRON, prorzàdowe zwiàzki zawodowe)
i fikcyjnych wyborach do sejmu i rad narodowych. Walce o ÊwiadomoÊç
spo∏ecznà i narodowà mia∏o s∏u˝yç szukanie niezale˝nych form twórczoÊci,
kultury i oÊwiaty. Strajk generalny zosta∏ od∏o˝ony – jako nieunikniona for-
ma walki, do której jednak nale˝y si´ przygotowaç w d∏u˝szym czasie4.

Jak si´ okaza∏o, zniesienie stanu wojennego by∏o u∏udà propagandowà,
gdy˝ w zasadniczych kwestiach w zakresie swobód obywatelskich spo∏eczeƒ-
stwo nic nie zyska∏o. Wr´cz przeciwnie, w wielu przypadkach represyjnoÊç
dzia∏aƒ w∏adzy zosta∏a zaostrzona. 21 lipca 1983 r. sejm uchwali∏ ustaw´
o szczególnej regulacji prawnej w okresie przezwyci´˝ania kryzysu spo∏ecz-
no-ekonomicznego i o zmianie niektórych ustaw oraz ustaw´ o amnestii.
Pierwsza z nich obowiàzywa∏a do koƒca 1985 r. Umo˝liwi∏a przed∏u˝enie
czasu pracy do 46 godzin tygodniowo, przed∏u˝enie okresu wypowiedzenia
stosunku pracy przez pracownika do szeÊciu miesi´cy, rozwiàzanie lub za-
wieszenie samorzàdu. Wojewoda móg∏ zawieszaç nauczycieli, przenosiç na
inne stanowisko lub zwalniaç. W∏adze mog∏y zawieszaç zarzàdy stowarzy-
szeƒ i powo∏ywaç zarzàdy tymczasowe. Mimo regularnie powtarzanych akcji
amnestyjnych organa w∏adzy, w tym szczególnie SB, z w∏aÊciwà sobie gorli-
woÊcià zwalcza∏y opozycj´ i stara∏y si´ t∏umiç przejawy oporu spo∏ecznego.

„Stan niewolny”
Wed∏ug Êrodowisk opozycyjnych zniesienie stanu wojennego niewiele

zmieni∏o w po∏o˝eniu spo∏eczeƒstwa. Pominàwszy kwesti´ nazewnictwa
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4 Program budowy „spo∏eczeƒstwa podziemnego” sformu∏owa∏ na poczàtku stanu wojennego
Wiktor Kulerski, który g∏osi∏ potrzeb´ stworzenia ruchu wielooÊrodkowego, który by∏by „zdecen-
tralizowany, nieformalny, sk∏adajàcy si´ z niezale˝nych od siebie, luêno powiàzanych grup, kó∏, ko-
mitetów itp. o du˝ej samodzielnoÊci i swobodzie decyzji. Musia∏yby one zapewniç sta∏à i skutecz-
nà pomoc wszystkim przeÊladowanym przez w∏adz´, rozwinàç obieg niezale˝nej informacji
i wolnej myÊli, stworzyç sieç spo∏ecznej ∏àcznoÊci i zapewniç mo˝liwoÊç samokszta∏cenia i dokszta∏-
cania, dawaç oparcie moralne i psychiczne” („Tygodnik Mazowsze” 1982, nr 8).
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sytuacji, w jakiej znalaz∏a si´ Polska po lipcu 1983 r., dla opozycji by∏o „bez
praktycznego znaczenia”, czy stan wojenny istnieje, czy te˝ nie. Liczy∏o si´
to, „co by∏o i jest nam wolno jako obywatelom tego paƒstwa, a czego nie
wolno”. W komentarzu opublikowanym w podziemnym piÊmie przemy-
skim „Busola” sytuacj´ t´ nazwano „stanem niewolnym”. Autor komenta-
rza wyra˝a∏ jednak swój optymizm: „Na szcz´Êcie wolno nam jeszcze bez-
karnie czuç, myÊleç i rozumieç. Dopóki b´dziemy z tego Êwiadomie
korzystaç, post´pujàca sowietyzacja ˝ycia publicznego nie ubezw∏asnowol-
ni nas do cna”5. Tymi s∏owy nakreÊla∏ niejako sposób dzia∏ania na nast´p-
ne lata, widzàc rol´ opozycji w obronie i zarazem budowaniu to˝samoÊci
narodu. Zdaniem Lecha Ma˝ewskiego „w po∏owie lat 80. coraz powszech-
niejsza staje si´ ÊwiadomoÊç b∏´dnoÊci kierunku obranego przez konspira-
cyjne struktury »SolidarnoÊci«”. Dochodzono do przekonania, ˝e „walki
uliczne” poza walorem propagandowym nie doprowadzi∏y do cofni´cia si´
w∏adzy przed naciskiem spo∏ecznym. Równie˝ koncepcja strajku general-
nego pozosta∏a jedynie nieosiàgalnym mitem6. Stàd te˝ pomys∏ na dzia∏al-
noÊç opozycyjnà wymaga∏ nowych elementów. „Po∏owa lat osiemdziesià-
tych – wspomina Marek Wójcik – to by∏ trudny okres. Reakcja spo∏eczna
na proponowane akcje, kolporta˝ itp. by∏a bardzo s∏aba, stàd myÊmy
[RKW] nawet nie starali si´ nadmiernie eksponowaç wàtków zorganizowa-
nych akcji protestacyjnych”7. Zacz´to si´ coraz bardziej sk∏aniaç, co w Pol-
sce po∏udniowo-wschodniej by∏o doÊç wyraênie widoczne, ku koncepcji
„spo∏eczeƒstwa podziemnego”, które przez niezale˝ny system edukacji
i kultury mia∏o budowaç w∏asny system wartoÊci.

Niewàtpliwie na prze∏omie 1983 i 1984 r. impet dzia∏aƒ opozycji w Pol-
sce zosta∏ znacznie wyhamowany. Zwàtpienie w to, ˝e uda si´ cokolwiek
wydrzeç w∏adzy komunistycznej, równie˝ w Polsce po∏udniowo-wschodniej
nie nale˝a∏o do rzadkoÊci. Po zniesieniu stanu wojennego znacznie zmala-
∏a liczba osób bioràcych udzia∏ w ró˝nych formach oporu, np. we mszach
Êwi´tych za ojczyzn´. Zwykle w rzeszowskiej farze co miesiàc spotyka∏o si´
na nabo˝eƒstwie oko∏o 120–150 osób. Spo∏eczeƒstwo zaabsorbowane by∏o
przede wszystkim k∏opotami dnia codziennego, czyli zdobywaniem nieosià-
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5 „Busola” 1983, nr 5.
6 L. Ma˝ewski, W obj´ciach utopii. Polityczno-ideowa analiza dziejów SolidarnoÊci 1980–2000,
Toruƒ 2001, s. 165.
7 Relacja Marka Wójcika.
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galnych na ogó∏ w sklepach towarów. Stan wojenny nie poprawi∏ zaopatrze-
nia rynku. Nastroje kszta∏towane by∏y przez kolejne podwy˝ki cen, a tak˝e
poszerzajàcà si´ reglamentacj´ ró˝nych towarów. W raportach wysy∏anych
przez lokalne w∏adze i aparat bezpieczeƒstwa cz´sto pojawia∏y si´ informa-
cje o niekoƒczàcych si´ kolejkach, wykupie Êrodków pioràcych i ˝ywnoÊci.
Czasami te˝ dla poprawienia w∏asnego samopoczucia przedstawiciele lo-
kalnej w∏adzy s∏ali takie informacje, które by∏y raczej zgodne z oczekiwa-
niami centrali, ni˝ faktycznie odzwierciedla∏y opinie spo∏eczne. Na przy-
k∏ad w lutym 1984 r., po podwy˝ce cen artyku∏ów spo˝ywczych, Komitet
Wojewódzki PZPR w PrzemyÊlu pisa∏ do Komitetu Centralnego: „Wpro-
wadzenie podwy˝ki cen na niektóre artyku∏y spo˝ywcze komentowane by-
∏o przez poszczególne Êrodowiska w sposób rozsàdny, Êwiadczàcy o zrozu-
mieniu dla decyzji rzàdu”. Do centrali ró˝nymi kana∏ami dociera∏y te˝
informacje o 200–250 osobowej kolejce po w´giel w PrzemyÊlu, która stoi
w dzieƒ i w nocy, albo o proteÊcie pi´ciu rzeszowskich organizacji zwiàzko-
wych zrzeszonych w Wojewódzkim Porozumieniu Zwiàzków Zawodowych
wobec wprowadzonej od 1 kwietnia 1986 r. podwy˝ki cen biletów komuni-
kacji miejskiej8. 

Spontaniczne formy sprzeciwu niejednokrotnie nie by∏y inspirowane
przez struktury opozycyjne. 6 grudnia 1983 r. pracownicy Cukrowni „Rop-
czyce” Józef Gajowski i Tadeusz Rzepski napisali i wywiesili w zak∏adowej
sto∏ówce list do Rady Paƒstwa i Telewizji Polskiej, w którym protestowali
przeciwko zapowiedzianej podwy˝ce cen ˝ywnoÊci. 30 kwietnia patrol MO
w PrzemyÊlu ujà∏ dwóch uczniów – Jacka i Jana Jaroszów, którzy zmienili
napis propagandowy na tablicy PRON: „Razem z partià pomo˝emy krajo-
wi iÊç na dno”9. Tego typu aktów, cz´sto jednostkowych i anonimowych,
by∏o bardzo wiele. Zdaje si´, ˝e w∏adze nie bardzo docenia∏y zarówno co-
dzienne ucià˝liwoÊci ˝yciowe, jak i protesty, które tak˝e wp∏ywa∏y na po-
stawy spo∏eczne.

W obawie przed wybuchem niezadowolenia spo∏ecznego w∏adze zwy-
kle doÊç starannie przygotowywa∏y si´ do wprowadzania zmian godzàcych
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8 AIPN Rz, 04/384, Szyfrogramy KW MO w Rzeszowie do MSW, 14 i 31 X 1983 r., k. 707, 739;
AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 191, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC,
19 II 1984 r., b.p.; AIPN Rz, 010/207, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 23 X 1985 r.,
k. 56; ibidem, 04/389, Szyfrogram WUSW w Rzeszowie do MSW, 13 IV 1986 r., k. 129.
9 AIPN Rz, 04/384, Szyfrogram WUSW w Rzeszowie do MSW, 8 XII 1983 r., k. 812; ibidem,
010/205, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 1 V 1984 r., k. 90.
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w podstawy ˝ycia codziennego obywateli. Przed majàcà nastàpiç 1 marca
1985 r. podwy˝kà cen artyku∏ów ˝ywnoÊciowych szefowie wojewódzkich
urz´dów spraw wewn´trznych powo∏ali sztaby wojewódzkie do spraw zabez-
pieczenia porzàdku i bezpieczeƒstwa publicznego. W Rzeszowie Sztab Wo-
jewódzki utworzono 4 stycznia 1985 r., kierowa∏ nim zast´pca szefa WUSW
do spraw SB p∏k Stanis∏aw Zajdel10. Zadaniem sztabu by∏o opracowanie
planów dzia∏aƒ operacyjno-rozpoznawczych i profilaktycznych w celu zapo-
bie˝enia przejawom niezadowolenia spo∏ecznego. Wynika stàd, ˝e znacze-
nie aparatu bezpieczeƒstwa tak˝e w tej dziedzinie by∏o kluczowe11.

W 1984 r. w∏adze odnotowa∏y wi´kszà liczb´ uczestników uroczystoÊci
pierwszomajowych ni˝ w roku ubieg∏ym. W PrzemyÊlu w pochodzie wzi´∏o
udzia∏ 23 tys. osób (w 1983 r. 18 tys.), w Jaros∏awiu 15 tys. (w 1983 r. 8 tys.).
1 maja w ca∏ym województwie przemyskim wed∏ug Komitetu Wojewódz-
kiego PZPR Êwi´towa∏o 70 tys. mieszkaƒców (wed∏ug SB 60 tys.); w woje-
wództwie rzeszowskim 115 tys., w tym w samym Rzeszowie 50 tys., w Miel-
cu 20 tys.12 Zmiana ta by∏a skutkiem zaostrzenia przepisów prawa pracy
oraz stosowania przez w∏adze polityki represyjnej. Tego˝ 1 maja w uroczy-
stoÊciach zorganizowanych przez opozycj´ we mszy w koÊciele Salezjanów
w PrzemyÊlu uczestniczy∏o blisko 1500 osób, ale ju˝ w spotkaniu na placu
przy koÊciele Êw. Trójcy tylko 150. 3 maja zaÊ w manifestacji zorganizowa-
nej przez opozycj´ wzi´∏o udzia∏ oko∏o trzystu osób13.

Znaczàcy prze∏om w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej dokona∏ si´ po zamordo-
waniu 19 paêdziernika 1984 r. przez funkcjonariuszy SB kapelana „Solidar-
noÊci” ks. Jerzego Popie∏uszki, a nast´pnie po procesie jego morderców,
skazanych 7 lutego 1985 r. na kary od 14 do 25 lat wi´zienia. Wydaje si´, ˝e
opozycja otrzyma∏a nowy impuls. Do cz´Êci biernego dotychczas spo∏e-
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10 Stanis∏aw Zajdel – ur. w 1936 r., p∏k. Od 5 VI 1975 r. zast´pca komendanta wojewódzkiego MO
ds. SB w Rzeszowie, od 1 VIII 1983 r. zast´pca szefa WUSW tam˝e. Zmar∏ 18 I 1989 r. (AIPN,
Kartoteka osobowa funkcjonariuszy).
11 Przeciw SolidarnoÊci..., s. 229–230 (Decyzja nr 01/85 w sprawie powo∏ania Sztabu Wojewódzkie-
go ds. zabezpieczenia porzàdku i bezpieczeƒstwa publicznego w zwiàzku z podwy˝kami cen arty-
ku∏ów ˝ywnoÊciowych z dniem 1 III 1985 r., 4 I 1985 r.). Analogicznie wojewódzkie urz´dy spraw
wewn´trznych postàpi∏y w zwiàzku z planowanà w 1986 r. podwy˝kà cen ˝ywnoÊci i innych artyku-
∏ów oraz us∏ug. 
12 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 195/4, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do
KC PZPR, 1 V 1984 r., b.p.; AIPN Rz, 04/385, Szyfrogram KW MO w Rzeszowie do MSW,
1 V 1984 r., k. 161.
13 AIPN Rz, 010/205, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 3 V 1984 r., k. 102.
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czeƒstwa dotar∏a wiedza o prawdziwym obliczu panujàcego systemu. W∏a-
dze w obawie przed wybuchem protestów intensywnie monitorowa∏y stan
nastrojów spo∏ecznych. Tu˝ po dotarciu wiadomoÊci o zabójstwie ksi´dza
notowano bardzo zró˝nicowane opinie, cz´sto wynikajàce z braku rzetel-
nych informacji. Zdaniem wi´kszoÊci ksi´˝y nie nale˝a∏o oczekiwaç wyja-
Ênienia prawdy o zabójstwie ks. Popie∏uszki. Cz´Êç osób uwa˝a∏a, ˝e ofice-
rowie aresztowani jako sprawcy zabójstwa sà jedynie „koz∏ami ofiarnymi”.
Pojawia∏y si´ te˝ wypowiedzi, ˝e dzia∏ali oni na polecenie cz´Êci w∏adz b´-
dàcej w opozycji do obecnego rzàdu lub te˝ zostali zwerbowani przez pod-
ziemie (sic!) w celu wzniecenia niepokojów. WÊród cz∏onków PZPR nie
brakowa∏o opinii, ˝e Êmierç ksi´dza zosta∏a sprowokowana przez niego sa-
mego14. Niemniej jednak przebieg procesu zabójców ks. Popie∏uszki i prowo-
kacyjne zachowania w∏adz, usi∏ujàcych znies∏awiç bp. Tokarczuka (o czym
b´dzie mowa w dalszej cz´Êci ksià˝ki) w znacznej mierze wp∏yn´∏y na mobi-
lizacj´ spo∏eczeƒstwa diecezji przemyskiej. Wydaje si´, ˝e w 1985 r. rozpo-
czà∏ si´ powolny proces odbudowy opozycji, a przede wszystkim nast´powa-
∏y przeobra˝enia szerszych kr´gów spo∏ecznych, dojrzewa∏ kolejny prze∏om.
Obóz w∏adzy nie by∏ ju˝ w stanie ukazaç ˝adnych perspektyw wyjÊcia z kry-
zysu. Do codziennoÊci nale˝a∏y informacje w rodzaju: „Poza cukrem zauwa-
˝a si´ tak˝e wykupywanie ze sklepów ró˝nego rodzaju artyku∏ów przemys∏o-
wych (g∏ównie gospodarstwa domowego), co do których istniejà obawy, ˝e
w bie˝àcym roku znowu wzrosnà ich ceny” (zosta∏y podwy˝szone 17 lute-
go 1986 r.); „Problematyka zwiàzana z X Zjazdem PZPR jest w dalszym cià-
gu przedmiotem umiarkowanego zainteresowania”15. 

Przygotowania do X Zjazdu oraz jego przebieg zaprzàta∏y natomiast
uwag´ w∏adzy, a w szczególnoÊci SB. W okresie przedzjazdowym (maj
1986 r.) wed∏ug oceny WUSW w Rzeszowie wyraênie spad∏a aktywnoÊç opo-
zycji i jej wp∏yw na nastroje spo∏eczne. Niemniej odnotowano dwie charak-
terystyczne postawy, które dominowa∏y w dyskusjach: cz´Êç spo∏eczeƒstwa
okazywa∏a ca∏kowity brak zainteresowania zjazdem, uznajàc, ˝e nie jest on
w stanie niczego istotnego w kraju zmieniç, inna zaÊ – zdaniem SB – myÊla-
∏a realnie, by∏a Êwiadoma potrzeb i oczekiwa∏a od zjazdu konkretnych roz-
wiàzaƒ na rzecz poprawy sytuacji. Ciekawe sà spostrze˝enia SB dotyczàce
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14 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 195/4, Teleksy KW PZPR w PrzemyÊlu do KC
PZPR, 22 i 30 X 1984 r., b.p.
15 AIPN Rz, 04/389, Szyfrogramy KW MO w Rzeszowie do MSW, 3 I i 28 VI 1986 r., k. 4, 229.
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ró˝nych grup mieszkaƒców Rzeszowa: „Êrodowisko akademickie (g∏ównie
studenci) – uwa˝a, i˝ X Zjazd nie wp∏ynie zasadniczo na popraw´ sytuacji
ekonomicznej kraju”; „Êrodowisko robotnicze – wyra˝a opinie o podobnej
treÊci jak w Êrodowisku akademickim”; „Êrodowisko inteligencji – ocenia, i˝
tezy [zjazdu – D.I.] sà nie do zrealizowania w utrzymujàcej si´ sytuacji apatii
ogólnospo∏ecznej”. Nadzieje ze zjazdem wiàzali dzia∏acze PRON, rolnicy
z sektora uspo∏ecznionego, a tak˝e kombatanci (w dokumencie brak precy-
zyjnego okreÊlenia, o których kombatantów chodzi, ale mo˝na si´ domyÊliç,
˝e tych, którzy utrwalali w∏adz´ ludowà): „niech partia b´dzie mniej liczna,
lecz bardziej ideowa, bez nalecia∏oÊci o zabarwieniu klerykalnym”16. Podczas
X Zjazdu w lipcu 1986 r. w sk∏ad KC PZPR weszli Janusz Basiak – I sekre-
tarz Komitetu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu, Zenon Czech – I sekretarz
w PrzemyÊlu oraz osiem innych osób z czterech województw Polski po∏u-
dniowo-wschodniej. Ponadto do Komisji Rewizyjnej wybrano Franciszka
Karpa – I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Henryka Woj-
tala – I sekretarza w KroÊnie oraz trzy inne osoby z regionu17.

Nie sposób nie wspomnieç o niezwykle istotnym wydarzeniu, które od-
dzia∏ywa∏o na postawy spo∏eczeƒstwa nie tylko w Polsce – o awarii elek-
trowni atomowej w Czarnobylu (ZSRR) w 1986 r. Próby dezinformacji ze
strony w∏adz, a nast´pnie ujawnienie przy znacznym udziale opozycji wybu-
chu w Czarnobylu i jego skutków wp∏yn´∏y na pog∏´bienie ÊwiadomoÊci
spo∏ecznej o zak∏amanym obliczu systemu. Kilka osób zwiàzanych z rze-
szowskà opozycjà, m.in. Marek Wójcik, Jan WyciÊlak, Wanda Tarnawska
i lekarka Barbara Duhl, Bo˝ena Gwóêdê i Barbara Wyrzykowska, opraco-
wa∏o na poczàtku maja 1986 r. ulotk´ dotyczàcà ska˝enia promieniotwór-
czego i sposobów zachowania si´ w zaistnia∏ej sytuacji, która zosta∏a odczy-
tana w rzeszowskich koÊcio∏ach18.

Amnestie

Od 1945 r. w∏adze komunistyczne w Polsce wykorzystywa∏y amnesti´ ja-
ko jeden ze sposobów identyfikacji Êrodowisk opozycyjnych, aby nast´pnie
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16 Przeciw SolidarnoÊci..., s. 278–280 (Ocena przygotowaƒ WUSW i RUSW do zabezpieczenia
przebiegu X Zjazdu PZPR na tle kszta∏tujàcej si´ sytuacji operacyjno-politycznej oraz stanu bez-
pieczeƒstwa w województwie rzeszowskim, 30 V 1986 r.).
17 „Nowiny”, 5–6 VII 1986.
18 Kopia ulotki w zbiorach autora.
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zebrane informacje wykorzystaç w walce z nimi. Amnestie og∏oszone
w 1983 i 1984 r. mia∏y przede wszystkim walor propagandowy; szczególnie
w momencie zniesienia stanu wojennego w∏adza chcia∏a pokazaç swojà
wspania∏omyÊlnoÊç wobec wrogów politycznych. Niemniej jednak amnestia
dawa∏a równie˝ mo˝liwoÊç ujawniania dzia∏alnoÊci opozycyjnej. Z amnestii
przyj´tej przez sejm 22 lipca 1983 r. skorzysta∏y przede wszystkim osoby
skazane w stanie wojennym lub te, wobec których wszcz´to post´powanie.
25 lipca Sàd Rejonowy w Rzeszowie umorzy∏ post´powanie karne wobec
aresztowanych wczeÊniej Janiny Cicirko, Jana Gwoêdzia, Mieczys∏awa Ki-
larskiego i Jana Klaudiusza Laskosza. 26 lipca uchylono areszt tymczasowy
Szkutnika, a 28 lipca z Zak∏adu Karnego w Hrubieszowie zosta∏ zwolniony
Antoni Weryho. Prokuratura Garnizonowa w Rzeszowie prowadzi∏a Êledz-
two przeciwko Ewie Bury, Janowi Besterowi i Adamowi Ânie˝kowi, zarzu-
cajàc im udzia∏ w redagowaniu i kolporta˝u pism wydawanych przez La-
skosza. Ich równie˝ obj´∏a amnestia, post´powanie zosta∏o umorzone.
Bester 5 sierpnia sam ujawni∏ swoje kontakty z podziemiem19.

Realizacji przepisów amnestyjnych towarzyszy∏y intensywne dzia∏ania
SB. Z informacji rzeszowskiej WUSW dla MSW z 17 sierpnia 1983 r. dowia-
dujemy si´, ˝e przeprowadzono 54 rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze
z osobami podejrzewanymi o prowadzenie nielegalnej dzia∏alnoÊci (w tym
z dziesi´cioma ksi´˝mi). Nast´pnie 18 i 19 sierpnia funkcjonariusze SB prze-
prowadzili kolejne 33 rozmowy (w tym z czterema ksi´˝mi) oraz dwa prze-
szukania. Zwykle rozmówcy twierdzili, ˝e nie podejmujà wrogiej dzia∏alnoÊci
i nie widzà potrzeby ujawniania si´. 25 sierpnia odby∏o si´ 129 rozmów i jed-
na osoba zosta∏a prewencyjnie zatrzymana. Niejednokrotnie funkcjonariu-
sze SB, którzy prowadzili dzia∏ania operacyjne wobec zidentyfikowanych ju˝
osób zwiàzanych z podziemiem, sugerowali lub wr´cz naciskali, aby ujawni-
∏y one swojà dzia∏alnoÊç. Tak by∏o w przypadku Krystyny Stochli, która ujaw-
ni∏a si´ 25 sierpnia, przekazujàc maszyn´ do pisania, kopie tekstów i pi´ç
egzemplarzy instrukcji wydawniczych sporzàdzonych odr´cznie przez Zbi-
gniewa Sieczkosia. OÊwiadczy∏a te˝, ˝e udost´pnia∏a swoje mieszkanie do
produkcji biuletynu RKW. Ponadto obcià˝y∏a swoim zeznaniem Mart´ We-
renc, maszynistk´ przepisujàcà teksty do pisma „SolidarnoÊç Trwa”, i Stani-
s∏aw´ Dzi´giel, która ujawni∏a si´ i z∏o˝y∏a zeznania obcià˝ajàce Sieczkosia
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19 M. Str´k, op. cit., s. 61; AIPN Rz, 04/383, Szyfrogramy WUSW w Rzeszowie do MSW, 25 i 26 VII
oraz 5 VIII 1983 r., k. 206, 208, 236.
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jako g∏ównego organizatora konspiracji. SieczkoÊ zosta∏ zatrzymany, jego
równie˝ namawiano do ujawnienia si´, gro˝àc wszcz´ciem wobec niego po-
st´powania karnego, co te˝ Wydzia∏ Âledczy rozpoczà∏ 26 sierpnia. Marta
Werenc ujawni∏a si´ 25 sierpnia, ale nie poda∏a ˝adnych nazwisk osób, z któ-
rymi wspó∏pracowa∏a w podziemiu. Wszystkie te dzia∏ania SB zamierza∏a wy-
korzystaç „w celu dalszej dezintegracji Êrodowiska”20.

Kolejne osoby ujawnia∏y si´ we wrzeÊniu i paêdzierniku. 2 wrzeÊnia do
Wydzia∏u Âledczego WUSW w Rzeszowie zg∏osili si´ Mariusz Bartula i An-
drzej Szetela, twierdzàc, ˝e nie nale˝eli do ˝adnej struktury, a wykonywali je-
dynie napisy na murach. 7 wrzeÊnia ujawni∏ si´ Józef Mrowiƒski, który oznaj-
mi∏, ˝e wspólnie z innymi organizowa∏ w grudniu 1982 r. Regionalnà Komisj´
Obrony NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Rzeszowskiego w WSK-PZL Mielec,
a nast´pnie kolportowa∏ wÊród pracowników biuletyn „Bez dyktatu”. Odmó-
wi∏ podania informacji o innych osobach. 27 paêdziernika Zbigniew Szyfner
(„Zelmer”) oÊwiadczy∏, ˝e dzia∏a∏ w strukturze kierowanej przez Antoniego
Kopaczewskiego. 28 paêdziernika ujawnili si´ Jan Lonczak (kolporta˝ ulotek,
wykonywanie napisów) oraz Kazimierz Lewandowski i Tadeusz Bednarski21. 

Proces ujawniania dzia∏alnoÊci konspiracyjnej przebiega∏, choç w mniej-
szym zakresie, tak˝e w innych województwach regionu. W PrzemyÊlu m.in.
w wyniku dzia∏aƒ operacyjnych SB ujawnili si´ Marek Kamiƒski i Zygmunt
KoÊciuk (prawnik) – „dwaj cz∏onkowie konspiracyjnej grupy »Solidarno-
Êci«”. Kamiƒski by∏ cz∏onkiem RKW PrzemyÊl. Wedle komentarza SB wy-
wo∏a∏o to krytyczne opinie i oburzenie osób zwiàzanych z podziemiem, któ-
re obawia∏y si´, ˝e Kamiƒski i KoÊciuk swoimi zeznaniami obcià˝ali
innych22. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa wzywa∏a na rozmowy osoby podejrzane
o udzia∏ w konspiracji i zach´ca∏a je do opowiedzenia o tym, co robià. Ma-
rek Kuchciƒski z przemyskiego OKOR namawiany by∏ 19 wrzeÊnia 1983 r.,
oÊwiadczy∏ jednak, ˝e nie prowadzi wrogiej dzia∏alnoÊci, a jedynie udziela
si´ w parafii w Krasiczynie i przy organizacji dni kultury chrzeÊcijaƒskiej.
Prowadzàcy rozmow´ mjr Edward Rempo∏a napisa∏ w notatce: „Jego
[Kuchciƒskiego – D.I.] zdaniem zniesienie stanu wojennego to fikcja”23.
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20 AIPN Rz, 04/383, Szyfrogramy WUSW w Rzeszowie do MSW, 17, 19, 25 i 26 VIII 1983 r.,
k. 265, 270, 287, 292.
21 Ibidem, Szyfrogramy WUSW w Rzeszowie do MSW, 2 i 7 IX oraz 27 i 28 X 1983 r., k. 601, 611,
733, 734.
22 Ibidem, 010/198, Informacje WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 27 i 30 VIII 1983 r., k. 136, 140.
23 Ibidem, 036/7, t. 3, Notatka s∏u˝bowa, 20 IX 1983 r., k. 71.
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21 lipca 1984 r. Sejm PRL uchwali∏ kolejnà ustaw´ amnestyjnà. Jej ce-
lem by∏o doprowadzenie do likwidacji s∏abnàcego podziemia i do zniesie-
nia przez Zachód dokuczliwych sankcji gospodarczych. Rzeszowska SB in-
formowa∏a, ˝e cz´Êç cz∏onków PZPR krytycznie oceni∏a t´ ustaw´, sàdzàc,
˝e opozycja uzna amnesti´ za dowód s∏aboÊci w∏adzy. Równie krytyczne
zdania wzbudzi∏a amnestia wÊród cz∏onków partii w województwie przemy-
skim, gdzie obawiano si´ zwalniania wrogów, g∏ównie „korowców”. Usta-
lono, ˝e w województwie rzeszowskim Sàd Rejonowy w Rzeszowie i proku-
ratury umorzy∏y post´powanie wobec siedemnastu osób, wÊród których
byli Wanda Minicka, Marek Wójcik (RKW), Andrzej Kucharski, Janusz
Szkutnik, Antoni Kopaczewski („SolidarnoÊç Walczàca”). Zgodnie z wy-
tycznymi MSW S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa mia∏a podjàç Êcis∏à obserwacj´
osób amnestiowanych. WUSW w Rzeszowie informowa∏ central´, ˝e wiele
tych osób kontynuuje „wrogie” dzia∏ania, wykorzystujàc duszpasterstwa ro-
botników, do˝ynki diecezjalne i inne uroczystoÊci. Wymieniano m.in. Ko-
paczewskiego, Kucharskiego, Minickà, Szkutnika i Andrzeja Kuêniara.
Z mo˝liwoÊci ujawnienia dzia∏alnoÊci konspiracyjnej skorzystali uczniowie
jednej z jaros∏awskich szkó∏ Êrednich – Krzysztof Bart∏omowicz, Jerzy
St´pniak i Marek Strza∏ka, którzy od sierpnia do paêdziernika 1983 r. dru-
kowali ulotki24.

W odró˝nieniu od przeci´tnych obywateli, którzy amnesti´ przyjmowa-
li pozytywnie, jako dowód wielkodusznoÊci w∏adzy, która zresztà stara∏a si´
ka˝demu aktowi ∏aski nadaç odpowiednie uzasadnienie propagandowe,
opozycja wyra˝a∏a na ogó∏ krytyczne zdanie. Zarzuca∏a w∏adzy, ˝e akt ∏aski
stosuje jedynie wobec niektórych wi´êniów politycznych. Ju˝ w nocy
z 22 na 23 lipca 1983 r. Marek Wójcik i Ma∏gorzata Lasek kolportowali
w Rzeszowie ulotki z has∏em: „˚àdamy powszechnej amnestii”. Rok póê-
niej by∏o podobnie – Êrodowiska opozycyjne krytykowa∏y amnesti´ i zapro-
ponowanà przez w∏adze mo˝liwoÊç ujawnienia si´. W pierwszej po∏owie
sierpnia 1984 r. w Jaros∏awiu u ks. Mariana Rajchla spotkali si´ przedstawi-
ciele grupy konspiracyjnej i podj´li decyzj´, by si´ nie ujawniaç; na spotka-
niu obecni byli m.in. Kazimierz Ziobro i ks. Bronis∏aw Fila. Znane jest te˝
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24 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 195/4, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC,
21 VII 1984 r., b.p.; AIPN Rz, 04/386, Szyfrogramy WUSW w Rzeszowie do MSW, 24 VII i 11 VIII
1984 r., k. 277, 301; ibidem, 010/204, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 24 IX 1984 r.,
k. 225; Przeciw SolidarnoÊci..., s. 220 (Wytyczne MSW w sprawie pracy operacyjnej wobec amne-
stionowanych, 26 VII 1984 r.).
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oÊwiadczenie RKW w KroÊnie, w którym stwierdzono, ˝e zaproponowane
przez w∏adze warunki amnestii „sà z jednej strony próbà wygodnego dla
w∏adz dotarcia do struktur podziemnych, z drugiej zaÊ jedynie zewn´trz-
nym gestem uczynionym dla poprawienia stosunków z Zachodem”25.

Wyborcza farsa

Niemal od poczàtku 1984 r. w∏adze poÊwi´ca∏y swà uwag´ organizacji
wyborów do rad narodowych. By∏a to pierwsza elekcja od maja 1980 r., kie-
dy wybierano pos∏ów na sejm. Tymczasem nastàpi∏y wielkie przeobra˝enia
spo∏eczne, a tak˝e stan wojenny. Zmobilizowano ca∏y aparat w∏adzy, szcze-
gólne zadania otrzyma∏ resort spraw wewn´trznych. „Wybory – najwa˝niej-
sza kampania polityczna bie˝àcego roku, b´dzie prowadzona w szczególnie
z∏o˝onej sytuacji gospodarczej i spo∏eczno-politycznej” – czytamy w piÊmie
zast´pcy dyrektora Departamentu III MSW p∏k. Stanis∏awa Kabaciƒskiego,
rozes∏anym 26 stycznia 1984 r. do wszystkich wojewódzkich urz´dów spraw
wewn´trznych w Polsce. W∏adze zdecydowa∏y, ˝e funkcj´ fasady, która zjed-
noczy wszystkich „sygnatariuszy o ró˝nych orientacjach ideologicznych i po-
litycznych” (m.in. PZPR, ZSL, SD, Stowarzyszenie PAX, Zwiàzek Bojowni-
ków o WolnoÊç i Demokracj´) b´dzie pe∏niç Patriotyczny Ruch Odrodzenia
Narodowego. Tworzono w ten sposób pozory demokracji, w istocie zaÊ rzà-
dzàca PZPR zapewni∏a sobie na ka˝dym szczeblu wi´kszoÊç. W Êlad za cy-
towanym pismem w wojewódzkich urz´dach spraw wewn´trznych ruszy∏y
intensywne prace planistyczne, ich szefowie powo∏ali wojewódzkie zespo∏y
do spraw zabezpieczenia kampanii wyborczej do rad narodowych „w celu
kierowania i koordynacji ca∏okszta∏tem prac obu s∏u˝b (MO i SB) i rejono-
wych urz´dów spraw wewn´trznych na okres wyborów”26. 
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25 M. Str´k, op. cit., s. 61; AIPN Rz, 010/204, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 14 VIII
1984 r., k. 119; G. GoÊciƒski, Opozycja na Podkarpaciu..., s. 68. W 1983 r. mimo amnestii w wi´zie-
niach pozosta∏o oko∏o 60 wi´êniów politycznych. Do koƒca paêdziernika by∏o ich ju˝ ponad 160
(H. G∏´bocki, Konspira. Dzieje „SolidarnoÊci” w podziemiu (1981–1989) [w:] „SolidarnoÊç”. XX lat
historii..., s. 180). W 1984 r. amnestia – wed∏ug ministra sprawiedliwoÊci Lecha Domerackiego
– obj´∏a 630 spoÊród 652 „sprawców przest´pstw niekryminalnych”. Poza tym umorzono Êledztwa
przeciw 939 pozostajàcym na wolnoÊci osobom, podejrzanym o dzia∏alnoÊç politycznà (J. Holzer,
K. Leski, op. cit., s. 90).
26 Przeciw SolidarnoÊci..., s. 167 (Pismo zast´pcy dyrektora Departamentu III MSW p∏k. Stanis∏a-
wa Kabaciƒskiego, 26 I 1984 r.), s. 171 (Informacja o sytuacji przedwyborczej i dzia∏aniach Wydzia-
∏u III w tym zakresie, Rzeszów, 3 IV 1984 r.).
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W poszczególnych jednostkach SB wi´kszoÊç dzia∏aƒ podporzàdkowa-
no wyborom. W województwie rzeszowskim kontrola stanu rozpoznania
operacyjnego i zabezpieczenia kampanii wyborczej, prowadzona od 9 do
11 maja, wykaza∏a, ˝e wspó∏praca mi´dzy SB a kierownictwem administra-
cyjnym i politycznym uk∏ada∏a si´ dobrze. W∏adze lokalne uwzgl´dnia∏y
wszystkie uwagi i zastrze˝enia w sprawie ustalania sk∏adów komisji wybor-
czych i typowania kandydatów na radnych. Ponadto rejonowe urz´dy
spraw wewn´trznych od 1 marca pozyska∏y ogó∏em 51 tajnych wspó∏pra-
cowników „z mo˝liwoÊcià wykorzystania ich do rozpoznawania kampanii
wyborczej”27. Od 15 kwietnia do dnia wyborów rzeszowska SB przeprowa-
dzi∏a ogó∏em 207 rozmów ostrzegawczych z osobami podejrzanymi o dzia-
∏alnoÊç antywyborczà, zlikwidowa∏a jeden punkt kolporta˝owy, przej´∏a
20 770 ulotek. Zatrzymano tak˝e 99 osób – wobec dziesi´ciu zastosowano
areszt tymczasowy, wobec dziewi´tnastu wszcz´to dwadzieÊcia spraw
o przest´pstwa polityczne. Skierowano wnioski do kolegium do spraw wy-
kroczeƒ przeciwko 33 osobom. Tu˝ przed i w samym dniu wyborów zaan-
ga˝owano 3587 osób, w tym 1335 funkcjonariuszy SB i MO, 428 funkcjo-
nariuszy ROMO i 1824 cz∏onków ORMO28. 

W województwie przemyskim od 1 maja SB stwierdzi∏a szeÊçdziesiàt
przypadków kolporta˝u ulotek antywyborczych. Zdo∏ano przejàç 2015 sztuk,
natomiast oko∏o 2500 zosta∏o rozkolportowanych. Ponadto zatrzymano
pi´ç osób i dokonano pi´ciu przeszukaƒ. Funkcjonariusze przeprowadzili
76 rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych oraz zainicjowali trzydzieÊci
rozmów przedstawicieli administracji z ksi´˝mi, w tym wojewody z ordyna-
riuszem przemyskim29.

Równie˝ w pozosta∏ych województwach regionu dzia∏acze opozycyjni
nie unikn´li represji. Szczególnie intensywnie nawo∏ywa∏a do bojkotu wy-
borów do rad narodowych TKZ w Hucie Stalowa Wola. W czerwcu prze-
prowadzono najwi´kszà akcj´ informacyjnà, zasypujàc miasto 48 tys. ulo-
tek. W∏adys∏aw Fo∏ta, Krzysztof Góra, Janusz Kubicki i Kazimierz
Latawiec przygotowali i wyemitowali na falach UKF w Stalowej Woli au-
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27 Ibidem, s. 194–195 (Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli, której celem by∏o zbadanie sta-
nu „operacyjnego rozpoznania i zabezpieczenia kampanii wyborczej do rad narodowych” – pro-
wadzonego przez rejonowe jednostki SB, 18 V 1984 r.). 
28 Ibidem, s. 210–211 (Pismo zast´pcy szefa WUSW ds. SB w Rzeszowie p∏k. Jana Czajki do kie-
rownika Sztabu MSW gen. dyw. W∏adys∏awa Ciastonia, 19 VI 1984 r.).
29 AIPN Rz, 010/205, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 17 VI 1984 r., k. 244.
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dycj´ radiowà, wzywajàc do bojkotu. Zorganizowano ponadto akcj´ licze-
nia frekwencji wyborczej30. Dlatego te˝ w czerwcu SB przypuÊci∏a atak
– przeprowadzi∏a 31 przeszukaƒ, a dziesi´ç z nich mia∏o wynik pozytywny.
Ujawniono 1300 egzemplarzy biuletynów TKZ, 787 ulotek oraz papier,
matryce i kasety; szeÊç osób aresztowano (Waldemara Dziur´, Janusza Wo-
lanina, Przy∏uckiego, Andrzeja Barwiƒskiego, Andrzeja Pamu∏´, Tomasza
Rokosza). Wszyscy zostali zwolnieni w ramach amnestii lipcowej. ¸àcznie
z amnestii skorzysta∏o osiemnaÊcie osób31. 

W województwie kroÊnieƒskim w marcu 1984 r. przes∏uchania, rewizje
i zatrzymania na 48 godzin dotkn´∏y – wed∏ug RKW Podkarpacie – osiem
osób w Sanoku, 21 w JaÊle, 21 w KroÊnie. 5 marca 1984 r. po przeszukaniu
zostali zatrzymani na 48 godzin Kazimierz Jarzàb i Jerzy Jakubowski, któ-
rym prokurator postawi∏ zarzut udzia∏u od lutego 1983 r. w nielegalnych
strukturach konspiracyjnych w KroÊnie. Co prawda SB wiàza∏a ich z grupà
wydajàcà „SolidarnoÊç Podkarpackà”, ale wówczas nie by∏a w stanie okre-
Êliç dok∏adnie, kto wchodzi w jej sk∏ad. 9 czerwca Jakubowski zosta∏ aresz-
towany. 24 lipca prokurator wojewódzki w KroÊnie umorzy∏ Êledztwo wo-
bec Jarzàba i Jakubowskiego, stosujàc przepisy ustawy amnestyjnej z 21 lipca
1984 r. Obroƒcà oskar˝onych by∏ Karol Heliƒski. 16 czerwca SB zatrzyma-
∏a Roberta Turskiego (by∏y internowany) i Waldemara Wasy∏enko, miesz-
kaƒców gminy Lutowiska, z ulotkami OKOR wzywajàcymi do bojkotu wy-
borów. Oni te˝ skorzystali z ustawy amnestyjnej32.

Opozycja nie mia∏a z∏udzeƒ co do fikcyjnoÊci wyborów do rad narodo-
wych. Ju˝ w pierwszym numerze „SolidarnoÊç Trwa”, wydanym przez RKW
Rzeszów w styczniu 1984 r., ukaza∏ si´ krótki tekst Wyborcza farsa, którym
rozpocz´to dyskusj´ na temat wyborów (by∏ to przedruk fragmentu tekstu
W∏adys∏awa Bieƒkowskiego 13 grudnia 1981). Napisano w nim: „G∏ównà
formà sprzeciwu musi byç kategoryczna odmowa politycznego poparcia
w∏adzy. Kategoryczna odmowa udzia∏u w farsach »wyborczych« do rzeko-
mych cia∏ przedstawicielskich sejmu, rad narodowych i wszelkich innych”33.
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30 M. Czwarno, op. cit., s. 56; E. Kuberna, Wolna Polska w KoÊciele [w:] SolidarnoÊç z KoÊcio∏em..., s. 72.
31 AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 50, Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na tere-
nie województwa tarnobrzeskiego w okresie od 1 VI do 30 VI 1984 r., k. 257.
32 AIPN Rz, 071/84, Akta kontrolno-Êledcze przeciwko Jerzemu Jakubowskiemu i Kazimierzowi
Jarzàbowi, 1984 r., k. 7–92; ibidem, 071/106, Postanowienie Prokuratury Wojewódzkiej w KroÊnie
o umorzeniu Êledztwa, 25 VII 1984 r., k. 62; „SolidarnoÊç Podkarpacka” 1984, nr 12.
33 „SolidarnoÊç Trwa” 1984, nr 1.
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Pierwsze konsultacje dotyczàce stanowiska podziemia solidarnoÊciowego
wobec wyborów odby∏y si´ na poczàtku 1984 r. w Krakowie. Rzeszowskà
RKW reprezentowa∏ Zbigniew SieczkoÊ. Rozmawiano g∏ównie o sposo-
bach kontroli przebiegu wyborów. Nast´pnie na temat wyborów do rad na-
rodowych dyskutowano 19 stycznia 1984 r. w Rzeszowie na posiedzeniu
RKW z udzia∏em m.in. Zbigniewa Sieczkosia, Micha∏a Str´ka, Stanis∏awa
Marka, Janusza Loeglera i Józefa Konkela. Najwa˝niejsze jednak by∏o
oÊwiadczenie RKW wydane 5 kwietnia 1984 r. Wybory do rad narodowych
nazwano w nim „kolejnà farsà politycznà”. Uznano, ˝e w Êwietle obowià-
zujàcych przepisów radni „nadal pozostajà bezradni i nie majà ˝adnego
wp∏ywu na tok ˝ycia spo∏eczno-politycznego i gospodarczego regionu”; or-
dynacja wyborcza odebra∏a prawo wysuwania w∏asnych niezale˝nych kan-
dydatów na radnych. W koƒcu oÊwiadczenia napisano: „Bojkotujàc »wy-
bory« opowiemy si´ za suwerennà Polskà, za wartoÊciami Sierpnia
i SolidarnoÊci”. OÊwiadczenie zosta∏o rozkolportowane w liczbie oko∏o
10 tys. egzemplarzy. Ponadto rozkolportowano kilkanaÊcie tysi´cy ulotek
pod tytu∏em Dlaczego nie pójdziemy do wyborów34. Podobne oÊwiadczenia
wzywajàce do bojkotu wyborów wyda∏y tymczasowe komisje wykonawcze
„SolidarnoÊci” w Mielcu i Le˝ajsku, które ÊciÊle wspó∏pracowa∏y z Rzeszo-
wem. Ponadto 41 cz∏onków Komisji Krajowej NSZZ „SolidarnoÊç”, wybra-
nych podczas krajowego zjazdu w 1981 r., wystosowa∏o oÊwiadczenie do
przewodniczàcego Paƒstwowej Komisji Wyborczej o nieuczestniczeniu
w wyborach; podpisali je równie˝ reprezentujàcy województwo rzeszowskie
Tadeusz Kensy, Antoni Kopaczewski i Andrzej Kuêniar35.

W województwie przemyskim Êrodowiska opozycyjne zastanawia∏y si´
nad formami protestu i bojkotu wyborów. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa odnoto-
wa∏a, ˝e 18 lutego, podczas nieoficjalnego spotkania w trakcie rekolekcji
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34 M. Str´k, op. cit., s. 72–73.
35 TKW w Le˝ajsku ukonstytuowa∏a si´ w marcu 1984 r. W jej sk∏ad weszli: Mieczys∏aw Liber, Sta-
nis∏aw So∏ek (Fabryka Maszyn w Le˝ajsku) oraz Roman Sroka, Franciszek Âmia∏ek (NSZZ Rolni-
ków Indywidualnych „SolidarnoÊç”) (DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 81). Cz∏onkowie TKW
w Mielcu zdaniem Str´ka preferowali tzw. ukadrowienie podziemia, przypiecz´towane z∏o˝eniem
przysi´gi. Takà przysi´g´ z∏o˝yli przed twórcà OKOR Józefem Teligà i Józefem Baranem z Zielon-
ki k. Krakowa m.in. Stanis∏aw Kalita, Janusz Kopera oraz przedstawiciele NSZZ Rolników Indy-
widualnych „SolidarnoÊç”: Józef Szczepaƒski, Adam Ba∏a i Józef Pelc. Póêniej Kalita przyjà∏ przy-
si´g´ m.in. od Wies∏awa Moczulskiego i Mariana Strycharza (M. Str´k, op. cit., s. 82). Sk∏ad tego
grona oraz fakt sk∏adania przysi´gi przed szefem OKOR Êwiadczà o znacznym przemieszaniu
dzia∏aczy robotniczych i wiejskich w strukturach lokalnych.
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w Krasiczynie oko∏o pi´çdziesi´ciu dzia∏aczy rozwa˝a∏o dwie mo˝liwoÊci:
niewzi´cie udzia∏u lub wrzucanie do urn pustych kopert. Wybrano ca∏ko-
wity bojkot wyborów. Do bojkotu wezwa∏ OKOR, jak równie˝ grupy kon-
spiracyjne w miastach. W ulotce jaros∏awskiej grupy Kazimierza Ziobry
napisano: „Nie bierzcie udzia∏u w wyborach, które sà zaprzeczeniem de-
mokracji i wolnoÊci! Udzia∏ w wyborach jest jednà z form publicznego
wyrzeczenia si´ znaku zbawienia”. Od kwietnia w wielu miejscowoÊciach
województwa zacz´∏y ukazywaç si´ ulotki wzywajàce do bojkotu, najcz´-
Êciej jednak w Jaros∏awiu. 9 kwietnia SB ujawni∏a i zarekwirowa∏a oko∏o
1500 ulotek w Jaros∏awiu („Urny to Êmietniki czerwonej kliki”, „Wronie
pa∏y g∏osowaç rozkaza∏y”), 19 kwietnia pojawi∏y si´ ulotki w gminie Gaç
(„Kto na niewol´ g∏osuje, na dro˝yzn´ si´ skazuje”, „PZPR to ciemi´˝ca
narodu”), 13 czerwca w Jaros∏awiu i Muninie, 14 czerwca w Horyƒcu,
16 czerwca w Ujeznej (gmina Przeworsk), Tapinie (gmina Rokietnica), Ja-
ros∏awiu i Birczy. 12 czerwca podczas uroczystej mszy Êwi´tej celebrowanej
przez bp. B∏aszkiewicza w Zarzeczu rolnicy wywiesili transparent z napi-
sem „˚àdamy wolnych wyborów”36.

Zainteresowanie ludnoÊci wyborami by∏o bardzo umiarkowane. Wiele
spotkaƒ wyborczych organizowanych przez w∏adze albo nie dochodzi∏o do
skutku, albo mia∏o bardzo niskà frekwencj´. W niektórych spotkaniach
brali udzia∏ dzia∏acze opozycji. 15 kwietnia na zebraniu w Kisielowie poja-
wi∏ si´ Henryk Czàstka ze znaczkiem „SolidarnoÊci” w klapie marynarki.
Powiedzia∏ m.in.: „szkoda waszych zabiegów, my i tak wybierzemy naszego
cz∏owieka”. Naczelnik gminy przerwa∏ spotkanie, skierowano wniosek do
kolegium o ukaranie Czàstki. W Tapinie z krytykà wyborów wystàpi∏ Jan
KaruÊ. Do podobnych wypowiedzi dosz∏o w Studzianie i Grz´sce (gmina
Przeworsk), gdzie oko∏o czterdziestu rolników opuÊci∏o sal´. Niektórzy
cz∏onkowie ZSL w PrzemyÊlu wyra˝ali niezadowolenie z powodu wytycz-
nych Centralnej Komisji Wspó∏dzia∏ania w sprawie wyborów: „Przydzia∏
17% mandatów dla ZSL uwa˝a si´ za nieadekwatny do roli i znaczenia, ja-
kie ZSL odgrywa w kraju”. Komitet Wojewódzki PZPR w PrzemyÊlu infor-
mowa∏ central´: „Zdarza si´, ˝e towarzysze odmawiajà kandydowania, t∏u-
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36 AIPN Rz, 010/205, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 9 IV 1984 r., k. 24; ibidem,
010/200, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 18 II 1984 r., k. 118; Ulotka „Polacy i zwiàz-
kowcy”, „SolidarnoÊç” Jaros∏aw, maj 1984 r. (ze zbiorów Kazimierza Ziobry); AP PrzemyÊl, KW
PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 195/6, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 20 IV 1984 r., b.p.;
ibidem, 195/7, Teleksy KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 12, 13 i 16 VI 1984 r., b.p.
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maczàc, ˝e nie chcà byç zajàcami do odstrza∏u”. Przeciwko wyborom agito-
wano te˝ w poszczególnych zak∏adach pracy37.

W∏adze usi∏owa∏y wp∏ynàç na postaw´ duchowieƒstwa. 13 czerwca woje-
woda przemyski uda∏ si´ nawet do bp. Ignacego Tokarczuka. Poinformowa∏
go o obchodach czterdziestolecia PRL i przebiegu przygotowaƒ do wybo-
rów, a tak˝e o przypadkach „pozareligijnej” dzia∏alnoÊci niektórych ksi´˝y
i zach´ca∏ do wydania apelu do duchownych, aby nie przyczyniali si´ do
wzniecania niepokojów spo∏ecznych. Biskup mia∏ odpowiedzieç: „w praw-
dziwie poj´tej demokracji wypowiadanie swoich poglàdów nie powinno byç
êle odczytywane przez w∏adze”. Odmówi∏ wydania apelu i opublikowania
wspólnego komunikatu prasowego dotyczàcego spotkania. Po latach abp To-
karczuk przypomnia∏ w swojej relacji: „Ja mówi∏em wojewodzie: jak wybo-
ry b´dà wyborami, a nie komedià, to ja pójd´ g∏osowaç”. Mimo ˝e kuria
przemyska nie wyda∏a oficjalnego stanowiska w sprawie udzia∏u ksi´˝y
w wyborach, jej negatywny stosunek do g∏osowania nie by∏ tajemnicà. S∏u˝-
ba Bezpieczeƒstwa odnotowa∏a „negatywne” wypowiedzi m.in. ks. Bronis∏a-
wa Fili z Jaros∏awia czy ks. Stanis∏awa Bartmiƒskiego z Krasiczyna, krytyku-
jàcego podczas jednego z kazaƒ system wyborczy, „który ogranicza si´
jedynie do wrzucania kartek z g∏osami do urn wyborczych”38.

Wybory do rad narodowych odby∏y si´ 17 czerwca 1984 r. i zdaniem w∏adz
w ca∏ym regionie mia∏y na ogó∏ spokojny przebieg. Wed∏ug oficjalnych danych
w województwie rzeszowskim na 457 720 uprawnionych udzia∏ w wyborach
wzi´∏o 334 546 osób, czyli 73,09 proc. Z kabin skorzysta∏o 8,9 proc. g∏osujà-
cych. Z ogólnej liczby 330 ksi´˝y Êwieckich i zakonnych z diecezji przemyskiej
(tylko województwo rzeszowskie) g∏osowa∏o 29 (8 proc.), z diecezji tarnow-
skiej zaÊ spoÊród 148 ksi´˝y g∏osowa∏o 70 (47 proc.). Z 242 zakonnic ze swych
uprawnieƒ do g∏osowania skorzysta∏o 130 (54 proc.). Rzecz jasna przyczyn´
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37 AIPN Rz, 04/385, Szyfrogram WUSW w Rzeszowie do MSW, 28 IV 1984 r., k. 152; ibidem, 010/205,
Informacje WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 12 i 18 IV 1984 r., k. 35, 52; AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wy-
dzia∏ Organizacyjny, 195/3, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 7 V 1984 r.; ibidem, 188, Informa-
cja na temat atmosfery spo∏eczno-politycznej wokó∏ problematyki wyborczej, 16 IV 1984 r., b.p.
38 AIPN Rz, 010/205, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 13 VI 1984 r., k. 225; ibidem, In-
formacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 10 V 1984 r., k. 126; AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏
Organizacyjny, 195/8, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 15 II 1984 r., b.p.; Relacja abp. Igna-
cego Tokarczuka. KoÊció∏ rzymskokatolicki nie anga˝owa∏ si´ w obchody 40-lecia PRL. Natomiast
zgodnie z poleceniem prawos∏awnego metropolity warszawskiego i ca∏ej Polski 22 VII 1984 r. ksi´-
˝a prawos∏awni mieli odprawiç uroczyste nabo˝eƒstwa i wyg∏osiç okolicznoÊciowe kazanie z oka-
zji tych obchodów.
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niskiej frekwencji wÊród duchownych diecezji przemyskiej SB upatrywa∏a
w postawie bp. Tokarczuka i jego sufraganów. W województwie przemyskim
w g∏osowaniu wzi´∏o udzia∏ 78,4 proc. uprawnionych; frekwencja w ró˝nych
obwodach wed∏ug oficjalnych danych mia∏a wynosiç od 44,1 proc. do 100 (!)
proc. Z kabin skorzysta∏o 9,5 proc. g∏osujàcych, wrzucajàc g∏ównie puste ko-
perty. W wyborach nie uczestniczyli „ekstremalni dzia∏acze »SolidarnoÊci«”.
Z 355 duchownych g∏osowa∏o 61 (17 proc.). W wyborach w województwie tar-
nobrzeskim wzi´∏o udzia∏ 312 721 osób, czyli 78,5 proc. uprawnionych do g∏o-
sowania. W kroÊnieƒskim oficjalna frekwencja wynios∏a 78,6 proc.; ogó∏em
w czterech województwach – 76,8 proc. Mniejszà ni˝ pi´çdziesi´cioprocen-
towa frekwencj´ odnotowano w jednym okr´gu gminy Nozdrzec (woje-
wództwo kroÊnieƒskie), trzech okr´gach gminy Wiàzownica (przemyskie),
jednym okr´gu gminy Hy˝ne i dwóch okr´gach gminy Niebylec (rzeszow-
skie). W tych okr´gach wybory zosta∏y powtórzone39.

W∏adze og∏osi∏y, ˝e w ca∏ym kraju w g∏osowaniu wzi´∏o udzia∏ 75,5 proc.
wyborców, uznajàc taki wynik za swój sukces. Tymczasem wed∏ug danych
ustalonych przez opozycj´, pochodzàcych g∏ównie z miast, w g∏osowaniu
uczestniczy∏o znacznie mniej uprawnionych: we Wroc∏awiu oko∏o 40 proc.,
w Gdaƒsku i Krakowie poni˝ej 50 proc., w Warszawie i Katowicach mniej ni˝
60 proc. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „SolidarnoÊç” oceni∏a,
˝e zbojkotowanie wyborów przez oko∏o 10 mln osób jest sukcesem podziem-
nej „SolidarnoÊci”. RKW Rzeszów powo∏a∏a komisj´ do spraw weryfikacji
wyborów, której przedstawiciele zlustrowali lokale wyborcze. Zdaniem RKW
frekwencja w województwie rzeszowskim nie przekroczy∏a 50 proc.,
a w Gwoênicy i Lutczy do lokalów wyborczych przysz∏o jedynie po kilkanaÊcie
osób40. W konfrontacji z ustaleniami opozycji wyniki podane przez w∏adz´ wy-
dajà si´ zawy˝one, ale nawet one w porównaniu z oficjalnym komunikatem
dotyczàcym frekwencji w wyborach do sejmu w 1980 r. z województwa prze-
myskiego (99,81 proc.)41 ukazujà w pewnym sensie stopieƒ negacji spo∏ecznej.
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39 Przeciw SolidarnoÊci..., s. 210 (Pismo zast´pcy szefa WUSW ds. SB p∏k. Jan Czajki do gen. dyw.
W∏adys∏awa Ciastonia, kierownika sztabu MSW, 19 VI 1984 r.); AIPN, MSW II, 17/IX/231, t. 50,
Ocena stanu bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie województwa tarnobrzeskiego
w okresie od 1 VI do 30 VI 1984 r., k. 257; AIPN Rz, 010/205, Informacja WUSW w Rzeszowie
dla MSW, 17 VI 1984 r., k. 243; „Nowiny”, 22 VI 1984.
40 H. G∏´bocki, Konspira..., s. 188; M. Str´k, op. cit., s. 76.
41 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 145/2, Pismo I sekretarza KW PZPR w Prze-
myÊlu Zdzis∏awa Drewniowskiego do KC, 24 III 1980 r., b.p.

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:24  Page 288



W 1985 r. dosz∏o do kolejnej próby si∏. W∏adze wyznaczy∏y na 13 paêdzier-
nika wybory do sejmu (kadencj´ poprzedniego sejmu wyd∏u˝ono o rok).
16 lipca TKK wezwa∏a do bojkotu wyborów. Tym razem jednak w Polsce po-
∏udniowo-wschodniej zaanga˝owanie Êrodowisk opozycyjnych w organizacj´
bojkotu by∏o nieco mniejsze ni˝ rok wczeÊniej. Natomiast obóz w∏adzy, ana-
logicznie jak poprzednio, przeprowadzi∏ powa˝nà mobilizacj´. Najwi´kszy
nacisk po∏o˝ono na dzia∏ania operacyjne SB. W wojewódzkich urz´dach
spraw wewn´trznych znów powo∏ano sztaby wojewódzkie do zabezpieczenia
kampanii wyborczej i samych wyborów. Dla przyk∏adu – rzeszowskie si∏y SB
od 1 sierpnia do 13 paêdziernika 1985 r. przeprowadzi∏y 337 rozmów ostrze-
gawczych (w tym z 44 ksi´˝mi) i 25 przeszukaƒ. Zlikwidowano trzy punkty
poligraficzne Rzeszowskiego Oddzia∏u „SolidarnoÊci Walczàcej”. Zabrano
2960 ulotek i wydawnictw antywyborczych, ujawniono kolporta˝ 931 ulotek
oraz przej´to 1550 ulotek i wydawnictw. Ponadto zatrzymano siedem osób
(trzy zosta∏y skazane w trybie przyspieszonym). W województwie przemy-
skim SB odkry∏a przed wyborami 33 przypadki kolporta˝u ulotek. Przej´to
4180 ulotek (zdaniem SB stanowi∏o to oko∏o 95 proc. produkcji). Przeprowa-
dzono 157 rozmów ostrzegawczych i 29 przeszukaƒ. W zwiàzku z wybora-
mi WUSW w PrzemyÊlu wykorzysta∏ 457 funkcjonariuszy mundurowych,
113 operacyjnych, 1257 cz∏onków ORMO i dwustu ˝o∏nierzy ROMO. 

W województwie tarnobrzeskim na kilkanaÊcie dni aresztowano Jana
Koz∏owskiego pod zarzutem antypaƒstwowej dzia∏alnoÊci prowadzonej
w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy42. Funkcjonariusze SB obstawiali
te˝ spotkania przedwyborcze, na których w∏adze usi∏owa∏y zapewniç fre-
kwencj´, zapraszajàc cz∏onków partii. Tylko na nielicznych pojawiali si´
dzia∏acze zwiàzani z opozycjà, np. Józef Pelc, który w Grzegorzówce (gmi-
na Hy˝ne) 30 wrzeÊnia zarzuci∏ w∏adzy sfa∏szowanie wyborów do rad na-
rodowych. Stwierdzi∏, ˝e w Grzegorzówce bra∏y w nich udzia∏ wówczas
62 osoby, to jest 32 proc., natomiast w∏adze og∏osi∏y, ˝e g∏osowa∏o 43 proc.
osób uprawnionych43. Szef WUSW w KroÊnie p∏k Marian Olczak informo-
wa∏ na bie˝àco MSW o przedwyborczych dzia∏aniach profilaktycznych po-
dejmowanych przez SB na Podkarpaciu. 26 sierpnia wydzia∏y III i V oraz
Âledczy WUSW, a tak˝e jednostki rejonowe SB przeprowadzi∏y dzia∏ania
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42 Przeciw SolidarnoÊci..., s. 267 (Szyfrogram WUSW w Rzeszowie do MSW, 13 X 1985 r.); AIPN Rz,
010/207, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 13 X 1985 r., k. 37–38; „Trwamy”, XII 1985.
43 AIPN Rz, 010/207, Szyfrogram WUSW w Rzeszowie do MSW, 30 IX 1985 r., k. 383.
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majàce na celu „likwidacj´ nielegalnych struktur opozycyjnych oraz punk-
tów poligraficznych”. Do 13 paêdziernika przeprowadzono 64 przeszukania,
przej´to 3680 egzemplarzy ulotek, dwa magnetowidy i dziewi´ç taÊm. Ponad-
to 840 ulotek przej´to za poÊrednictwem tajnych wspó∏pracowników. ¸àcz-
nie SB przeprowadzi∏a 316 rozmów (102 z ksi´˝mi) i trzydzieÊci osób zatrzy-
ma∏a prewencyjnie na 48 godzin. Trzy osoby zosta∏y aresztowane, a ∏àcznie
siedmiu przedstawiono zarzuty „wrogiej dzia∏alnoÊci”. Wed∏ug opinii SB,
uda∏o si´ równie˝ zlikwidowaç dwie grupy konspiracyjne w JaÊle i Lesku44,
jednak w tym pierwszym przypadku mo˝emy mówiç co najwy˝ej o os∏abieniu
Mi´dzyzak∏adowej Komisji Koordynacyjnej, a nie o jej rozbiciu.

S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa czuwa∏a nad propagandowà stronà kampanii
wyborczej. Z rozpoznania operacyjnego Wydzia∏u III WUSW w Rzeszowie
(kierowanego przez Stanis∏awa Wysokiƒskiego45) wynika∏o, ˝e wszystkie
redakcje majàce swojà siedzib´ w Rzeszowie zajmà si´ – zgodnie z wytycz-
nymi Wydzia∏u Prasy, Radia i Telewizji KC PZPR – nag∏oÊnieniem proble-
matyki wyborczej. W „Nowinach” w tym celu wy∏oniono specjalny zespó∏
szeÊciu dziennikarzy cz∏onków PZPR. Równie˝ redakcje Rozg∏oÊni Regio-
nalnej Polskiego Radia, telewizji i miesi´cznika „Profile” mia∏y si´ zajàç
przygotowaniem zgodnych z oczekiwaniami w∏adzy materia∏ów propagan-
dowych. Do „operacyjnego zabezpieczenia” Êrodowiska dziennikarskiego
wykorzystano dziesi´ciu tajnych wspó∏pracowników46.
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44 Ibidem, 01/29, Meldunek dzienny WUSW w KroÊnie do MSW, 27 VIII 1985 r., k. 71; ibidem,
Meldunek operacyjny Wydzia∏u V WUSW w KroÊnie, 30 VIII 1985 r., k. 75; ibidem, Meldunek
operacyjny Wydzia∏u V WUSW w KroÊnie, 14 X 1985 r., k. 142. SB w KroÊnie na poczàtku 1984 r.
uzyska∏a informacje o strukturach konspiracyjnych prowadzàcych kolporta˝ w Lesku i Ustrzykach
Górnych. 9 II 1985 r. podczas przeszukania u Wies∏awa Grzàdzielskiego w Lesku znaleziono nie-
legalne wydawnictwa; zastosowano areszt tymczasowy do 12 marca. 5 marca aresztowano Andrze-
ja Stachyraka z Ustrzyk Dolnych. W lipcu Êledztwa wobec nich zosta∏y umorzone na mocy amne-
stii (ibidem, 071/92, Postanowienie o umorzeniu Êledztw, 27 VII 1985 r., k. 119).
45 Stanis∏aw Wysokiƒski – ur. w 1927 r. w PrzemyÊlu, pp∏k. Ukoƒczy∏ w 1977 r. zaoczne studia admini-
stracyjne na UMCS. Od 1947 r. w PPS, od 1948 r. w PZPR. Od 1944 r. pracowa∏ w Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej; od 1949 r. komendant powiatowy Stra˝y Po˝arnych w Lubaczowie. Od 1 XI 1951 r. inspek-
tor po˝arnictwa WUBP w Rzeszowie; od 14 XI 1953 r. instruktor kwatermistrzostwa; od 1 I 1954 r.
referent Wydzia∏u X WUBP; od 15 VI 1954 r. referent Wydzia∏u IV; od 1 IX 1954 r. referent Wydzia-
∏u XI; od 1 IV 1955 r. referent Wydzia∏u VI. Od 1 I 1957 r. starszy oficer operacyjny Wydzia∏u III KW
MO w Rzeszowie; od 1 VII 1962 r. kierownik grupy III Wydzia∏u IV; od 1 VI 1971 r. inspektor In-
spektoratu Kierownictwa KW MO w Rzeszowie; od 1 I 1973 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u III.
Zwolniony ze s∏u˝by 31 X 1989 r. (ibidem, 00215/517, Akta osobowe Stanis∏awa Wysokiƒskiego).
46 Przeciw SolidarnoÊci..., s. 232–233 (Pismo zast´pcy naczelnika Wydzia∏u III WUSW w Rzeszo-
wie mjr. Stanis∏awa Wysokiƒskiego do MSW, 10 VI 1985 r.). 
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W Êrodowiskach opozycyjnych regionu trwa∏y d∏ugie dyskusje dotyczàce
form bojkotu i kontroli wyborów. Do bezprecedensowych dzia∏aƒ w tej
sprawie mo˝na zaliczyç „OÊwiadczenie do Rady Paƒstwa”. Osoby podpisa-
ne pod nim deklarowa∏y, ˝e nie wezmà udzia∏u w wyborach, które sà niede-
mokratyczne. Zarzuca∏y w∏adzy zabranie obywatelom mo˝liwoÊci tworzenia
niezale˝nych zwiàzków zawodowych i doprowadzenie do fiaska reformy go-
spodarczej, a nadto poddanie ˝ycia spo∏ecznego ca∏kowitej kontroli SB
i MO. Podpisy pod oÊwiadczeniem z∏o˝yli: Stanis∏aw Baran, Jan Ekiert
i Andrzej Kucharski z PrzemyÊla, Waldemar Miko∏owicz i Kazimierz Ziobro
z Jaros∏awia, Mieczys∏aw Wajda z Przeworska, Antoni Kopaczewski, Adam
Matuszczak i Stanis∏aw Wiatr z Rzeszowa, Andrzej Kuêniar z Wysokiej ko-
∏o ¸aƒcuta, Józef Pelc z Hy˝nego, Ryszard Kardasz i Kazimierz Rostek ze
Stalowej Woli, Jan Koz∏owski z Chwa∏owic, Zygmunt B∏a˝ i Jerzy Jakubow-
ski z Krosna, Pawe∏ Chrupek z Haczowa, Robert Turski z S´kowca. Repre-
zentowali wszystkie Êrodowiska opozycyjne Polski po∏udniowo-wschodniej.
Zostali przes∏uchani w charakterze Êwiadków, natomiast Koz∏owski – rów-
nie˝ w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià w Duszpasterstwie Rolników – 23 paêdzier-
nika zosta∏ zatrzymany, a nast´pnie aresztowany. Prokuratura Rejonowa
w Stalowej Woli z siedzibà w Nisku wszcz´∏a przeciwko niemu dochodzenie,
które z braku dowodów winy zosta∏o umorzone. Prokurator Stanis∏aw Ma-
ziarz stwierdzi∏, ˝e w Êwietle niektórych zeznaƒ „autorzy oÊwiadczenia w do-
wolny sposób pos∏u˝yli si´ nazwiskami pewnych osób b´dàcych w przesz∏o-
Êci dzia∏aczami »SolidarnoÊci« dla dodania wiarygodnoÊci i autentycznoÊci
stworzonemu przez siebie oÊwiadczeniu”47.
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47 AIPN Rz, 044/1106, t. 4, OÊwiadczenie do Rady Paƒstwa, k. 40; ibidem, 0269/70, Akta kontrol-
ne WUSW w Tarnobrzegu, k. 3–39. 11 X 1985 r. areszt tymczasowy zastosowano równie˝ wobec
innych uczestników spotkaƒ organizowanych w Duszpasterstwie Rolników w Stalowej Woli – Jana
Gumieli i Tadeusza Gaja. Andrzeja Kaczmarskiego ze wzgl´du na stan zdrowia obj´to dozorem
milicyjnym. 11 listopada Gumiela – po tym, jak „w czasie wyjaÊnieƒ poda∏ inne istotne dowody
procesowe przeciwko pozosta∏ym podejrzanym” – zosta∏ zwolniony z aresztu. 7 XI 1985 r. proku-
rator rejonowy w Stalowej Woli na wniosek tamtejszej Rady Miejskiej PRON uchyli∏ areszt tym-
czasowy wobec Jana Koz∏owskiego. Tadeusz Gaj zosta∏ zwolniony z aresztu 11 XII 1985 r. na wnio-
sek Rady Miejsko-Gminnej PRON w ZawichoÊcie. 23 VIII 1986 r. po oÊwiadczeniu przez
Kaczmarskiego, Gumiel´ i Gaja, ˝e b´dà przestrzegaç porzàdku prawnego, Sàd Rejonowy w Sta-
lowej Woli umorzy∏ post´powanie wobec nich (ibidem, 0269/69, Pismo naczelnika Wydzia∏u Âled-
czego WUSW w Tarnobrzegu por. W∏adys∏awa Dacy do Wydzia∏u Inspekcji Biura Âledczego
MSW, 8 XI 1985 r., k. 60; ibidem, Wniosek Wydzia∏u Âledczego dotyczàcy uchylenia tymczasowe-
go aresztowania wobec Jana Gumieli, 8 XI 1985 r., k. 112; ibidem, Szyfrogram WUSW w Tarno-
brzegu do Wydzia∏u Inspekcji Biura Âledczego MSW, 11 XI 1985 r., k. 113).
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We wrzeÊniu RKW Rzeszów opublikowa∏a swoje stanowisko w sprawie
wyborów, krytykujàc niedemokratycznà ordynacj´, która ogranicza∏a kràg
kandydatów do cz∏onków ugrupowaƒ kryjàcych si´ za szyldem PRON.
„Âwiadectwem naszej wiernoÊci – napisano w oÊwiadczeniu RKW – niech
si´ stanie solidarny bojkot wyborów do Sejmu, solidarna odmowa uczest-
nictwa w k∏amstwie i iluzji”. Stanowisko RKW zosta∏o rozpropagowane
w formie ulotek w wi´kszych oÊrodkach w województwie rzeszowskim, po-
nadto cz´Êç ulotek przekazano do województwa kroÊnieƒskiego, przemy-
skiego, tarnobrzeskiego i tarnowskiego. WczeÊniej, 28 lipca, odezw´
w sprawie bojkotu wyborów wyda∏ Rzeszowski Komitet Oporu Rolników.
Do bojkotu wezwa∏ te˝ OKOR w województwie przemyskim, w paêdzier-
niku ulotki antywyborcze zosta∏y rozkolportowane w Êrodowiskach wiej-
skich – 3 paêdziernika pojawi∏y si´ w Jaros∏awiu, Radymnie, Hureczku
i Or∏ach, 7 paêdziernika w Maçkowicach, Siedliskach, Jaksmanicach i in-
nych miejscowoÊciach. 11 paêdziernika w Przeworsku z partià ulotek zosta∏
aresztowany Wieƒczys∏aw Nowacki48.

Po wyborach w∏adza og∏osi∏a oficjalnie, ˝e frekwencja w kraju wynios∏a
78,8 proc. W omawianych województwach udzia∏ mieszkaƒców w wyborach
by∏ nast´pujàcy: w województwie kroÊnieƒskim na 319 285 uprawnionych
g∏osowa∏o 260 510 osób (81,59 proc.); w przemyskim na 273 252 uprawnio-
nych – 217 197 (79,49 proc.); w rzeszowskim na 455 311 uprawnionych
– 369 710 (81,2 proc.); w tarnobrzeskim na 394 586 uprawnionych g∏osowa-
∏o 328 812 (83,33 proc.)49. W województwie przemyskim z zas∏on skorzysta-
∏o 10 319 osób (4,8 proc.). G∏osowa∏o 8,4 proc. duchownych i 9,3 proc.
sióstr zakonnych50.

Tymczasem wed∏ug obliczeƒ opozycji w miastach w ca∏ej Polsce posz∏o
do wyborów 66 proc. uprawnionych. Na podstawie danych uzyskanych
przez zespo∏y obserwujàce przebieg g∏osowania RKW w Rzeszowie og∏osi-
∏a, ˝e frekwencja wyborcza w tym mieÊcie wynios∏a 64 proc., natomiast na
wsi od kilkunastu do 60 proc.51 Niemniej jednak ani wybory z 1984 r., ani
te z 1985 r., wbrew intencji opozycji, nie pobudzi∏y spo∏eczeƒstwa do sze-
rokiego sprzeciwu przeciwko w∏adzy.
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48 M. Str´k, op. cit., s. 98–99; DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 88; AIPN Rz, 010/207, Informacje
WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 3, 7 i 12 X 1985 r., k. 5–7, 16, 32.
49 H. G∏´bocki, Konspira..., s. 323; „Nowiny”, 16 X 1985.
50 AIPN Rz, 010/207, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 14 X 1985 r., k. 35, 43.
51 M. Str´k, op. cit., s. 103.
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Opozycyjna praca u podstaw

Tradycyjne formy dzia∏alnoÊci opozycyjnej

W 1983 i 1984 r. struktury opozycyjne w Polsce po∏udniowo-wschodniej
po raz ostatni si´gn´∏y po form´ zorganizowanych protestów ulicznych.
Regres zachowaƒ spo∏ecznych i stan zoboj´tnienia wymusza∏y na dzia∏a-
czach podziemia wypracowanie nowych form, jednoczeÊnie nie nale˝a∏o
rezygnowaç z publicznego akcentowania swojej dzia∏alnoÊci. Próba budo-
wy „spo∏eczeƒstwa podziemnego” i przygotowanie „dzia∏aƒ alternatyw-
nych” wymaga∏y znaczàcych prac organizacyjnych.

Niemniej jednak przed trzecià rocznicà podpisania porozumieƒ RKW
Rzeszów, zgodnie z apelem TKK, wezwa∏a do bojkotu 31 sierpnia 1983 r.
Êrodków komunikacji i mediów, a tak˝e do udzia∏u w nabo˝eƒstwie. S∏u˝-
ba Bezpieczeƒstwa jak zwykle przeprowadzi∏a rozmowy ostrzegawcze
(27 sierpnia – 28, 30 sierpnia – dziewi´tnaÊcie i jedno zatrzymanie). We-
d∏ug raportów WUSW Antoni Kopaczewski oÊwiadczy∏, ˝e nie prowadzi
dzia∏alnoÊci podziemnej, ale w nabo˝eƒstwie udzia∏ weêmie; Laskosz – ˝e
weêmie udzia∏ w manifestacji, bo to jego obowiàzek; Kensy g∏ównie odma-
wia∏ odpowiedzi, Wójcik zaÊ zachowywa∏ si´ lekcewa˝àco i oÊwiadczy∏, ˝e
nie prowadzi ˝adnej dzia∏alnoÊci. W sumie w ramach dzia∏aƒ prewencyj-
nych przeprowadzono 186 rozmów, dziesi´ç przeszukaƒ i siedem zatrzy-
maƒ. 31 sierpnia we mszy Êwi´tej w rzeszowskiej farze uczestniczy∏o oko∏o
1300 osób, oko∏o pi´ciuset uda∏o si´ pod krzy˝ misyjny, gdzie odÊpiewano
hymn i pieÊni patriotyczne. W listopadzie RKW wezwa∏a do uczczenia
rocznicy rejestracji „SolidarnoÊci”, ale odzew spo∏eczny by∏ niewielki52.

W listopadzie 1983 r. w mieszkaniu Józefa Simczaka w Rzeszowie zebra-
li si´ cz∏onkowie RKW (Zbigniew SieczkoÊ, Micha∏ Str´k, Stanis∏aw ¸ako-
my, Ryszard Rogoziƒski i Boles∏aw Rudnicki ze Strzy˝owa), aby zastanowiç
si´ nad lepszà ochronà przed penetracjà ze strony SB. W 1983 r. w RKW
znalaz∏y si´ nowe osoby: Stanis∏aw Kalita, Boles∏aw Rudnicki, Stanis∏aw Sta-
chowicz i Adam Ânie˝ek, dzi´ki czemu rzeszowska opozycja mog∏a poszerzyç
zakres swojej dzia∏alnoÊci, a przede wszystkim jà usprawniç. Stanis∏aw Kali-
ta z Trzciany ko∏o Mielca w lutym 1984 r. stworzy∏ w tym mieÊcie podziemnà
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52 AIPN Rz, 04/383, Szyfrogramy WUSW w Rzeszowie do MSW, 27, 30 i 31 VIII 1983 r., k. 296,
306, 308; ibidem, 04/384, Szyfrogram WUSW w Rzeszowie do MSW, 3 XI 1983 r., k. 749.
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poligrafi´ i kierowa∏ nià. W piwnicy swojego domu urzàdzi∏ drukarni´, którà
nazwano Drukarnia Polowa „SolidarnoÊci” Bory Tucholskie. Drukowano
w niej ulotki oraz „Biuletyn Informacyjny Komisji Wykonawczej »Solidar-
noÊç« Ziemi Mieleckiej” (z Komisjà Wykonawczà w Mielcu byli zwiàzani
Józef Buczek, Urszula Gruszecka, Stanis∏aw Kalita, Ryszard Skóra, Ryszard
Sokólski, Stanis∏aw Stachowicz, Marian Strycharz). Z poczàtkiem 1984 r.
w Le˝ajsku powsta∏a Terenowa Komisja Wykonawcza (Mieczys∏aw Libera,
Stanis∏aw So∏ek, Roman Sroka i Franciszek Âmia∏ek), podlegajàca RKW
Rzeszów, która wydawa∏a w∏asny biuletyn informacyjny „˚àd∏o”. S∏u˝ba
Bezpieczeƒstwa przez d∏ugi czas nie mog∏a ustaliç jej sk∏adu53.

Ostatnia du˝a manifestacja, do której opozycja rzeszowska (RKW
NSZZ „SolidarnoÊç” i „SolidarnoÊç Walczàca”) zdo∏a∏a zmobilizowaç
znacznà liczb´ osób, odby∏a si´ 3 maja 1984 r. Wówczas te˝ dosz∏o do u˝y-
cia si∏y przez organa bezpieczeƒstwa. We mszy w koÊciele farnym uczestni-
czy∏o wed∏ug SB oko∏o 2 tys. osób, a wed∏ug opozycji – oko∏o 3 tys., a na-
st´pnie oko∏o tysiàca osób na czele z Kopaczewskim i Kucharskim uda∏o
si´ pod pomnik Tadeusza KoÊciuszki, wznoszàc okrzyki: „Pozdrowienia dla
podziemia”, „Uwolniç wi´êniów politycznych”, „Chcemy wolnych wybo-
rów”. Dosz∏o do starç; milicja u˝y∏a pa∏ek, gazu ∏zawiàcego i armatek wod-
nych. W tym dniu zatrzymano 72 osoby (∏àcznie osiemdziesiàt osób),
wszcz´to jedenaÊcie post´powaƒ karnych, cztery osoby aresztowano,
skierowano 36 wniosków do kolegium, dziewi´ç osób przewieziono do izby
dziecka, a dwadzieÊcia do izby wytrzeêwieƒ. 

Wobec brutalnego zachowania si´ ZOMO RKW postanowi∏a zanie-
chaç manifestacji ulicznych. Póêniej odbywa∏y si´ ju˝ tylko msze w intencji
ojczyzny, które gromadzi∏y zró˝nicowane liczby uczestników. Na nabo˝eƒ-
stwo 13 grudnia 1984 r. w rzeszowskiej farze przyby∏o blisko tysiàc osób,
oko∏o pi´ciuset z nich uda∏o si´ nast´pnie pod krzy˝ misyjny, gdzie Antoni
Kopaczewski wyg∏osi∏ krótkie przemówienie.

30 sierpnia 1984 r. radio „Wolna Polska” nada∏o w Rzeszowie na falach
UKF 72 MHz pierwszà audycj´ zwiàzanà z rocznicà porozumieƒ sierpnio-
wych. Organizatorami audycji by∏y osoby zwiàzane z pismem „Porozumie-
nie Prasowe – SolidarnoÊç Zwyci´˝y” – Eleonora Kucharska i Krystyna
Szkutnik, oraz Andrzej Kucharski i Janusz Szkutnik z „SolidarnoÊci Wal-
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53 II Walny Zjazd Delegatów NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Rzeszowskiego..., s. 10; M. Str´k, op. cit.,
s. 69, 70; AIPN Rz, 04/386, Szyfrogram WUSW w Rzeszowie do MSW, 3 X 1984 r., k. 382.

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:24  Page 294



czàcej”. Drugà audycj´ „SolidarnoÊç Walczàca” nada∏a 11 listopada, jed-
nak zosta∏a ona zag∏uszona przez SB i nie by∏a s∏yszalna w Rzeszowie. 

W nast´pnym roku 3 maja 1985 r. na mszy pojawi∏o si´ 1500 osób, zaÊ pod
krzy˝em – oko∏o siedmiuset. W celu uniemo˝liwienia przemarszu WUSW
wystawi∏ oko∏o stu funkcjonariuszy mundurowych oraz cywilnych i batalion
polityczno-obronny Komitetu Wojewódzkiego PZPR, a tak˝e grup´ emery-
tów i rencistów SB i MO, którzy zablokowali dojÊcie do pomnika KoÊciuszki.
RKW jednak nie zamierza∏a organizowaç przemarszu. W koÊciele parafial-
nym w S´dziszowie Ma∏opolskim odby∏a si´ msza zorganizowana z inspiracji
opozycji, w której uczestniczy∏o oko∏o tysiàca osób. Nie dosz∏o do interwencji
si∏ bezpieczeƒstwa. Tradycyjnie rzeszowskie struktury wezwa∏y do uczczenia
kolejnej rocznicy porozumieƒ sierpniowych. 31 sierpnia 1985 r. na mszy w fa-
rze zgromadzi∏o si´ oko∏o oÊmiuset osób, z których po∏owa uda∏a si´ pod
krzy˝. ¸àcznie w Rzeszowie, Jaros∏awiu, Strzy˝owie i ¸aƒcucie w nabo˝eƒ-
stwach 31 sierpnia 1985 r. wed∏ug opozycji uczestniczy∏o oko∏o 5 tys. osób54.

W okresie 1984–1985, jak relacjonuje Micha∏ Str´k, rzeszowska RKW
ustabilizowa∏a kontakty z poszczególnymi regionami kraju, a szczególnie z kie-
rownictwem podziemnej „SolidarnoÊci”, czyli Tymczasowà Komisjà Koordy-
nacyjnà. Dzi´ki temu uda∏o si´ ustaliç na nast´pne lata kana∏y dop∏ywu nieza-
le˝nej literatury. Niekiedy te˝ spotykano si´ z przedstawicielami TKK, a nawet
z Lechem Wa∏´sà, jak w Gdaƒsku 12 lutego 1985 r. – w tym spotkaniu uczest-
niczyli Zygmunt SieczkoÊ i Stanis∏aw ¸akomy. Dzia∏alnoÊç kolporta˝owa
RKW Rzeszów nie ogranicza∏a si´ jedynie do województwa rzeszowskiego.
G∏ównym, bardzo wygodnym punktem kolporta˝owym w regionie by∏ lokal
Zespo∏u Charytatywno-Spo∏ecznego przy klasztorze bernardynów w Rzeszo-
wie, obs∏ugiwany przez Marka Wójcika. Równolegle dzia∏a∏ punkt kolporta˝o-
wy w Biurze Projektów Budownictwa Wiejskiego, gdzie pracowa∏ Micha∏
Str´k. Podziemna prasa by∏a rozprowadzana do zak∏adów pracy i innych miej-
scowoÊci; przez Helen´ Kubin dociera∏a do Marka Kamiƒskiego w PrzemyÊlu
i nast´pnie rozchodzi∏a si´ wÊród osób wspó∏pracujàcych z przemyskà RKW55.
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54 AIPN Rz, 04/385, Szyfrogram WUSW w Rzeszowie do MSW, 3 V 1984 r., k. 164–165; ibidem,
04/387, Szyfrogram WUSW w Rzeszowie do MSW, 3 V 1985 r., k. 187; ibidem, 04/388, Szyfrogram
WUSW w Rzeszowie do MSW, 31 VIII 1985 r., k. 335; DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 82, 83, 88.
Micha∏ Str´k przytoczy∏ przyk∏ad udanej próby emisji radiowej 11 XI 1984 r. przy udziale El˝bie-
ty i Czes∏awa Sawickich oraz Krystyny Szkutnik (idem, op. cit., s. 79). 
55 M. Str´k, op. cit., s. 88, 125. Wymieniono tu osoby zaanga˝owane w kolporta˝ niezale˝nych wy-
dawnictw.
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Tak˝e w PrzemyÊlu i Jaros∏awiu opozycja wezwa∏a do uczczenia trzeciej
rocznicy podpisania porozumieƒ sierpniowych. W ulotce RKW PrzemyÊl
z 20 sierpnia 1983 r., podpisanej „Wolni Zwiàzkowcy”, czytamy m.in.:
„Nie bàdêmy niecierpliwi. Podziemne struktury Zwiàzku mimo terroru dzia-
∏ajà w ca∏ym kraju. PrzemyÊl, mimo emigracji szeregu etatowych dzia∏aczy
Zwiàzku, utrzymuje kontakt z siecià krajowà, a sprawdzeni w okresie stanu
wojennego dzia∏acze nie zawiodà Was”. Apelowano, aby 31 sierpnia nie ko-
rzystaç ze Êrodków komunikacji miejskiej i zbojkotowaç rzàdowe media, a od
23 sierpnia zwolniç tempo pracy. 31 sierpnia bp. Tadeusz B∏aszkiewicz cele-
browa∏ msz´ Êwi´tà w katedrze przemyskiej w obecnoÊci oko∏o 2 tys. osób,
po czym oko∏o oÊmiuset z nich uda∏o si´ w sposób niezorganizowany na plac
przy koÊciele Êw. Trójcy, gdzie sk∏adano kwiaty i Êpiewano pieÊni patriotycz-
ne. W Jaros∏awiu msza z udzia∏em blisko oÊmiuset osób zosta∏a odprawiona
przez ks. W∏adys∏awa Drewniaka w koÊciele farnym, nast´pnie oko∏o osiem-
dziesi´ciu osób z∏o˝y∏o kwiaty na przykoÊcielnym placu. Z dachu Mi´dzysz-
kolnego OÊrodka Sportowego w Jaros∏awiu usi∏owano wyemitowaç przez ra-
dio apel o udzia∏ w uroczystoÊciach, SB jednak udaremni∏a t´ prób´. Przed
31 sierpnia SB przeprowadzi∏a 59 rozmów i 23 przeszukania (szesnaÊcie z wy-
nikiem pozytywnym), zatrzyma∏a dziewi´ç osób na 48 godzin i wszcz´∏a jedno
dochodzenie56. Faktycznie by∏y to ostatnie manifestacje oporu w wojewódz-
twie przemyskim, w których uczestniczy∏a znaczàca liczba osób.

Pod koniec 1983 r. ukszta∏towa∏ si´ sk∏ad RKW w PrzemyÊlu: Stanis∏aw
Baran, Ryszard Buksa, Jan Ekiert, Marek Kamiƒski, Zygmunt Majgier,
Edward Opaliƒski, Stanis∏aw Trybalski, Stanis∏aw ˚ó∏kiewicz. ˚ó∏kiewicz
przesta∏ pe∏niç funkcj´ dyrektora Oddzia∏u Rewaloryzacji Zabytków w Prze-
myÊlu i móg∏ wi´cej czasu poÊwi´ciç na dzia∏alnoÊç podziemnà. Wspomina:
„Zrezygnowa∏em i zosta∏em rzemieÊlnikiem. Produkowa∏em zderzaki do ma-
luchów. Mia∏em du˝o czasu, jeêdzi∏em zatem po ca∏ej Polsce w interesach,
ale przy okazji mog∏em nawiàzywaç ró˝ne kontakty z przedstawicielami
innych regionalnych struktur opozycyjnych. Nigdy jednak nie by∏o w RKW
osoby, która pe∏ni∏aby funkcj´ przewodniczàcego. We wszystkich sprawach
radzi∏ si´ mnie Marek Kamiƒski. Marek by∏ bardzo dobrym wykonawcà, ale
inicjatywa le˝a∏a po mojej stronie. DecydowaliÊmy jednak wszyscy”57.
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56 Ulotka „Do cz∏onków NSZZ »SolidarnoÊç«”, 20 VIII 1983 r. (kopia w zbiorach autora); AIPN Rz,
010/198, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 31 VIII 1983 r., k. 147–148.
57 Relacja Stanis∏awa ˚ó∏kiewicza.
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Na poczàtku 1984 r. SB odnotowa∏a w województwie przemyskim przy-
padki wysy∏ania do Prezydium Sejmu petycji, w których domagano si´ na-
tychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia wszystkich wi´êniów poli-
tycznych. Nast´pnà okazjà do zamanifestowania sprzeciwu by∏o Êwi´to
Konstytucji 3 maja. Po mszy w katedrze w PrzemyÊlu pod kamieƒ upami´t-
niajàcy to historyczne wydarzenie uda∏o si´ oko∏o trzystu osób. Jak zazwy-
czaj, milicjanci utworzyli szpaler. 31 sierpnia w wi´kszoÊci koÊcio∏ów odby-
∏y si´ nabo˝eƒstwa za ojczyzn´, tradycyjnie te˝ zorganizowano manifestacje
– w PrzemyÊlu z udzia∏em ju˝ tylko oko∏o dwustu, a w Jaros∏awiu oko∏o
250 osób58. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa dostrzega∏a os∏abienie aktywnoÊci opo-
zycji. Zdaniem Czes∏awa Dmytrzaka, zast´pcy szefa WUSW do spraw SB
w PrzemyÊlu, mog∏o ono wynikaç z wyznaczonej przez „oÊrodki centralne
linii d∏ugiego marszu i pracy organicznej”, aczkolwiek przyczyn takiego sta-
nu rzeczy w lecie 1984 r. dopatrywano si´ te˝ w przerwie wakacyjnej59.

1 maja 1985 r. odby∏a si´ manifestacja pod koÊcio∏em Êw. Trójcy, zaÊ
3 maja przy kamieniu upami´tniajàcym konstytucj´ zgromadzi∏o si´ oko∏o
oÊmiuset osób. W sierpniu RKW PrzemyÊl wezwa∏a spo∏eczeƒstwo ca∏ego
regionu do udzia∏u w „cichej manifestacji pami´ci” 31 sierpnia pod by∏à
siedzibà Zarzàdu Regionu, jednak˝e – jak stwierdzono w informacji WUSW
w PrzemyÊlu – rozmowy ostrzegawcze i wystawienie licznych patroli w oko-
licach Kamiennego Mostu uniemo˝liwi∏y jej zorganizowanie60.

Pod koniec 1984 r. przemyska opozycja podj´∏a prób´ ewidencjonowania
wszelkich przypadków naruszenia praworzàdnoÊci. W grudniu w PrzemyÊlu
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58 AIPN Rz, 010/200, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 19 I 1984 r., k. 42; AP PrzemyÊl,
KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 195/3, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 4 V 1984 r., b.p.;
ibidem, 195/5, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 1 IX 1984 r., b.p. Przy koÊciele Êw. Trójcy
w PrzemyÊlu przemawia∏ Zygmunt Majgier, domagajàc si´ m.in. wolnego s∏owa, porozumienia
z ca∏ym narodem i rozpocz´cia rozmów z „SolidarnoÊcià”. Za swoje wystàpienie zosta∏ ukarany
grzywnà 15 tys. z∏. SB uzyska∏a informacje, ˝e dzia∏acze opozycji orzekli, i˝ za ka˝dym razem pu-
blicznie powinna wyst´powaç inna osoba, aby nie mo˝na by∏o zarzuciç jej recydywy. Mimo to rok
póêniej Majgier ponownie przemawia∏ i kolegium ukara∏o go grzywnà 20 tys. z∏ (AIPN Rz,
010/202, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 20 XI 1984 r., k. 133).
59 Ibidem, 010/204, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 10 VIII 1984 r., k. 104. Czes∏aw
Dmytrzak – ur. w 1935 r., p∏k. Od 1 I 1984 r. zast´pca szefa WUSW ds. SB w PrzemyÊlu. Zwolnio-
ny 31 I 1990 r. (AIPN, Kartoteka osobowa funkcjonariuszy).
60 AIPN Rz, 010/201, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 5 II 1985 r., k. 73; ibidem,
010/203, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 3 V 1985 r., k. 71; ibidem, 010/207, Informa-
cja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 28 VIII 1985 r., k. 108–109; ibidem, 010/206, Informacja
WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 31 VIII 1985 r., k. 119–120.
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pojawi∏y si´ ulotki „Do Ludzi Wolnych”, sygnowane przez Obywatelski
Komitet Obrony PraworzàdnoÊci. Jak napisano w „Busoli”, powsta∏ on na
wzór podobnych komitetów w Warszawie, Wroc∏awiu i Krakowie. Nie uda-
∏o si´ jednak ustaliç jego faktycznej aktywnoÊci61.

Opozycja w województwie kroÊnieƒskim zaniecha∏a organizowania
spektakularnych akcji ulicznych. W 1984 r. funkcjonowa∏a dobrze rozwi-
ni´ta sieç kolporta˝owa. Drukowano wiele ulotek z ró˝nych okazji. Nie
zaprzestano te˝ organizowania mszy Êwi´tych w intencji ojczyzny.
Przede wszystkim jednak do podstawowych zadaƒ RKW Podkarpacie
nale˝a∏ druk i kolporta˝ „SolidarnoÊci Podkarpackiej”. Biuletyn ten by∏
drukowany w Haczowie, Iwoniczu, G∏owience, Wrocance. Wydawnictwa
podziemne dociera∏y do wielu zak∏adów pracy, odwrotnà drogà zaÊ do
redaktorów „SolidarnoÊci Podkarpackiej” przekazywano teksty i mate-
ria∏y niezb´dne do druku. Sieç kolporta˝owà tworzy∏o kilkadziesiàt
osób, w tym franciszkanin o. Krzysztof Kuku∏ka oraz kapucyn o. Zdzi-
s∏aw Duma. G∏ównym kolporterem „SolidarnoÊci Podkarpackiej”
w KroÊnie i JaÊle by∏ Jan Ba∏uka. Istotne znaczenie mia∏ oÊrodek kolpor-
ta˝owy zorganizowany przez braci Andrzeja i Jerzego Nowaków, którzy
utrzymywali kontakt ze Strzy˝owem, skàd przywozili wydawnictwa „So-
lidarnoÊci Walczàcej”. Rozbudowano tak˝e ∏àcznoÊç z innymi regionami
kraju. Z Ma∏opolskà kontaktowali si´ Grzegorz GoÊciƒski, Jerzy Jaku-
bowski, Boles∏aw KoÊciƒski i Stanis∏aw Majerski; z Mazowszem i No-
wym Sàczem Józef Kinel; od po∏owy lat osiemdziesiàtych ze Szczecinem
Marek Tenerowicz. Ponadto Grzegorz GoÊciƒski utrzymywa∏ kontakt za
poÊrednictwem Jacka Uliasza z „SolidarnoÊcià Walczàcà” w Rzeszowie
i Wroc∏awiu62.

Regionalna Komisja Wykonawcza w KroÊnie nawiàza∏a Êcis∏à wspó∏-
prac´ z krakowskim Regionalnym Komitetem SolidarnoÊci Ma∏opolska.
10 listopada 1984 r. zosta∏o zawarte porozumienie o wspó∏pracy, na mocy
którego zak∏adano wymian´ informacji, koordynacj´ wa˝niejszych akcji
opozycyjnych oraz mo˝liwoÊç korzystania na Podkarpaciu z pomocy praw-
nej Ma∏opolskiego Komitetu Walki o PraworzàdnoÊç. Regionalny Komitet
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61 „Busola” 1984, nr 18. Pierwszy Komitet Obywatelski Przeciw Przemocy powsta∏ 12 XI 1984 r.
w Warszawie w reakcji na zabójstwo ks. Jerzego Popie∏uszki („Kultura” (Pary˝) 1984, nr 12,
s. 80).
62 G. GoÊciƒski, Opozycja na Podkarpaciu..., s. 81–82.
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SolidarnoÊci Ma∏opolska nawiàza∏ wspó∏prac´ z pismem „SolidarnoÊç Pod-
karpacka” oraz z „Biuletynem SolidarnoÊci” w JaÊle. Po zapowiedzi kolej-
nych podwy˝ek cen i nowelizacji prawa pracy, zezwalajàcej kierownikom
na przed∏u˝enie dniówki do dziewi´ciu godzin, w zebraniu Prezydium Re-
gionalnego Komitetu SolidarnoÊci Ma∏opolska 29 stycznia 1985 r. wzi´li
udzia∏ przedstawiciele RKW Podkarpacie z Krosna. Wydano wspólnà de-
klaracj´ w sprawach socjalno-ekonomicznych, w której podkreÊlono, ˝e
rzàd nie przedstawia wiarygodnej i skutecznej drogi do wyprowadzenia
kraju z kryzysu. Wezwano te˝ do strajku powszechnego, ale pozosta∏o to je-
dynie w sferze werbalnej63.

Opozycja jasielska wydawa∏a regularnie w∏asny biuletyn informacyjny
„SolidarnoÊç”. 7 paêdziernika 1984 r. w JaÊle uda∏o si´ wyemitowaç krótkà
audycj´ na falach UKF, o której wczeÊniej mieszkaƒcy dowiedzieli si´ z ulo-
tek. 3 maja 1986 r. dosz∏o do znacznej manifestacji w Sanoku – ks. Adam
Sudo∏ odprawi∏ msz´ z okazji 195. rocznicy uchwalenia konstytucji, a na-
st´pnie oko∏o 2 tys. osób uda∏o si´ pod pomnik KoÊciuszki. 5 czerwca sze-
Êcioro uczestników manifestacji zosta∏o ukaranych grzywnami od 20 tys. do
65 tys. z∏. W sierpniu 1986 r. RKW Podkarpacie zorganizowa∏a akcj´ ulot-
kowà, wzywajàc w∏adze do uwolnienia wszystkich wi´êniów politycznych,
a m∏odzie˝ do odmowy przysi´gi wojskowej. Najwi´cej tych ulotek kolpor-
towano w Jedliczu, Iwoniczu Zdroju i KroÊnie. 21 listopada 1984 r. wyje-
cha∏ na sta∏e do Szwecji Emil Mastej, który od 1983 r. wspó∏redagowa∏ biu-
letyn „SolidarnoÊç”; jako jeden z nielicznych regionalnych emigrantów
wspiera∏ finansowo jasielskie podziemie64.

TKZ Huty „Stalowa Wola” skoncentrowa∏a si´ na wydawaniu „Biuletynu
Informacyjnego”. W sk∏ad redakcji wchodzili: Ewa Kuberna, Jerzy Kope-
czek, Ryszard Kardasz, Kazimierz Rostek, Anna Garbaczowa, Maria Bar-
wiƒska i W∏adys∏aw Liwak. Do czerwca 1985 r. matryce by∏y przepisywane
przez Kubern´, a kilka razy przez Ann´ Dubis. Póêniej rol´ t´ przej´∏y
Gra˝yna Kubicka i Jolanta Bàk. 31 sierpnia 1984 r. w Stalowej Woli dosz∏o
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63 SolidarnoÊç ma∏opolska w podziemiu, s. 25, 29; G. GoÊciƒski, Opozycja na Podkarpaciu...,
s. 82.
64 I. Tokarczuk, W s∏u˝bie KoÊcio∏a..., s. 282; „SolidarnoÊç Podkarpacka” 1986, nr 35; G. GoÊciƒ-
ski, Opozycja na Podkarpaciu..., s. 90–91; E. Mastej, OÊwiadczenie... Jasielski biuletyn „Solidar-
noÊç” wydawany by∏ g∏ównie przez Stanis∏awa Kuliga, Antoniego Pikula, Wies∏awa Tomasika,
Emila Masteja, Tadeusza Górczyka, Jerzego Polaka, Mariana Gancarza, Krzysztofa Garbarczyka,
Wies∏awa Staniszewskiego i Barbar´ Kleban.
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do tradycyjnej ju˝ manifestacji. Pod krzy˝em przy zajezdni autobusowej
o godzinie pi´tnastej zebra∏o si´ oko∏o 2 tys. osób, odÊpiewano „Rot´”,
„My chcemy Boga...”. Nast´pnie milicja urzàdzi∏a ∏apank´. Zatrzymano Bo-
gus∏awa KuÊnierza, Miros∏awa Kocika i Andrzeja Woêniaka; Wojtas zosta∏
zatrzymany jeszcze przed manifestacjà. Wszyscy zostali ukarani przez ko-
legium. 13 grudnia 1984 r. stalowowolska opozycja zorganizowa∏a kilkuty-
si´czny przemarsz z huty do koÊcio∏a Matki Boskiej Królowej Polski; nie-
siono krzy˝e, kontury Polski w cierniowej koronie, Êpiewano pieÊni
patriotyczne i religijne. W∏adze nie u˝y∏y si∏y. W marcu 1986 r. Ewa Kuber-
na i Jerzy Kopeczek rozpocz´li wydawanie w Stalowej Woli pisma „Nie”.
Jego drukiem – podobnie jak „Biuletynu” – zajà∏ si´ Wies∏aw Wojtas z gru-
pà swoich wspó∏pracowników. Dzia∏acze TKZ zorganizowali te˝ kilka ka-
na∏ów, którymi dociera∏a literatura z innych oÊrodków w Polsce. Na miej-
scu funkcjonowa∏y tzw. skrzynki kontaktowe. Po aresztowaniu w maju
1985 r. kuriera Leona Chmury, a póêniej Ewy Kuberny ∏àcznoÊç z Warsza-
wà odbudowana zosta∏a przez Mari´ i Andrzeja Barwiƒskich. W 1985 r. na-
stàpi∏a reorganizacja TKZ; z dzia∏alnoÊci wy∏àczy∏ si´ Kazimierz Rostek,
zaÊ przystàpili do niej Czes∏awa Szpytma, Janusz Kubicki, Adam Jaworski,
Ryszard Kotwica i Andrzej Barwiƒski. Wydawnictwa podziemne rozcho-
dzi∏y si´ tak˝e w innych miastach województwa tarnobrzeskiego, m.in.
w Sandomierzu, gdzie pras´ odbiera∏a Ligia Kurasiewicz65.

W Rzeszowie oprócz g∏ównego nurtu opozycji, reprezentowanego
przez RKW i Êrodowiska z nià zwiàzane, funkcjonowa∏ drugi wa˝ny oÊro-
dek – oddzia∏ „SolidarnoÊci Walczàcej”, z którym identyfikowa∏ si´ dawny
przewodniczàcy Zarzàdu Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” w Rzeszowie An-
toni Kopaczewski. Struktury „SolidarnoÊci Walczàcej” by∏y równie mocno
– o ile nie bardziej – zwalczane przez organa bezpieczeƒstwa, jak RKW.
W lutym 1984 r. ukaza∏ si´ pierwszy numer pisma „Porozumienie Prasowe
– SolidarnoÊç Zwyci´˝y”, sygnowanego przez rzeszowskà „SolidarnoÊç
Walczàcà”. By∏o to wydawnictwo w formacie A4, jednokartkowe, dwu-
stronnie drukowane. 7 grudnia 1984 r. zacz´∏o wychodziç nowe pismo
– „Galicja”, redagowane przez Janusza Szkutnika i Andrzeja Kucharskie-
go. „SolidarnoÊç Walczàca” zdo∏a∏a zorganizowaç system kolporta˝u obej-
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65 M. Czwarno, op. cit, s. 50; Notatki z Polski, „Kultura” (Pary˝) 1985, nr 3, s. 73; E. Kuberna, Wol-
na Polska..., s. 75. Adam Jaworski w 1987 r. wyjecha∏ do USA, skàd wspiera∏ stalowowolskà opo-
zycj´. Zmar∏ w 1995 r.
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mujàcy tak˝e inne miejscowoÊci w województwie66. Rzeszowscy dzia∏acze
wypracowali rodzaj statutu pod nazwà Prawa i obowiàzki cz∏onka organiza-
cji „SolidarnoÊç Walczàca”. Zak∏ada∏ on, ˝e cz∏onkowie tej organizacji ma-
jà m.in. prawo do bezp∏atnych egzemplarzy wydawnictw, p∏atnych ksià˝ek,
korzystania z biblioteki prowadzonej przez „SolidarnoÊç Walczàcà”, otrzy-
mywania pomocy socjalnej w przypadkach losowych (np. aresztowanie lub
pozbawienie pracy) oraz informacji dotyczàcych jej dzia∏alnoÊci. WÊród
obowiàzków wymieniono przede wszystkim zachowanie tajemnicy, propa-
gowanie idei „SolidarnoÊci Walczàcej”, terminowe uiszczanie sk∏adek
i udzia∏ w akcjach. Za Rad´ Wykonawczà dokument ten podpisa∏ „Kon-
rad Rzeszowski” (tym pseudonimem pos∏ugiwa∏ si´ Andrzej Kucharski),
a za Rad´ Politycznà – „Micha∏ Jod∏owski” (pseudonim Antoniego Kopa-
czewskiego). Wed∏ug informacji SB na czele Rzeszowskiego Oddzia∏u
„SolidarnoÊci Walczàcej” sta∏a Rada Polityczna, do której nale˝eli Kopa-
czewski, Kucharski i Szkutnik. Drugim organem by∏a Rada Wykonawcza
z Kucharskim, Kopaczewskim, Emanuelem Bielem, Józefem Kycem, Woj-
ciechem Ba∏à oraz Leszkiem Rybakiem (do czasu jego wyjazdu z Rzeszo-
wa w 1985 r.) i Markiem Koniecznym. Na poczàtku 1986 r. funkcjonowa∏y
cztery grupy, kierowane przez Kyca, Ba∏´, Kucharskiego i Andrzeja Me-
dyƒskiego. Ponadto organizacja zosta∏a podzielona na sekcje – m.in. zabez-
pieczenia (ksi´gowoÊç, deklaracje cz∏onkowskie), propagandy (redakcja,
kolporta˝), poligrafii. Osoby wst´pujàce do „SolidarnoÊci Walczàcej” (cho-
cia˝ nie wszystkie) sk∏ada∏y pisemne deklaracje cz∏onkowskie. Podziemnà
poligrafià kierowali do czasu aresztowania w 1985 r. Andrzej Filipczyk
i Jerzy Kajak67. Niestety, wiele z prowadzonych przez rzeszowskà organiza-
cj´ dzia∏aƒ z uwagi na bezpoÊredni udzia∏ tajnych wspó∏pracowników bez-
pieczeƒstwa w pracach Êcis∏ego kierownictwa tej struktury mo˝emy uznaç
za gr´ pozorów, umiej´tnie prowadzonà przez SB.
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66 AIPN Rz, 04/385, Szyfrogram WUSW w Rzeszowie do MSW, 10 II 1984 r., k. 48; DwadzieÊcia
lat SolidarnoÊci..., s. 84. W wydawanie „Galicji” anga˝owali si´ równie˝ Leszek Rybak, Andrzej Fi-
lipczyk, Wies∏aw MyÊliwiec i S∏awomir Kruk.
67 Prawa i obowiàzki cz∏onka organizacji „SolidarnoÊç Walczàca” (kopia w zbiorach autora); AIPN Rz,
044/1106, t. 1, Schemat organizacyjny „SolidarnoÊci Walczàcej”, k. 121. Wed∏ug Szkutnika do Rady
Politycznej weszli w póêniejszym okresie Jan Sowa i Wies∏aw ¸ódê. W grupie za∏o˝ycielskiej „So-
lidarnoÊci Walczàcej” byli – obok Kopaczewskiego, Kucharskiego i Szkutnika – Leszek Rybak,
Józef Kyc, Józef Gniewek i Jerzy Lignarski (J. Szkutnik, „SolidarnoÊç Walczàca” [w:] Encyklopedia
Rzeszowa..., s. 612).
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Niezwykle interesujàce by∏y relacje mi´dzy obydwoma nurtami opozy-
cji rzeszowskiej, zw∏aszcza ˝e przewodniczàcy regionalnej „SolidarnoÊci”
przed 13 grudnia 1981 r. Antoni Kopaczewski nale˝a∏ do organizacji fak-
tycznie konkurencyjnej wobec uznajàcej zwierzchnictwo TKK Regionalnej
Komisji Wykonawczej. W sprawozdaniu z dzia∏alnoÊci RKW przedstawio-
no te relacje w sposób ogl´dny, stwierdzajàc, ˝e RKW pozosta∏a „organem
wykonawczym zwiàzku w regionie, konsultujàc wa˝ne kwestie z przewod-
niczàcym Z[arzàdu] R[egionu] Antonim Kopaczewskim. Do zadaƒ prze-
wodniczàcego nale˝a∏o reprezentowanie regionu wobec w∏adz krajowych,
wyst´powanie publiczne w Êrodowiskach identyfikujàcych si´ z »S[olidar-
noÊcià]«, odbywanie spotkaƒ z RKW dla konsultowania bie˝àcych zadaƒ
zwiàzku”. Po cz´Êci zasady te by∏y realizowane. Kopaczewski szczególnie
wywiàzywa∏ si´ z roli publicznego przedstawiciela „SolidarnoÊci”, czym
zresztà nara˝a∏ si´ organom represji. Niemniej jednak w dalszej cz´Êci
sprawozdania czytamy: „Nie do koƒca tak przyj´ty model wspó∏pracy funk-
cjonowa∏ sprawnie”. Jeden z czo∏owych dzia∏aczy RKW, Micha∏ Str´k,
przyznaje w swoich wspomnieniach, ˝e w 1984 r. rzeszowska „SolidarnoÊç
Walczàca” sta∏a si´ pr´˝nie dzia∏ajàcà organizacjà, animowanà przez Ko-
paczewskiego, Kucharskiego, Szkutnika, Leszka Rybaka, Wies∏awa My-
Êliwca, Józefa Kyca, Andrzeja Filipczyka, Stanis∏awa Kalit´ i inne osoby.
Dochodzi∏o te˝ do wspólnych spotkaƒ. Jedno z nich odby∏o si´ 20 paêdzier-
nika 1984 r. w mieszkaniu Józefa Konkela w Rzeszowie z udzia∏em Siecz-
kosia, Str´ka, Kopaczewskiego, Ràczego, Matuszczaka, ¸akomego, Kon-
kela, Kucharskiego, a tak˝e Andrzeja Mazurkiewicza z Jaros∏awia.
Omówiono wówczas zasady wspó∏pracy, m.in. w zakresie poligrafii i kol-
porta˝u. Wa˝nym tematem rozmów by∏o zabezpieczenie dzia∏alnoÊci pod-
ziemnej przed penetracjà ze strony SB68. 

Kopaczewski by∏ wyraênie zainteresowany dzia∏alnoÊcià politycznà, co
te˝ wyrazi∏ w swoim wywiadzie dla „Galicji” w 1985 r. (jako „Micha∏ Jo-
d∏owski”); mówi∏ wówczas o Êcis∏ej wspó∏pracy „SolidarnoÊci Walczàcej”
z OKOR. Mimo podejmowania ró˝nych form wspó∏pracy dochodzi∏o do
sytuacji konfliktowych, w czym niebagatelnà rol´ odegra∏a S∏u˝ba Bezpie-
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68 II Walny Zjazd Delegatów NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Rzeszowskiego..., s. 7; M. Str´k, op. cit.,
s. 82–83. Spotkanie przedstawicieli RKW i „SolidarnoÊci Walczàcej” by∏o kontrolowane przez taj-
nych wspó∏pracowników, dzi´ki czemu SB mia∏a mo˝liwoÊç uzyskania informacji o prowadzonych
rozmowach.
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czeƒstwa. Jak si´ wydaje, coraz wi´ksze identyfikowanie si´ Kopaczewskie-
go z za∏o˝eniami programowymi „SolidarnoÊci Walczàcej” nie by∏o akcep-
towane przez kierownictwo RKW. 8 marca 1986 r. odby∏o si´ spotkanie, na
którym byli obecni Stanis∏aw Alot, Zbigniew Bortnik, Marian Hady, Anto-
ni Kopaczewski, Tadeusz Kensy, Stanis∏aw ¸akomy, Stefan Ràczy, Zbi-
gniew SieczkoÊ, Tadeusz Sowa i Jaros∏aw A. Szczepaƒski. Faktycznie by∏o
to spotkanie cz∏onków Prezydium Zarzàdu Regionu. Przedstawiciele
RKW zadali wówczas Kopaczewskiemu zasadnicze pytanie: czy podczas
oficjalnych wystàpieƒ publicznych b´dzie reprezentowa∏ lini´ NSZZ „Soli-
darnoÊç”, czy „SolidarnoÊci Walczàcej”. DoÊç mocno star∏y si´ wówczas ze
sobà dwa poglàdy na dzia∏alnoÊç konspiracyjnà i rol´ Kopaczewskiego. Po
tym spotkaniu ostatecznie zdystansowa∏ si´ on od RKW, której dzia∏acze
uznali si´ za zwolnionych z obowiàzku konsultowania z przewodniczàcym
kierunków podejmowanych dzia∏aƒ. Pe∏na relacja ze spotkania zosta∏a
skrupulatnie przekazana SB przez obecnych tam tajnych wspó∏pracowni-
ków: „JaÊmina” i „Ludwika”. SamodzielnoÊç RKW w Rzeszowie znalaz∏a
te˝ swoje odzwierciedlenie w kolejnym, 81 numerze biuletynu „SolidarnoÊç
Trwa”, który od tej pory sta∏ si´ oficjalnym pismem tej struktury69.

Oprócz g∏ównych nurtów zorganizowanej opozycji w omawianych woje-
wództwach w po∏owie lat osiemdziesiàtych pojawi∏y si´ tak˝e nowe pomys∏y,
realizowane ju˝ przez m∏ode pokolenie. W 1985 r. w KroÊnie powsta∏ „Go-
niec Podkarpacki” – najlepiej zorganizowana i stosunkowo pr´˝nie dzia∏ajà-
ca organizacja m∏odzie˝owa. Jej inicjatorem na wiosn´ 1985 r. by∏ Grzegorz
Kie∏tyka, a wspó∏za∏o˝ycielami Tomasz Wajda i Piotr Babinetz. Zamierzali
oni tworzyç niezale˝nie funkcjonujàce grupy m∏odzie˝owe, podlegajàce jed-
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69 M. Str´k, op. cit., s. 107; „Galicja” 1985, nr 3/4. Werbunek tajnego wspó∏pracownika o pseudoni-
mie „Ludwik” stanowi doskona∏y przyk∏ad zastosowania przez SB podst´pnej argumentacji wobec
naiwnego kandydata na agenta. Najpierw ukazano mu „prawdziwe” intencje czo∏owych postaci rze-
szowskiej opozycji: Kopaczewskiego – „uosobienia ekstremy” i Sieczkosia – „zach´cajàcego do eks-
cesów, do ostrej walki z w∏adzà”, po czym potencjalny agent – jak przekaza∏ p∏k Bronis∏aw Galant,
zast´pca komendanta MO ds. SB w Rzeszowie – zapyta∏, „czego w tej sytuacji od niego oczekuj´ ja-
ko szef SB”. Wobec tak postawionego pytania Galant konkludowa∏: „Po stopniowej pomocy z na-
szej strony i w∏aÊciwym pokierowaniu, które winno dostarczyç mu satysfakcji w postaci uznania
w∏adz zwiàzkowych i paƒstwowych, a tak˝e cz´Êciowo [przynieÊç] korzyÊci materialne, powinien to
byç perspektywiczny TW”. „Ludwik” nale˝a∏ do kierownictwa MKR Rzeszów, by∏ internowany od
18 XII 1981 do 24 VII 1982 r. Aktywnie wspó∏pracowa∏ z SB do wrzeÊnia 1983 r., a nast´pnie z oba-
wy przed dekonspiracjà zawiesi∏ wspó∏prac´ na rok, po czym jà wznowi∏ i kontynuowa∏ faktycznie
do marca 1987 r. Za wspó∏prac´ otrzymywa∏ wynagrodzenie (AIPN Rz, 00102/1347).
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nolitemu kierownictwu. Pierwsi cz∏onkowie grupy sk∏adali przysi´g´. Od lip-
ca 1985 r. istnia∏y ju˝ dwie grupy ulotkowe. Oprócz wydawania okoliczno-
Êciowych ulotek zajmowano si´ samokszta∏ceniem. W paêdzierniku 1985 r.
rozpocz´to wydawanie pisemka adresowanego do m∏odzie˝y – „Goniec Pod-
karpacki”, którego redaktorem by∏ Wajda, wspomagany przez Babinetza.
W znacznej mierze informacje czerpano z wydawnictw drugiego obiegu70.

Pod koniec 1985 r. w PrzemyÊlu usi∏owano powo∏aç grup´ Liberalno-
-Demokratycznej Partii „Niepodleg∏oÊç”71. Mia∏a ona krótki ˝ywot. Mi´dzy
10 a 13 grudnia 1985 r. w PrzemyÊlu i Duƒkowiczkach kolportowano ulot-
ki nawiàzujàce do 13 grudnia i wzywajàce do udzia∏u w mszach Êwi´tych za
ojczyzn´, sygnowane przez Liberalno-Demokratycznà Parti´ „Niepodle-
g∏oÊç”. WczeÊniej to samo Êrodowisko kolportowa∏o ulotki w sprawie boj-
kotu wyborów do sejmu. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa szybko namierzy∏a i za-
trzyma∏a Ryszarda Ostrowskiego (studenta WSP w Rzeszowie), Jaros∏awa
Hurymowicza (pracownika Urz´du Celnego) i Jacka Kopacza (pracowni-
ka Zak∏adu Wyrobów Powlekanych „Sanwil”). Podczas Êledztwa uzyskano
informacje, ˝e ulotki dostarcza∏ Maciej K´dzior z PrzemyÊla (student Uni-
wersytetu Jagielloƒskiego). Wszyscy oprócz Kopacza przyznali si´ do po-
stawionych im zarzutów. Hurynowicz zezna∏, ˝e w kolporta˝u brali udzia∏
tak˝e Krzysztof Turek (pracownik Zak∏adu Przemys∏u Spo˝ywczego „Po-
mona”) i Janusz ˚yga∏a (student WSP w Rzeszowie). Obaj przyznali si´ do
tego, do marca 1986 r. przebywali w areszcie tymczasowym. 22 wrzeÊnia
1986 r. Sàd Rejonowy w PrzemyÊlu na wniosek prokuratora wojewódzkiego
zastosowa∏ wobec oskar˝onych przepisy ustawy amnestyjnej z 17 lipca tr.
Zdaniem SB grupa przemyska by∏a jednà z grup kolporta˝owych Ma∏opol-
skiego Oddzia∏u Liberalno-Demokratycznej Partii „Niepodleg∏oÊç”72.
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70 G. GoÊciƒski, Opozycja na Podkarpaciu..., s. 94–97. W lutym 1987 r. „Goniec Podkarpacki” na-
wiàza∏ bliskà wspó∏prac´ z redakcjà „SolidarnoÊci Podkarpackiej” i jej naczelnym Grzegorzem Go-
Êciƒskim. „SolidarnoÊç Podkarpacka” wspomog∏a „Goƒca” dostawà papieru i matryc. W koƒcu lat
osiemdziesiàtych na bazie „Goƒca” usi∏owano utworzyç Federacj´ M∏odzie˝y Walczàcej Podkar-
pacia, pomys∏ nie zosta∏ jednak zrealizowany. „Goniec Podkarpacki” istnia∏ do 1989 r.
71 Liberalno-Demokratyczna Partia „Niepodleg∏oÊç” powsta∏a 11 XI 1984 r. po przekszta∏ceniu
si´ z organizacji „Niepodleg∏oÊç”. Nieliczne oddzia∏y tej partii zdo∏ano utworzyç w Gdaƒsku, Lu-
blinie, Krakowie, Poznaniu i Warszawie. W 1985 r. grupa warszawska zosta∏a wykluczona z LDPN
(P. Gabryel, Opozycja w PRL, „Reporter” 1989, s. 22).
72 AIPN Rz, 034/392, Meldunek za∏o˝eniowy do sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Li-
bera∏”, 18 XII 1985 r., k. 3–5; ibidem, Uzupe∏nienie meldunku do sprawy operacyjnego rozpraco-
wania krypt. „Libera∏”, 8 X 1986 r., k. 35.
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W drugiej po∏owie 1986 r. w Rzeszowie rozpocz´∏a dzia∏alnoÊç tzw.
Grupa Rzeszowska, której celem by∏o kszta∏towanie postaw niezale˝nych
i patriotycznych oraz dzia∏alnoÊç samokszta∏ceniowa. Nale˝ali do niej m.in.
Barbara Tondos i jej mà˝ Jerzy Tur, Halina ˚elechowicz, Ma∏gorzata Gliƒ-
ska oraz grupa uczniów z I Liceum Ogólnokszta∏càcego, ∏àcznie oko∏o trzy-
dziestu osób. Organizowano spotkania m.in. z Wojciechem Ziembiƒskim,
Januszem Szkutnikiem, Wandà Minickà, Andrzejem Kucharskim73.

Praca organiczna

Opozycja od 1983 r. szuka∏a nowych metod pracy, której celem by∏a bu-
dowa spo∏eczeƒstwa alternatywnego. Starano si´ ∏àczyç ró˝nego rodzaju
formy oporu (np. bojkot wyborów) z tworzeniem alternatywnej kultury
i edukacji. Zak∏adano, ˝e w niezale˝ne imprezy edukacyjne i kulturalne
oraz w prace dzia∏ajàcych oficjalnie lub pó∏oficjalnie organizacji (przede
wszystkich ró˝nego rodzaju duszpasterstw grupowych) b´dà mog∏y anga˝o-
waç si´ osoby, które dotychczas nie by∏y zwiàzane z dzia∏alnoÊcià opozycyj-
nà. Praca u podstaw, czy te˝, jak jà okreÊlano, praca organiczna mia∏a przy-
nieÊç d∏ugofalowe efekty. Dzia∏ania te nie by∏yby mo˝liwe bez pomocy
organizacyjnej ze strony KoÊcio∏a. W diecezji przemyskiej KoÊció∏ wspiera∏
Êrodowiska opozycyjne w sposób bardzo wyraêny, a najbardziej spektaku-
larne przedsi´wzi´cia by∏y uzgadniane z ordynariuszem przemyskim.

W Rzeszowie ju˝ w 1983 r. do organizacji niezale˝nego nurtu kultury
w∏àczy∏y si´ tak˝e Êrodowiska niezwiàzane z RKW czy z „SolidarnoÊcià
Walczàcà”. Poczàtkowo organizowano wyk∏ady tematyczne oraz wyst´py
aktorów, najcz´Êciej przy koÊciele oo. Bernardynów, gdzie wsparcia udzie-
la∏ o. Jan Bartnik. W latach 1984–1985 niezale˝nà dzia∏alnoÊç kulturalnà
przy parafii Matki Boskiej Saletyƒskiej w Rzeszowie prowadzi∏ Jerzy Ru-
dolf (by∏y aktor Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie)74. 
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73 M. Str´k, op. cit., s. 113; AIPN Rz, 044/1106, t. 1, Plan wykonawczy do sprawy operacyjnego roz-
pracowania krypt. „Meduza”, 15 I 1987 r., k. 102.
74 II Walny Zjazd Delegatów NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Rzeszowskiego..., s. 7–8. M.in. w czerw-
cu 1984 r. Jerzy Rudolf zorganizowa∏ przy duszpasterstwie w parafii ksi´˝y saletynów w Rzeszowie
cykl spotkaƒ z wybitnymi postaciami scen polskich. W programie opartym na Beniowskim Juliusza
S∏owackiego wystàpi∏a Halina Miko∏ajska, odby∏ si´ recital Piotra Szczepanika, wystàpi∏ Teatr
Ósmego Dnia z przedstawieniem Ma∏a Apokalipsa. W koÊciele Chrystusa Króla w Rzeszowie wy-
stàpili Maja Komorowska, Jacek Fedorowicz i Józef Duriasz (M. Str´k, op. cit., s. 76).
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Zdaniem Marka Wójcika w 1983 r. w Êrodowisku RKW po raz pierwszy
zastanawiano si´ nad koncepcjà dalszej, innej jakoÊciowo pracy opozycyj-
nej. Dostrzegano przede wszystkim zapotrzebowanie spo∏eczne na wiedz´
o najnowszej historii. Dzia∏alnoÊç edukacyjnà zamierzano prowadziç w po-
mieszczeniach katechetycznych koÊcio∏a farnego w Rzeszowie. Zapoczàtko-
wano jà jesienià 1984 r. wyk∏adem Janusza Nowaka z Krakowa o legioniÊcie
p∏k. Leopoldzie Lisie-Kuli. Na prze∏omie 1984 i 1985 r. RKW ju˝ na dobre
zacz´∏a wspieraç dzia∏ania o charakterze jawnym. Niebagatelnà rol´ ze
wzgl´du na mo˝liwoÊci dzia∏aƒ gra∏ Zespó∏ Charytatywno-Spo∏eczny. Zor-
ganizowa∏ on z inicjatywy Jana Drausa przy farze I Katolicki Tydzieƒ Histo-
ryczny, który odby∏ si´ od 3 do 8 marca 1985 r. pod has∏em: „Pami´ci tych,
co ˝ycie oddali za Ojczyzn´ 1914–1920” i zosta∏ okreÊlony mianem „legio-
nowego”. WÊród prelegentów byli dr Jan Draus z Rzeszowa, prof. Ma-
rian Marek Drozdowski z Warszawy, dr Adolf Juzwenko z Wroc∏awia,
dr Ryszard Terlecki z Krakowa oraz Amalia Zaniewska (siostra p∏k. Leo-
polda Lisa-Kuli), z którà spotkanie poprowadzi∏ doc. Boles∏aw Fleszar.
Jednym z efektów tego tygodnia historycznego by∏o wmurowanie w maju
1985 r. na frontonie koÊcio∏a farnego tablicy upami´tniajàcej p∏k. Lisa-Ku-
l´. Ponadto sk∏adano kwiaty na grobach osób zwiàzanych z czynem niepod-
leg∏oÊciowym w Rzeszowie, dzi´ki czemu przywracano pami´ç o zapomnia-
nych bohaterach. Tygodnie historyczne zawsze odbywa∏y si´ na wiosn´.
II Katolicki Tydzieƒ Historyczny zorganizowano od 5 do 13 kwietnia 1986 r.
i poÊwi´cono „Pami´ci ˝o∏nierzy AK diecezji przemyskiej”. Referaty wyg∏o-
sili wówczas Micha∏ BereÊ, prof. Marian Marek Drozdowski, prof. Jan ¸o-
puski, ks. infu∏at Jan Stàczek, ks. Micha∏ Sternal, prof. Jerzy W´gierski, An-
drzej Zagórski. Podczas III Tygodnia 7–15 lutego 1987 r. – „Wczoraj i dziÊ
wsi polskiej” – wystàpili Adam Bieƒ (nagranie odtworzone z kasety wideo),
Stefan Bratkowski, doc. Wanda Pomianowska, dr Jan Soko∏, prof. Andrzej
Stelmachowski, ks. prof. Józef Tischner, dr Andrzej Zakrzewski. IV i zara-
zem ostatni Katolicki Tydzieƒ Historyczny trwa∏ od 8 do 16 kwietnia 1988 r.,
autorami referatów zwiàzanych z tematem „Harcerstwo w s∏u˝bie Bogu
i Ojczyênie” byli Micha∏ Bobrzyƒski, Stefan Broniewski, ks. W∏adys∏aw
Dec, bp Adam Dyczkowski, Stefan Mirowski, Adam Stanowski, Krzysztof
Stanowski, Stefania Stipal, prof. Tomasz Strzembosz, prof. Jerzy W´gier-
ski. Oprócz waloru poznawczego i patriotycznego (podczas wyk∏adów mó-
wiono o przemilczanych faktach z dziejów Polski) by∏a to okazja do spotka-
nia historyków z kombatantami. Jesienià 1985 r. rozpoczà∏ dzia∏alnoÊç
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oÊrodek wideo, kierowany przez Jaros∏awa A. Szczepaƒskiego z RKW.
W koÊcio∏ach, a tak˝e w mieszkaniach prywatnych prezentowano z omini´-
ciem cenzury filmy fabularne i dokumentalne. Spotka∏o si´ to z przeciw-
dzia∏aniem ze strony SB75.

W 1984 i 1985 r. zakoƒczono organizowanie RKW i wkomponowywa-
nie Regionu Rzeszowskiego „SolidarnoÊci” w ogólnopolskà podziemnà
struktur´ zwiàzkowà. Umocniono kontakty i wspó∏prac´ z TKK. Dzia∏acze
RKW pracowali nad nowymi technikami druku. Wznowiono pismo „Trwa-
my”, rozpocz´to wydawanie barwnych znaczków podziemnej „Poczty Soli-
darnoÊci”. Przez krótki czas drukowano z diapozytywów „Tygodnik Wojen-
ny” i „Tygodnik Mazowsze”. Pod koniec 1985 r. zaniechano wydawania
„Trwamy” z powodu – jak to okreÊlono – trudnoÊci technicznych. W tym
okresie dzia∏acze RKW przeprowadzili kilka szkoleƒ grupowych z zakresu
technik drukarskich. Wykonywano tak˝e ulotki na zlecenie innych regio-
nów76. Na prze∏omie 1985 i 1986 r. rzeszowska opozycja zorganizowa∏a ak-
cj´ zbierania podpisów pod petycjà do w∏adz z ˝àdaniem uwolnienia wi´ê-
niów politycznych. Lista z oko∏o 1,5 tys. podpisów zosta∏a przekazana przez
Marka Wójcika do Prymasowskiego Zespo∏u Charytatywno-Spo∏ecznego
w Warszawie77.

Równie˝ w oÊciennych województwach Êrodowiska opozycyjne animo-
wa∏y niezale˝nà dzia∏alnoÊç edukacyjnà i kulturalnà. W PrzemyÊlu od 4 do
20 wrzeÊnia 1983 r. odby∏y si´ wznowione Dni Kultury ChrzeÊcijaƒskiej
pod znamiennym has∏em: „Duchowe twierdze Polaków”. Wed∏ug dzia∏aczy
opozycji odpowiednie u∏o˝enie programu, prezentowanie stosownych wy-
k∏adów, spektakli i wystaw, a tak˝e kiermasze ksià˝ek religijnych mia∏y
s∏u˝yç budowaniu „twierdz na dziÊ”. Dni kultury organizowano przy wspar-
ciu i pod patronatem kurii przemyskiej. PrzemyÊl odwiedzali aktorzy
(np. Krzysztof Kolberger), znane osobistoÊci kultury i nauki, przedstawiciele
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75 Relacja Marka Wójcika; II Walny Zjazd Delegatów NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Rzeszowskie-
go..., s. 8; M. Str´k, op. cit., s. 91.
76 II Walny Zjazd Delegatów NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Rzeszowskiego..., s. 8. Ukaza∏o si´ dwa-
naÊcie numerów pisma „Trwamy”. Jego redakcj´ tworzyli: Jerzy Burtan, Zbigniew Krasny, Andrzej
Paulukiewicz, Ryszard Rogoziƒski, Jaros∏aw A. Szczepaƒski. W lipcu 1986 r. RKW, wykorzystujàc
zorganizowany w Rzeszowie Âwiatowy Festiwal Polonijnych Zespo∏ów Folklorystycznych, wyda∏a
i rozkolportowa∏a specjalny numer biuletynu „SolidarnoÊç Trwa”. Informowano w nim uczestni-
ków festiwalu o faktach zwiàzanych z „SolidarnoÊcià” i prawdziwych nastrojach i odczuciach spo-
∏ecznych.
77 DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 90.
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opozycji, m.in. Miros∏aw Dzielski, Henryk Woêniakowski, Tadeusz Mazo-
wiecki; udzielali si´ równie˝ miejscowi twórcy – fotograf Jacek Szwic, mu-
zyk Marek Zazula, poeta Józef Kurylak. W 1983 r. przy okazji dni kultury
wznowiono przy parafii Êw. Trójcy dzia∏alnoÊç Klubu Inteligencji Katolic-
kiej. Dni Kultury ChrzeÊcijaƒskiej by∏y organizowane w PrzemyÊlu do 1985 r.
i intensywnie obserwowane przez kr´càcych si´ po koÊcio∏ach funkcjona-
riuszy SB. Póêniej niezale˝nà dzia∏alnoÊç kulturalnà animowa∏o przede
wszystkim Êrodowisko skupione wokó∏ Marka Kuchciƒskiego, imprezy od-
bywa∏y si´ na strychu jego domu, a tak˝e w pomieszczeniach koÊcio∏ów kar-
melitów bosych i franciszkanów w PrzemyÊlu78.

Wp∏yw dzia∏aƒ opozycyjnych zaznacza∏ si´ te˝ w innych Êrodowiskach,
co zresztà by∏o zgodne z koncepcjà budowy „spo∏eczeƒstwa podziemnego”.
W Zwiàzku Harcerstwa Polskiego w PrzemyÊlu nastàpi∏ podzia∏ na „bia-
∏ych” – jak to ujmowa∏a SB – którzy w swoim programie odwo∏ywali si´ do
tradycji przedwojennego harcerstwa i Szarych Szeregów z okresu okupacji
oraz byli pod wp∏ywem KoÊcio∏a, i na „czerwonych” – lojalnych wobec w∏a-
dzy, nawiàzujàcych do tradycji ruchu robotniczego, uczestniczàcych wier-
nie w obchodach Êwiàt oficjalnych. „Biali” ró˝nili si´ od „czerwonych” tak-
˝e tym, ˝e – jak pisano w informacji SB – „w repertuarze swoich piosenek
preferowali utwory z okresu mi´dzywojennego i okupacji, które w obecnej
sytuacji mogà mieç negatywny wp∏yw na ukszta∏towanie Êwiatopoglàdu
m∏odzie˝y i stosunku do obecnej rzeczywistoÊci”. Dru˝yn´ przy Zespole
Szkó∏ Zawodowych nr 1 uto˝samiano z „bia∏ymi”, zaÊ t´ przy I Liceum
Ogólnokszta∏càcym z „czerwonymi”. Ponadto zaobserwowano wycofywa-
nie si´ z oficjalnej dzia∏alnoÊci w ZHP grupy instruktorów, którzy tworzyli
nieformalny kràg i wp∏ywali „negatywnie” na m∏odzie˝. WÊród nich by∏
m.in. Zbigniew Grochowski, cz∏onek Szarych Szeregów, skazany w 1950 r.
za dzia∏alnoÊç w m∏odzie˝owej organizacji niepodleg∏oÊciowej79.

W województwie tarnobrzeskim najwa˝niejszà rol´ w organizacji dzia∏aƒ
na rzecz budowy spo∏eczeƒstwa niezale˝nego pe∏ni∏ Duszpasterski OÊrodek
Kultury ChrzeÊcijaƒskiej w Stalowej Woli utworzony w 1983 r. (do 1984 r.
dzia∏a∏ jako Poradnia Rodzinna) przez ks. Edwarda Frankowskiego. OÊro-
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78 „Busola” 1983, nr 5; AIPN Rz, 010/198, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 8 IX 1983 r.,
k. 169; Kronika Strychu, „Strych Kulturalny” 1990, z. 3, s. 54–58.
79 AIPN Rz, 010/205, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 10 V 1984 r., k. 126. Zob. D. Iwa-
neczko, Generalna Konfederacja Niepodleg∏ej Polski (1947–1950), „Studia Rzeszowskie” 2002, t. 9,
s. 115–124.
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dek organizowa∏ tygodnie kultury chrzeÊcijaƒskiej, katolickie dni spo∏eczne
oraz katolickie dni rodziny. KoÊció∏ Matki Boskiej Królowej Polski w Stalo-
wej Woli okreÊlano jako „oaz´ wolnoÊci i solidarnoÊci”. Podobnie jak
w PrzemyÊlu, Rzeszowie, KroÊnie i wielu innych miejscach, do Stalowej Wo-
li przyje˝d˝ali Jacek Ambroziak, Stefan Bratkowski, Leon Bójko, prof. Ma-
rian Marek Drozdowski, Jacek Fedorowicz, prof. Jerzy K∏oczowski, Tade-
usz Mazowiecki, Halina Miko∏ajska, W∏adys∏aw Si∏a-Nowicki, prof. Tomasz
Strzembosz, Piotr Szczepanik, Krystyna Zachwatowicz i wiele innych osób
tworzàcych niezale˝ny nurt kultury lub edukacji. Od 1984 r. dzia∏acze TKZ
organizowali „obozy m∏odzie˝y niezale˝nej”, m.in. w Majdanie Sopockim,
Dàbrówce i Krasiczynie80. Zdaniem bp. Edwarda Frankowskiego „Stalowa
Wola by∏a pustynià kulturowà, trzeba by∏o stworzyç oÊrodek dla ludzi szu-
kajàcych pog∏´bienia wiedzy religijnej i spo∏ecznej”. Od 17 paêdziernika
1986 r. funkcjonowa∏o Studium Spo∏eczne Duszpasterstwa Ludzi Pracy pro-
wadzone przez Adama Stanowskiego81 z KUL. Tam te˝ w 1986 r. ks. Roman
Jurczak z parafii Matki Boskiej Królowej Polski za∏o˝y∏ I Niezale˝nà Dru-
˝yn´ Harcerskà im. p∏k. Lisa-Kuli w Stalowej Woli. W∏adze widzia∏y w tym
zagro˝enie z powodu odciàgania m∏odzie˝y od ZHP82.

W 1984 r. szefowie RKW w KroÊnie Zygmunt B∏a˝ i Jerzy Jakubowski
otrzymali od bp. Tokarczuka zgod´ na utworzenie przy kroÊnieƒskiej farze
(proboszcz ks. Bronis∏aw Jastrz´bski) apteki leków zagranicznych. Powo∏a-
no przy niej Komisj´ Charytatywnà, w której pracowa∏y spo∏ecznie oso-
by zwiàzane z opozycjà. Jeszcze w lipcu dzia∏acze kroÊnieƒscy nawiàzali
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80 E. Kuberna, Mo˝na wp∏ywaç na bieg lawiny [w:] Nielegalna SolidarnoÊç w latach 1982–1988,
dzia∏alnoÊç, inicjatywy, osiàgni´cia, Stalowa Wola 1998, s. 4–5. Obszerne kalendarium pracy
Duszpasterskiego OÊrodka Kultury ChrzeÊcijaƒskiej w Stalowej Woli w latach 1983–1991 zob.
E. Kuberna, Wolna Polska..., s. 59–148. I Katolickie Dni Spo∏eczne odby∏y si´ 18–20 XI 1983 r.
Zgodnie z sugestià bp. Tokarczuka poÊwi´cone by∏y dzie∏u i ˝yciu Eugeniusza Felicjana Kwiat-
kowskiego.
81 Adam Stanowski (1927–1990) – ˝o∏nierz AK, uczestnik powstania warszawskiego. Od 1956 r.
cz∏onek KIK w Warszawie. Od 1957 r. pracownik naukowy KUL. W latach 1958–1961 i 1977–1990
cz∏onek redakcji miesi´cznika „Wi´ê”. Od 1980 r. w NSZZ „SolidarnoÊç”. W stanie wojennym
ukrywa∏ si´, dzi´ki czemu uniknà∏ internowania. W latach osiemdziesiàtych wyk∏adowca w wielu
niezale˝nych oÊrodkach formacji spo∏ecznej, w tym w Polsce po∏udniowo-wschodniej. W latach
1989–1990 senator Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Profesor KUL (A.F. Baran, Adam
Stanowski [w:] Opozycja w PRL..., t. 2, s. 289–290). 
82 E. Frankowski, op. cit., s. 155; „Przeglàd Dzia∏alnoÊci KoÊcio∏a Rzymskokatolickiego”, 20 X
1988. 24 IV 1988 r. bp Edward Bia∏og∏owski, sufragan przemyski, poÊwi´ci∏ sztandar dru˝yny har-
cerskiej im. Lisa-Kuli.
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kontakt ze Stowarzyszeniem Pomocy „SolidarnoÊci” w Thionville (Fran-
cja)83, dzi´ki czemu wiele osób represjonowanych dostawa∏o paczki, a do
apteki przychodzi∏y transporty z lekami. Dzi´ki funduszom otrzymywanym
na rzecz apteki kroÊnieƒscy dzia∏acze utworzyli bibliotek´ wydawnictw nie-
zale˝nych. Komisja Charytatywna zorganizowa∏a w latach 1985–1986 seri´
wyk∏adów edukacyjnych. Odbywa∏y si´ równie˝ regularne projekcje filmów
drugiego obiegu. Innym wa˝nym miejscem, gdzie opozycja kroÊnieƒska
mog∏a prowadziç dzia∏alnoÊç na rzecz budowy spo∏eczeƒstwa niezale˝nego,
by∏a parafia Êw. Krzy˝a, prowadzona przez oo. kapucynów84. 

W Sanoku oÊrodek edukacji spo∏ecznej i zarazem formacji duchowej
stworzy∏ ks. Adam Sudo∏. Na plebanii koÊcio∏a farnego organizowano po-
kazy filmów drugiego obiegu, z prelekcjami przyje˝d˝ali tu m.in. Tadeusz
Mazowiecki, Jacek Woêniakowski, Antoni Lenkiewicz. Z ks. Sudo∏em
wspó∏pracowa∏ prezes KIK Franciszek Oberc85. 

S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa rozpracowujàca kap∏anów zaanga˝owanych
w dzia∏alnoÊç niezale˝nà, wp∏ywa∏a równie˝ na dzia∏ania wojewodów i pod-
leg∏ych im wydzia∏ów do spraw wyznaƒ. 21 wrzeÊnia 1983 r. wojewoda kro-
Ênieƒski Tadeusz Kruk wystàpi∏ do abp. Bronis∏awa Dàbrowskiego, sekre-
tarza Episkopatu Polski, wytykajàc „przypadki politycznej dzia∏alnoÊci
o treÊciach destruktywnych, podsycajàcych napi´cia spo∏eczne”86. Do zde-
cydowanych przeciwników w∏adzy zalicza∏ o. Bogus∏awa Piechut´ oraz
ksi´˝y Adama Sudo∏a, Stanis∏awa Ko∏taka i Stanis∏awa Marczaka. Kruk kil-
kakrotnie (raz w 1984, dwukrotnie w 1985, nast´pnie w 1986, 1987 i 1988 r.)
interweniowa∏ u w∏adz zakonnych i w Episkopacie w sprawie o. Piechuty,
domagajàc si´ odwo∏ania go z funkcji prze∏o˝onego klasztoru kapucynów
w KroÊnie. Wszystkie te zabiegi okaza∏y si´ bezskuteczne.

Istotnà rol´ w kszta∏towaniu formacyjnym odegra∏y Dni Kultury Kato-
lickiej zorganizowane przez Jerzego F. Adamskiego w Brzozowie. Od 19 do
26 maja 1984 r. uda∏o mu si´ zgromadziç na sesji popularnonaukowej po-
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83 Wi´cej o pomocy francuskich zwiàzków zawodowych dla „SolidarnoÊci” w Polsce zob. A. Chwal-
ba, Czasy „SolidarnoÊci”. Francuscy zwiàzkowcy i NSZZ „SolidarnoÊç” 1980–1990, Kraków 1997.
84 G. GoÊciƒski, Opozycja na Podkarpaciu..., s. 84–86, 100. 25 I 1985 r. kapucyni o. Józef Âleboda
i o. Bogus∏aw Piechuta wystàpili do Ministerstwa ¸àcznoÊci z proÊbà o zezwolenie na utworzenie
katolickiej rozg∏oÊni radiowej w KroÊnie. Decyzja w∏adz by∏a negatywna.
85 Ibidem, s. 88.
86 Za: K. Kaczmarski, Dzia∏alnoÊç religijno-patriotyczna oo. kapucynów w KroÊnie w Êwietle meldun-
ków dziennych komendanta wojewódzkiego MO oraz materia∏ów Wydzia∏u do spraw Wyznaƒ Urz´du
Wojewódzkiego w KroÊnie w latach 1981–1989 (w druku).
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Êwi´conej dziejom KoÊcio∏a w regionie brzozowskim znanych historyków,
m.in. Jana Drausa i Ryszarda Terleckiego. Odby∏o si´ ponadto wiele in-
nych imprez, w tym spotkanie z ks. Józefem Tischnerem. Nast´pna edycja
Dni Kultury Katolickiej w Brzozowie, tym razem z udzia∏em bp. Tokarczu-
ka, odby∏a si´ mi´dzy 7 i 15 wrzeÊnia 1985 r. Kolejne dni uda∏o si´ zorga-
nizowaç dopiero jesienià 1988 r.87

WieÊ

Aktywizacja Êrodowisk wiejskich rozpocz´∏a si´ w 1983 r., szczególnie
wokó∏ oÊrodka w Krasiczynie, i rozwija∏a si´ w ramach duszpasterstw rol-
ników. Dzia∏alnoÊç kontynuowa∏y struktury OKOR, szczególnie w woje-
wództwie przemyskim, gdzie wspiera∏y RKW. SpoÊród cz∏onków przemy-
skiego OKOR nikt nie ujawni∏ swojej dzia∏alnoÊci po amnestii 1984 r.
Pomagano w druku i dystrybucji wydawnictw podziemnych. Wielu rolni-
ków wspó∏pracowa∏o z OKOR, nie w∏àczajàc si´ bezpoÊrednio w struktury.
Nowo pozyskani cz∏onkowie OKOR sk∏adali przysi´g´, której tekst zosta∏
opublikowany w piÊmie „˚ywià i bronià”. Tadeusz Sopel wymienia kilkana-
Êcie osób z województwa przemyskiego zaanga˝owanych w kolporta˝ pod-
ziemnej prasy. ¸àcznoÊç z rejonem Lubaczowa utrzymywa∏ Edward Nie-
radka ze Starego Dzikowa. OKOR dysponowa∏ tak˝e kilkoma skrzynkami
kontaktowymi w ró˝nych mieszkaniach, m.in. u Ireny Czarnowskiej i Marii
Podhalicz-Wojciechowskiej w PrzemyÊlu. Znacznà cz´Êç bibu∏y z Polski do-
starcza∏ Wieƒczys∏aw Nowacki. Rolnicy pomagali w drukowaniu pisma
RKW PrzemyÊl „Busola”; w poczàtkowym okresie by∏o ono drukowane
u Jerzego Trojnara w Or∏ach, a w latach 1985–1988 u Edwarda Szczurko
w Bolestraszycach. Cz´sto teksty do „Busoli” wychodzi∏y spod pióra Tade-
usza Sopla, cz∏onka grupy kierowniczej OKOR w województwie przemy-
skim. W 1984 r. wiele miejsca w „Busoli” poÊwi´cano sprawom rolniczym.
Publikowano tak˝e oÊwiadczenia OKOR, np. to wydane po aresztowaniu
11 grudnia 1983 r. w Warszawie kilkunastu dzia∏aczy rolniczej opozycji
(w tym Józefa Teligi) czy w sprawie planowanej przez rzàd w 1984 r. pod-
wy˝ki cen ˝ywnoÊci. Nale˝y dodaç, ˝e grupy zwiàzane z OKOR funkcjo-
nowa∏y te˝ w Mielcu, by∏a oko∏o dziesi´cioosobowa grupa z Henrykiem
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87 B. Adamski, J.F. Adamski, Âwieccy w brzozowskim KoÊciele [w:] Z dziejów SolidarnoÊci podkar-
packiej..., s. 150–151.
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Suchorà w Tarnobrzeskiem, w Bieszczadach dzia∏a∏o kilka osób pod kie-
rownictwem Jana Mantojfla88.

Niezale˝ne Êrodowiska rolników apelowa∏y o w∏àczanie si´ do akcji
pomocy „WieÊ – miastu” koordynowanej przez KoÊció∏. W zbiórkach
˝ywnoÊci brali udzia∏ dzia∏acze rolniczej „SolidarnoÊci”, jeêdzili oni do
poszczególnych parafii, gdzie niejednokrotnie zach´cali do oporu prze-
ciw w∏adzy. 3 paêdziernika 1984 r. w koÊciele w Sieniawie o zbiórk´ da-
rów apelowa∏ Henryk Czàstka; powiedzia∏, ˝e „SolidarnoÊç” „by∏a, jest
i z ka˝dym dniem rozszerza zasi´g swojej dzia∏alnoÊci”. Rolników inte-
growa∏y najbardziej spektakularne uroczystoÊci, mianowicie kolejne ob-
chody rocznic podpisania porozumieƒ rzeszowsko-ustrzyckich. Obchody
trzeciej rocznicy, planowane na 19 lutego 1984 r. w Rzeszowie, nie zo-
sta∏y zorganizowane – zdaniem SB – na skutek dzia∏aƒ neutralizujàcych.
Wobec tego sygnatariusze porozumieƒ spotkali si´ na plebanii w Soninie
u ks. Jana Jakubowskiego. 26 sierpnia 1984 r. w koÊciele NajÊwi´tszego
Serca Pana Jezusa w Rzeszowie zorganizowano do˝ynki diecezjalne, ich
gospodarzem by∏ Józef Âlisz. Oprócz delegacji z ró˝nych regionów die-
cezji w do˝ynkach uczestniczyli dzia∏acze struktur podziemnych89.

AktywnoÊç Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników nie znajduje po-
twierdzenia w aktach operacyjnych SB, która dopiero w drugiej po∏owie lat
osiemdziesiàtych za∏o˝y∏a dotyczàcà tego komitetu spraw´ obiektowà. Mi-
mo to uwadze SB nie usz∏y dzia∏ania poszczególnych osób identyfikujàcych
si´ ze Êrodowiskiem rolniczym. Jeden z czo∏owych dzia∏aczy tego Êrodowi-
ska, Janusz Szkutnik stwierdzi∏, ˝e RKOR nie by∏ strukturà bardzo silnà:
„RKOR wyda∏ mo˝e dwa lub trzy oÊwiadczenia, nie mia∏ w∏asnego wydaw-
nictwa poza jednodniówkà z 1983 r. »WieÊ Rzeszowska«. Wspólnie z »So-
lidarnoÊcià Walczàcà« wydawaliÊmy »Porozumienie Prasowe – SolidarnoÊç
Zwyci´˝y«. Gdybym tak usiad∏ i policzy∏, to Êrodowisko OKOR w Rze-
szowskiem nie liczy∏o wi´cej ni˝ oko∏o 30 osób. MyÊl´, ˝e OKOR ginà∏ przy
»SolidarnoÊci Walczàcej«. Bezpieka bardzo dobrze wiedzia∏a, ˝e to wszyst-
ko jest wymieszane”90. Oba Êrodowiska od poczàtku ze sobà wspó∏praco-
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88 Relacje Wieƒczys∏awa Nowackiego i Janusza Szkutnika.
89 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 195/4, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC,
3 X 1984 r., b.p.; M. Str´k, op. cit., s. 71; T. Sopel, op. cit., s. 173–177; AIPN Rz, 04/385, Szyfro-
gram WUSW w Rzeszowie do MSW, 16 II 1984 r., k. 56; Relacja Janusza Szkutnika.
90 Relacja Janusza Szkutnika.

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:24  Page 312



wa∏y, a w Rzeszowie ta wspó∏praca by∏a wzmacniana personalnie przez
osoby, które funkcjonowa∏y i w OKOR, i w „SolidarnoÊci Walczàcej”.

W styczniu 1985 r. ukaza∏o si´ pierwsze oÊwiadczenie Regionalnego Ko-
mitetu Oporu Rolników „SolidarnoÊç” Polski Po∏udniowej, w którym zaape-
lowano do sygnatariuszy porozumienia rzeszowsko-ustrzyckiego o podj´cie
oficjalnych dzia∏aƒ dotyczàcych oceny stopnia realizacji porozumieƒ. Regio-
nalny Komitet Oporu Rolników „SolidarnoÊç” Polski Po∏udniowej powsta∏
– jak pisze Tadeusz Sopel – po spotkaniu Janusza Szkutnika i Antoniego Bar-
tyƒskiego (Rzeszów), Józefa Olszaƒskiego (PrzemyÊl) oraz Wieƒczys∏awa
Nowackiego (Bieszczady), które odby∏o si´ w PrzemyÊlu najprawdopodob-
niej pod koniec 1984 r.; podj´to wówczas decyzj´ o rozszerzeniu wspó∏pracy
w regionie91. W sierpniu 1985 r. Rzeszowskiemu Komitetowi Oporu Rolni-
ków „SolidarnoÊç” uda∏o si´ wydaç biuletyn informacyjny „WieÊ Polska” zre-
dagowany przez Kazimierza Chorz´p´ i Wieƒczys∏awa Nowackiego92.

Ârodowiska wiejskie aktywizowa∏y si´ te˝ z powodu restrykcyjnych dzia-
∏aƒ w∏adz, które uderza∏y w podstawy ekonomicznej egzystencji rolników.
Przyk∏adowo podwy˝szenie w 1984 r. sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne
rolników pog∏´bi∏o niezadowolenie. Komitet Wojewódzki PZPR w Prze-
myÊlu odnotowa∏, ˝e w gminie Cieszanów rolnicy w rozmowach i na spo-
tkaniach wyst´powali z propozycjami tworzenia w∏asnych kas ubezpie-
czeniowych z pomini´ciem PZU i ZUS. Prym wiedli dawni dzia∏acze
„SolidarnoÊci” Rolników Indywidualnych. Zdarza∏y si´ te˝ odmowy p∏ace-
nia sk∏adek ubezpieczeniowych93. W 1985 r. – jak ocenia∏y Êrodowiska wiej-
skie – rzàd po raz kolejny uderzy∏ w rolnictwo indywidualne, bowiem
1 stycznia wesz∏a w ˝ycie ustawa o podatku rolnym, która godzi∏a w poro-
zumienia rzeszowsko-ustrzyckie w punktach dotyczàcych równoprawnego
traktowania trzech sektorów gospodarki rolnej (indywidualnego, spó∏dziel-
czego i paƒstwowego), zwolnienia od podatków u˝ytków rolnych na tere-
nach górskich i podgórskich oraz priorytetowego traktowania przez paƒ-
stwo rozwoju rolnictwa ze wzgl´du na trudnoÊci ˝ywnoÊciowe. Nader
aktywny Jan KaruÊ uda∏ si´ nawet 15 kwietnia do Wojewódzkiego Komitetu
ZSL w PrzemyÊlu, informujàc o trudnoÊciach na wsi i proszàc o wszcz´cie
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91 T. Sopel, op. cit., s. 181.
92 DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 88.
93 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 195/9, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC,
20 II 1984 r., b.p.
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dzia∏aƒ w celu zniesienia nadmiernych obcià˝eƒ rolników. Stwierdzi∏, ˝e
ch∏opi narzekajà g∏ównie na wprowadzone obcià˝enia ubezpieczeniowe,
przy czym sk∏adki sà wysokie, a odszkodowania niskie. KtóryÊ z przemy-
skich dzia∏aczy ZSL poinformowa∏ S∏u˝b´ Bezpieczeƒstwa o jego wizycie.
Nie znalaz∏ si´ te˝ nikt, kto zamierza∏by wy∏amywaç si´ z polityki wobec wsi
realizowanej przez w∏adz´94.

W czwartà rocznic´ podpisania porozumieƒ rzeszowsko-ustrzyckich zor-
ganizowano uroczystoÊci w koÊciele NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa
w Rzeszowie. 17 lutego 1985 r. bp B∏aszkiewicz odprawi∏ msz´ Êwi´tà dla
oko∏o 2 tys. uczestników, wyrazi∏ poparcie dla rolniczej opozycji, mówi∏
o potrzebie realizacji porozumieƒ. W spotkaniu po nabo˝eƒstwie uczestni-
czy∏o oko∏o tysiàca osób, w tym delegaci z ró˝nych województw Polski, by∏y
tak˝e licznie reprezentowane kr´gi opozycyjne z ca∏ego regionu. Ju˝ pod-
czas mniej oficjalnego spotkania powo∏ano jawnà szeÊcioosobowà Grup´
Roboczà do spraw Realizacji Porozumieƒ, w sk∏ad której weszli: Józef Âlisz
– przewodniczàcy (województwo rzeszowskie), Artur Balazs (szczeciƒskie),
Katarzyna Bielaƒska (krakowskie), Henryk Czàstka (przemyskie), Józef
Fràczek (rzeszowskie), Gabriel Janowski (warszawskie), Wieƒczys∏aw No-
wacki (kroÊnieƒskie). Powo∏anie Grupy Roboczej by∏o niezwykle istotne ze
wzgl´dów propagandowych. Dzia∏acze rolniczej opozycji wykorzystali fakt,
i˝ utworzona w 1981 r. komisja do spraw realizacji porozumieƒ nigdy nie zo-
sta∏a zdelegalizowana, jak równie˝ to, ˝e w∏adze nie cofn´∏y swoich dekla-
racji zawartych w porozumieniach. W∏adze jednak nie zamierza∏y podjàç
dialogu z Grupà Roboczà, a wobec jej cz∏onków i g∏ównych uczestników
uroczystoÊci zastosowa∏y represje. Po uroczystoÊciach na kilka godzin za-
trzymano m.in. Czàstk´, Karusia i Jana ˚o∏yniaka z województwa przemy-
skiego. Ponadto prokurator przeprowadzi∏ rozmowy ostrzegawcze ze Âliszem
i Fràczkiem. Osoby te, jak równie˝ wiele innych, by∏y obj´te sta∏ymi dzia∏a-
niami operacyjnymi i Êledczymi SB. 
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94 „Busola” 1984, nr 18; AIPN Rz, 010/203, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 16 IV
1985 r., k. 25. 18 IV 1985 r. SB przeprowadzi∏a rewizj´ u Henryka Czàstki, znajdujàc nielegalne
wydawnictwa. Prokurator odmówi∏ zgody na rewizj´ u czterech innych osób, w tym u Karusia. Wo-
bec tego przeprowadzono z nimi rozmowy ostrzegawcze. Jan KaruÊ zwykle podczas rozmów
z funkcjonariuszami SB nie kry∏ w∏asnych poglàdów: twierdzi∏, ˝e w kraju dzieje si´ êle, nazywa∏
wybory farsà i nie zaprzecza∏, ˝e zamierza udzielaç si´ w ramach Duszpasterstwa Rolników. Jed-
noczeÊnie twierdzi∏, ˝e nie bierze udzia∏u w dzia∏alnoÊci nielegalnej (AIPN Rz, 010/204, Informa-
cja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 29 VIII 1984 r., k. 162).
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Tematem wa˝nym dla rolników by∏a koncepcja Fundacji Rolniczej. Pró-
b´ jej utworzenia podjà∏ KoÊció∏; Êrodki, które zamierzano pozyskaç za po-
Êrednictwem episkopatów z Europy i USA, mia∏yby zostaç przeznaczone na
unowoczeÊnienie polskiego rolnictwa. Oczekiwano jednak, ˝e rzàd zwolni
z podatków i ce∏ pomoc rzeczowà z Zachodu. W∏adza zaÊ obawia∏a si´, ˝e
tà drogà nap∏ynie pomoc dla polskiej opozycji oraz ˝e nie b´dzie mia∏a kon-
troli nad dystrybucjà Êrodków uzyskanych poza oficjalnymi kana∏ami95. 

Struktury OKOR na pewien czas ponios∏y strat´ – najpierw aresztowano
i skazano w sierpniu 1985 r. na pó∏tora roku wi´zienia Janusza Szkutnika,
a nast´pnie w paêdzierniku 1985 r. uj´to Wieƒczys∏awa Nowackiego, cz∏onka
kierownictwa OKOR oraz przedstawiciela Polski po∏udniowo-wschodniej.
Nowacki w areszcie Êledczym zaprzesta∏ przyjmowania pokarmu i napojów.
Trafi∏ do szpitala, gdzie w dalszym ciàgu prowadzi∏ g∏odówk´. 19 listopada
ks. Stanis∏aw Bartmiƒski z Krasiczyna zabiega∏ o jego zwolnienie w Wydziale
do spraw Wyznaƒ Urz´du Wojewódzkiego w PrzemyÊlu, po czym 21 listopa-
da prokurator wojewódzki uchyli∏ areszt tymczasowy96.

O ile dzia∏alnoÊç OKOR i opór spo∏ecznoÊci rolniczej najbardziej wi-
doczne by∏y w województwie przemyskim i rzeszowskim, o tyle wydawnic-
twa podziemne adresowane do rolników dociera∏y tak˝e do województwa
kroÊnieƒskiego i tarnobrzeskiego. Tam jednak dominowa∏y duszpaster-
stwa rolnicze. Jesienià 1986 r. Grzegorz GoÊciƒski nawiàza∏ kontakt z Ja-
nuszem Szkutnikiem, dzi´ki czemu do kroÊnieƒskiego dociera∏a „Solidar-
noÊç Rolnicza”97.

Rok 1986 mia∏ si´ okazaç dla opozycyjnych Êrodowisk wiejskich rokiem
prze∏omowym zarówno ze wzgl´du na sformu∏owanie programu dzia∏aƒ
na najbli˝sze lata, jak te˝ na utworzenie ogólnopolskiej jawnej reprezen-
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95 AIPN Rz, 04/387, Szyfrogram WUSW w Rzeszowie do MSW, 17 II 1985 r., k. 73; ibidem, 035/69,
Akta kontrolno-dochodzeniowe w sprawie kolporta˝u ulotek o treÊci antypaƒstwowej w okresie
4 IV – 8 IV 1985 r., k. 12; T. Sopel, op. cit., s. 183–184; P. Raina, Droga do „Okràg∏ego Sto∏u”. Za-
kulisowe rozmowy przygotowawcze, Warszawa 1999, s. 75. Propozycja zorganizowania komplekso-
wej pomocy dla polskiego rolnictwa wysz∏a w listopadzie 1981 r. z kr´gu doradców „SolidarnoÊci”
zbli˝onych do Episkopatu Polski. Do tematu powrócono dopiero w czerwcu 1982 r. Od grudnia
1982 do czerwca 1983 r. toczy∏y si´ rozmowy mi´dzy przedstawicielami Episkopatu i rzàdu. Pierw-
sze informacje dotar∏y do spo∏eczeƒstwa na wiosn´ 1983 r. Negocjacje toczy∏y si´ do jesieni 1985 r.
i w efekcie zakoƒczy∏y si´ fiaskiem (A. Âwieykowski, Fundacja Rolnicza – próba bilansu, „Kultura”
(Pary˝) 1986, nr 6).
96 AIPN Rz, 010/207, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 20 XI 1985 r., k. 102.
97 G. GoÊciƒski, Opozycja na Podkarpaciu..., s. 105.
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tacji niezale˝nego ruchu ludowego. 16 lutego rzeszowskie obchody piàtej
rocznicy podpisania porozumieƒ rzeszowsko-ustrzyckich przebiega∏y
w niezwykle podnios∏ej atmosferze. WÊród rolników dojrzewa∏a myÊl
o bardziej zdecydowanych dzia∏aniach. UroczystoÊci odby∏y si´ tradycyjnie
w koÊciele NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie. Biskup Tadeusz
B∏aszkiewicz w swym kazaniu wyrazi∏ poglàdy niezale˝nych Êrodowisk rol-
niczych; skrytykowa∏ obowiàzujàce przepisy prawne, a nast´pnie powie-
dzia∏: „przywo∏ujemy do pami´ci tych, którzy nas s∏uchajà, nie tylko wie-
rzàcych, ale i tych, co sà tutaj s∏u˝bowo. Majà przekazaç to, co biskup
powiedzia∏. Wo∏amy ponownie o dialog. [...] Pytamy si´: dlaczego dzisiaj
jest nieporozumienie? Bo nie ma dialogu, bo nie ma rozmowy, bo druga
strona nie widzi, jakie sà ogromne potencja∏y ludzi zaanga˝owanych
w ide´ gospodarczà, w ˝ycie spo∏eczne. [...] oczekujemy wi´c, ˝e poprzed-
nie porozumienie znów stanie si´ porozumieniem, a nie nieporozumie-
niem, ale zgodà i umowà spo∏ecznà wszystkich ludzi...” W nabo˝eƒstwie
– wed∏ug meldunku SB – wzi´∏o udzia∏ oko∏o 1500 osób, a w spotkaniu po
mszy oko∏o tysiàca. Nast´pnego dnia Komisja do spraw Realizacji Porozu-
mieƒ Rzeszowsko-Ustrzyckich wyda∏a oÊwiadczenie, w którym porozu-
mienia z Ustrzyk, Rzeszowa i Bydgoszczy uzna∏a za „jeden z najdonioÊlej-
szych aktów w historii wsi polskiej”, zgani∏a natomiast sposób traktowania
przez paƒstwo gospodarstw rolników indywidualnych98. 

Dyskusje wywo∏ane podczas uroczystoÊci w Rzeszowie uÊwiadamia∏y
dzia∏aczom rolniczym koniecznoÊç rozpocz´cia prac programowych.
W kwietniu Êrodowiska wiejskie skupione wokó∏ duszpasterstw dzia∏ajàcych
w diecezji przemyskiej przyj´∏y „Program ruchu ch∏opskiego, czyli drog´ do
wsi samorzàdowej”. Ów program by∏ pok∏osiem spotkaƒ formacyjnych or-
ganizowanych w Soninie przez ks. Jana Jakubowskiego. Zak∏ada∏ on w∏à-
czanie si´ opozycji wiejskiej w dzia∏ania na polu spo∏eczno-gospodarczym,
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98 AIPN Rz, 04/389, Szyfrogram WUSW w Rzeszowie do MSW, 16 II 1986 r., k. 51. SB wyko-
rzysta∏a podczas uroczystoÊci Êrodki techniczne i tajnych wspó∏pracowników. Podczas spotka-
nia po mszy Êwi´tej Józef Âlisz przedstawi∏ sprawozdanie z prac Komisji ds. Realizacji Porozu-
mieƒ Rzeszowsko-Ustrzyckich, podkreÊlajàc, ˝e w∏adze nie odpowiedzia∏y na jej wznowienie
w 1985 r., natomiast cz∏onkami komisji zainteresowa∏a si´ zarówno SB, jak i prokuratura. Na-
st´pnie Kopaczewski odczyta∏ list Lecha Wa∏´sy, a Jaros∏aw A. Szczepaƒski (RKW Rzeszów)
list z pozdrowieniami i ˝yczeniami od Regionalnego Komitetu SolidarnoÊci Ma∏opolska, po
czym Gabriel Janowski przedstawi∏ referat „Rozwój ÊwiadomoÊci spo∏ecznej i politycznej ch∏o-
pów polskich”. Na koniec odczytano apel o uwolnienie wi´zionych rolników (T. Sopel, op. cit.,
s. 187).
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samorzàdowym i spó∏dzielczym, wp∏ywanie na podejmowane decyzje i pod-
j´cie próby zahamowania degradacji Êrodowiska spo∏ecznego99.

Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e w niezale˝nych Êrodowiskach na wsi w tym
okresie nie pojawi∏y si´ jakiekolwiek sugestie, by nawiàzaç kontakt z wy-
branym w 1981 r. na przewodniczàcego Ogólnopolskiego Komitetu Za∏o-
˝ycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç” Janem Ku∏a-
jem. Pozostawa∏ on na uboczu nurtu niezale˝nego, nie znaczy to jednak, ˝e
w∏adza przesta∏a si´ nim interesowaç. On sam zajà∏ si´ dzia∏alnoÊcià gospo-
darczà. 14 lutego 1984 r. spotka∏ si´ z wojewodà przemyskim, proszàc go
o zezwolenie na sprzeda˝ drewna na budow´ chlewni. Mia∏ wówczas
stwierdziç, ˝e za postaç pierwszoplanowà w podziemiu uwa˝a Zbigniewa
Bujaka, Lech Wa∏´sa zaÊ to „zgrana karta”. Mówi∏, ˝e spotka∏ si´ z Wa∏´sà
i radzi∏ mu, aby nie udziela∏ wywiadów zachodnim mediom. Poinformowa∏
wojewod´ o tym, ˝e by∏ przes∏uchiwany w MSW jako Êwiadek w sprawie
przeciwko dzia∏aczom rolniczego podziemia, ale sam nie wie nic konkret-
nego. Nast´pnie w oficjalnym tygodniku „Tu i teraz” ukaza∏ si´ wywiad
z Ku∏ajem. Na pytanie o pomoc Zachodu dla polskiego rolnictwa odpowie-
dzia∏, ˝e nie interesuje si´ tà sprawà, poniewa˝ rzàdzi nià kler, on zaÊ nigdy
nie pozwoli∏ klerowi sobà sterowaç100. Takimi zachowaniami zra˝a∏ do sie-
bie niezale˝nych dzia∏aczy ch∏opskich.

Wsparcie KoÊcio∏a
W opinii w∏adzy KoÊció∏ po zniesieniu stanu wojennego w dalszym

ciàgu pozostawa∏ czynnikiem zagro˝enia, który nale˝a∏o wszelkimi mo˝li-
wymi Êrodkami neutralizowaç. Przejawem zaostrzania stosunków mi´dzy
w∏adzà a KoÊcio∏em w Polsce by∏o m.in. kontynuowanie akcji usuwania
krzy˝y ze szkó∏. Dochodzi∏o przy tym niekiedy do protestów, najg∏oÊniejsze
z nich odby∏y si´ w Mi´tnem i W∏oszczowej. W listopadzie 1983 r. minister
do spraw wyznaƒ Adam ¸opatka przekaza∏ prymasowi Polski Józefowi
Glempowi list´ 69 duchownych oskar˝onych o sprzyjanie opozycji i wr´cz
prowadzenie dzia∏alnoÊci opozycyjnej. Na liÊcie tej znalaz∏ si´ bp Ignacy
Tokarczuk. G∏ównà rol´ w walce z KoÊcio∏em utrzyma∏ resort spraw
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99 DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 90; T. Sopel, op. cit., s. 190.
100 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 195/8, Teleksy KW PZPR w PrzemyÊlu do
MSW, 16 II i 2 III 1984 r., b.p.
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wewn´trznych. 30 listopada 1984 r. minister spraw wewn´trznych gen. Cze-
s∏aw Kiszczak wyda∏ zarzàdzenie nr 0067/84, w którym zaleci∏ Departa-
mentowi IV zwi´kszenie inwigilacji KoÊcio∏a. Zadaniem pionu IV by∏o
prowadzenie takich dzia∏aƒ operacyjnych, które doprowadzi∏yby do dezin-
formacji i dezintegracji KoÊcio∏a w Polsce101. Jednym z najwa˝niejszych
rodzajów wsparcia opozycji przez KoÊció∏ by∏o tworzenie duszpasterstw
Êrodowiskowych, w których znaczna cz´Êç opozycji znalaz∏a mo˝liwoÊç
kontynuowania dzia∏alnoÊci oraz szerszego oddzia∏ywania przez przedsi´-
wzi´cia formacyjne i edukacyjne.

Duszpasterstwa

W najszerszym zakresie w diecezji przemyskiej dzia∏a∏y duszpasterstwa
rolników, aczkolwiek na organizowanych przez te Êrodowiska rekolekcjach
spotykali si´ tak˝e dzia∏acze opozycyjni z miast. Poczàtek da∏o Duszpaster-
stwo Rolników w Krasiczynie za∏o˝one na prze∏omie 1982 i 1983 r. przez
ks. Stanis∏awa Bartmiƒskiego. Duszpasterstwa oprócz swojej zasadniczej
funkcji formacyjnej mia∏y niezwykle wa˝nà funkcj´ forum spotkaƒ i wymia-
ny myÊli, wokó∏ nich skupia∏a si´ tak˝e dzia∏alnoÊç pomocowa, jak akcja
„WieÊ – miastu”. Biskup Tokarczuk, wielki or´downik i propagator duszpa-
sterstw Êrodowiskowych, poszed∏ jeszcze dalej, kiedy zach´ca∏ w 1984 r. do
tworzenia „banku ludzi dobrej woli”, którzy nieÊliby pomoc materialnà, le-
karskà i kulturalnà wszystkim potrzebujàcym. Ordynariusz przemyski za-
ch´ca∏ do aktywnoÊci spo∏ecznej, która mog∏aby przybli˝yç wyjÊcie z kryzy-
su, odnow´ moralnà i politycznà, porównywa∏ przy tym czterdzieÊci lat
PRL do pobytu Chrystusa na pustyni. Tego rodzaju tezy by∏y zbie˝ne z so-
lidarnoÊciowà koncepcjà „d∏ugiego marszu”. 

Zach´canie spo∏eczeƒstwa do niezale˝nej aktywnoÊci nie by∏o dobrze
widziane przez w∏adz´ i jej aparat bezpieczeƒstwa. Duszpasterstwa rolni-
ków by∏y postrzegane jako zagro˝enie, jako „struktura, która ma usunàç
czy zastàpiç istniejàcà struktur´ organizacji na wsi”. Traktowano je na równi
z dzia∏alnoÊcià opozycyjnà, dlatego wsz´dzie tam, gdzie by∏y one tworzone,
SB wszczyna∏a sprawy obiektowe. W województwie rzeszowskim Êrodowi-
ska duszpasterstw rolniczych w lutym 1984 r. obj´to sprawà o kryptonimie
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101 A. Dudek, R. Gryz, op. cit., s. 402–403; H. Dominiczak, Organy bezpieczeƒstwa PRL w walce
z KoÊcio∏em katolickim..., s. 401.
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„Pasterz”, zakoƒczono jà dopiero 20 paêdziernika 1989 r. Na samym po-
czàtku pos∏ugiwano si´ zaledwie trzema tajnymi wspó∏pracownikami: „No-
wakiem”, „Tadkiem” i „Kowalskim”102. Duszpasterstwa rolników istnia∏y
w tym województwie w Soninie, Le˝ajsku, ¸aƒcucie, Lutczy, Górnie i Wo-
li ˚arczyckiej; w 1986 r. duszpasterstwo w Lutczy zaprzesta∏o dzia∏alnoÊci,
a powsta∏o w Strzy˝owie. 

Przyk∏ad duszpasterstwa w Krasiczynie promieniowa∏ na inne parafie.
W lutym 1984 r. grupa parafian w Stubnie (województwo przemyskie) zg∏o-
si∏a swojemu proboszczowi ch´ç zorganizowania Studium Nauki Spo∏ecz-
nej KoÊcio∏a w ramach Duszpasterstwa Rolników, co spotka∏o si´ z prze-
ciwdzia∏aniem ze strony SB. Zdaniem w∏adz inicjatorem tworzenia
Duszpasterstwa Rolników by∏ biskup przemyski. Sàdzono, ˝e nie tylko in-
spirowa∏, ale wr´cz wydawa∏ polecenia, jak w przypadku duszpasterstwa
w Jaros∏awiu. Duszpasterstwo Rolników utworzono te˝ w Zarzeczu (woje-
wództwo przemyskie). 

W organizacji Duszpasterstwa Rolników w diecezji pomaga∏ ks. Bart-
miƒski, jeêdzi∏ do ró˝nych parafii i instruowa∏, jak nale˝y zorganizowaç
prac´ Êrodowiskowà. 1 lutego 1984 r. zach´ca∏ do utworzenia duszpaster-
stwa w Lutczy. Podczas swojego wystàpienia nakreÊli∏ cel dzia∏alnoÊci tego
duszpasterstwa – aktywizowanie si´ rolników i ich rodzin przez poznawa-
nie historii, wykszta∏cenie szacunku i mi∏oÊci do ziemi ojczystej, tak aby byli
oni zdolni do jej obrony przed wyzyskiem i uciskiem. Bardzo aktywnym wy-
k∏adowcà najnowszej historii Polski w ramach Duszpasterstwa Rolników
w ca∏ej diecezji by∏ ks. dr Henryk Borcz z WSD w PrzemyÊlu103. 27 maja
1985 r. Wydzia∏ IV WUSW w PrzemyÊlu za∏o˝y∏ spraw´ obiektowà o kryp-
tonimie „Wspólnota”, dotyczàcà „Êwieckiego aktywu duszpasterstwa rol-
ników”. Jak informowa∏ kpt. Micha∏ Buczkowski104, naczelnik Wydzia-
∏u VI WUSW, w którego gestii le˝a∏y sprawy wsi, w styczniu 1986 r. SB
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102 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 195/6, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC,
22 VI 1984 r., b.p.; AIPN Rz, 062/12, t. 1, Wykaz TW, k. 1; Tajne dokumenty paƒstwo – KoÊció∏..., s. 347.
103 AIPN Rz, 010/200, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 7 II 1984 r., k. 83; AP PrzemyÊl,
KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 195/8, Teleks WUSW w PrzemyÊlu do KC, 23 III 1984 r.; ibi-
dem, 195/6, Teleks WUSW w PrzemyÊlu do KC, 5 IV 1984 r., b.p.
104 Micha∏ Buczkowski – ur. w 1939 r. w Bruchnalu (woj. lwowskie). W PZPR od 1965 r. W 1971 r.
ukoƒczy∏ zaocznie liceum ogólnokszta∏càce, w 1975 r. Wy˝szà Szko∏´ Oficerskà w Szczytnie, w 1980 r.
prawo na Akademii Spraw Wewn´trznych. Od 1 XII 1964 r. zatrudniony w Komendzie Miejskiej i Po-
wiatowej MO w PrzemyÊlu. Od 1 VII 1975 r. kierownik sekcji w∏amaƒ i kradzie˝y KW MO w Prze-
myÊlu; od 16 VI 1982 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u ds. Przest´pstw Gospodarczych. Od 15 IV 
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w PrzemyÊlu dla tej sprawy mia∏a dziewi´ciu tajnych wspó∏pracowników;
rok póêniej by∏o ich ju˝ 37105.

Wiele zachowanych informacji o dzia∏alnoÊci Duszpasterstwa Rolni-
ków pochodzi z materia∏ów sprawozdawczo-informacyjnych obozu w∏adzy,
gdy˝ jedynie SB oraz komitety wojewódzkie PZPR skrz´tnie notowa∏y fak-
ty zachodzàce w tych Êrodowiskach oporu. W oÊrodkach duszpasterskich,
szczególnie w Krasiczynie, Haczowie, Stalowej Woli i Soninie odbywa∏y si´
spotkania przedstawicieli opozycji rolniczej, ale tak˝e tej skupionej wokó∏
RKW i „SolidarnoÊci Walczàcej”. Tego rodzaju spotkania organizowano
tak˝e w innych oÊrodkach, np. 29 lipca 1984 r. w Górnie, gdzie podczas wy-
k∏adów obecni byli m.in. Antoni Bartyƒski, Antoni Kopaczewski i Józef
Âlisz. Na ogó∏ starano si´ zmieniaç miejsce wyk∏adów, ale zwykle trzon
uczestników by∏ sta∏y. Z regu∏y w spotkaniach organizowanych przez Dusz-
pasterstwo Rolników uczestniczy∏o oko∏o 150 osób106. Dynamicznie praco-
wa∏o duszpasterstwo w B∏a˝owej (województwo rzeszowskie), kierowane
przez ks. pra∏ata W∏adys∏awa Kowala. Stanis∏aw Z∏onkiewicz prowadzi∏ tu
Uniwersytet Ludowy, który zainaugurowa∏ dzia∏alnoÊç 20 paêdziernika
1985 r. Do 1988 r. odbywa∏y si´ systematycznie otwarte wyk∏ady z historii
Polski, historii kultury, katolickiej nauki spo∏ecznej, a tak˝e dotyczàce in-
nych dziedzin i aktualnych problemów spo∏ecznych. Ponadto w ramach
Uniwersytetu Ludowego prowadzono seminaria dla wyk∏adowców i orga-
nizatorów dzia∏alnoÊci edukacyjnej. Wyk∏adowcami byli doc. Boles∏aw
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1985 r. naczelnik Wydzia∏u VI SB WUSW w PrzemyÊlu. Zwolniony ze s∏uzby 20 III 1990 r. (AIPN Rz,
0063/133, Akta osobowe Micha∏a Buczkowskiego).
105 Ibidem, 036/22, t. 1, Wniosek o wszcz´cie sprawy obiektowej krypt. „Wspólnota”, 27 V 1985 r.,
k. 2; ibidem, Meldunek sprawozdawczy, 15 I 1986 r., k. 35; ibidem, t. 2, Meldunek sprawozdawczy,
5 I 1987 r., k. 3. Prowadzàcy spraw´ kpt. Mieczys∏aw Tabisz do najbardziej aktywnych dzia∏aczy
Duszpasterstwa Rolników zaliczy∏: W∏adys∏awa Balickiego, Jerzego Bonarka, Henryka Czàstk´,
Augustyna Czuboch´, Stanis∏awa Diabina, Jana Karusia, Marka Kuchciƒskiego, Waldemara Mi-
ko∏owicza, Mieczys∏awa Stopyr´, Jaros∏awa Âliwiƒskiego, Tadeusza Trelk´. Po odejÊciu Tabisza
z SB w 1986 r. spraw´ przejà∏ por. Jan Olchowy.

Mieczys∏aw Tabisz – ur. w 1947 r., kpt. Ukoƒczy∏ zaocznie prawo administracyjne. Od 1978 r.
w PZPR. Od 16 X 1969 r. pracownik referatu operacyjno-dochodzeniowego w KP MO w Jaro-
s∏awiu. Od 16 VI 1973 r. inspektor operacyjny w Referacie ds. Bezpieczeƒstwa Komendy Miej-
skiej i Powiatowej MO w PrzemyÊlu. Od 16 VII 1977 r. starszy inspektor Wydzia∏u IV KW MO
w PrzemyÊlu; od 1 VI 1981 r. kierownik sekcji Wydzia∏u IV; od 1 I 1985 r. starszy inspektor Wy-
dzia∏u VI. Zwolniony na w∏asnà proÊb´ 28 II 1986 r. (ibidem, 0063/67, Akta osobowe Mieczys∏a-
wa Tabisza).
106 Ibidem, 04/386, Szyfrogramy WUSW w Rzeszowie do MSW, 29 VII i 8 VIII 1984 r., k. 285, 298.
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Fleszar, dr Jan Draus, Jan Musia∏, doc. Stanis∏aw Z∏onkiewicz, dr Lucyna
˚bikowska, doc. Piotr ˚bikowski i inni107.

W województwie tarnobrzeskim najpr´˝niej dzia∏a∏o Duszpasterstwo
Rolników przy koÊciele Matki Boskiej Królowej Polski w Stalowej Woli,
gdzie rol´ Êwieckiego animatora pe∏ni∏ Jan Koz∏owski. 12 listopada 1984 r.
powo∏ano tam zespó∏ specjalistów, który opracowa∏ program wykorzystania
w parafii Êrodków pochodzàcych z Fundacji Rolniczej. Program zosta∏ na-
st´pnie przes∏any do Komitetu Organizacyjnego Fundacji. Jego istotà by∏o
wsparcie ma∏ych przedsi´biorstw spo˝ywczych wykorzystujàcych produkty
dostarczane przez rolników. Gdy Urzàd do spraw Wyznaƒ zarzuca∏ Episko-
patowi Polski dopuszczanie do dzia∏alnoÊci antypaƒstwowej w ramach dusz-
pasterstw rolników, przywo∏ywa∏ m.in. duszpasterstwa w Górnie, gdzie
27 stycznia 1985 r. „wzywano do jednoczenia si´ w walce przeciwko polity-
ce rolnej paƒstwa”, i w Stalowej Woli, gdzie w klasztorze oo. kapucynów
podczas rekolekcji zamkni´tych dla rolników Jan Koz∏owski oskar˝y∏ w∏a-
dze o spowalnianie negocjacji w sprawie utworzenia Fundacji Rolniczej108. 

Brak istotnych dokumentów archiwalnych nie pozwala w pe∏ni okre-
Êliç stopnia inwigilacji Duszpasterstwa Rolników w Stalowej Woli. Nie-
mniej jednak na podstawie zachowanych materia∏ów mo˝na stwierdziç, ˝e
jeden z agentów rozpracowujàcych Koz∏owskiego nosi∏ pseudonim „Opel”.
W spotkaniach duszpasterstwa bra∏ udzia∏ równie˝ tajny wspó∏pracownik
„Franek”109. Poczàtkowo SB w województwie rzeszowskim do kontroli i roz-
pracowania Êrodowisk Duszpasterstwa Rolników wykorzystywa∏a szesnastu
tajnych wspó∏pracowników. Niektórzy z nich pracowali równie˝ w innych
sprawach operacyjnych. Wszyscy agenci prowadzeni przez funkcjonariuszy
SB w województwie rzeszowskim, dzia∏ajàcy w Êrodowiskach Duszpaster-
stwa Rolników zostali pozyskani w latach 1980–1981 i 1983–1984. Wed∏ug
danych na 14 stycznia 1986 r. by∏o ich ju˝ 31110. 

O ile opozycja „miejska” w omawianej cz´Êci Polski by∏a lepiej zorgani-
zowana i przez to mocniejsza od opozycji „wiejskiej”, o tyle duszpasterstwa
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107 S. Z∏onkiewicz, Âwieccy w KoÊciele diecezji przemyskiej [w:] Ksi´ga jubileuszowa..., s. 210.
108 P. Raina, Droga do „Okràg∏ego Sto∏u”..., s. 128–129; A. Âwieykowski, op. cit., s. 59.
109 AIPN Rz, 0269/69, Pismo naczelnika Wydzia∏u VI WUSW w Tarnobrzegu kpt. Grzegorza Pie-
tryka do naczelnika Wydzia∏u Âledczego WUSW w Tarnobrzegu, 22 V 1986 r., k. 42–43.
110 Ibidem, 062/12, t. 1, Pismo naczelnika Wydzia∏u IV WUSW w Rzeszowie pp∏k. Stanis∏awa Sy-
pio∏a do naczelnika Wydzia∏u VIII Departamentu IV MSW, 29 VI 1984 r., k. 84–86; ibidem, t. 2,
Meldunek sprawozdawczy w sprawie obiektowej krypt. „Pasterz”, 14 I 1986 r., k. 62.
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rolników powsta∏y znacznie wczeÊniej i by∏y lepiej zorganizowane ni˝ dusz-
pasterstwa ludzi pracy. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e w duszpasterstwach rol-
ników aktywnie udzielali si´ tak˝e dzia∏acze opozycyjni z miast, uczestni-
czàc w spotkaniach jako s∏uchacze, a tak˝e jako wyk∏adowcy (Jan Draus,
Jan Musia∏, Tadeusz Ulma).

Pierwszy tego typu oÊrodek robotników w regionie, zwany Duszpaster-
stwem Ludzi Pracy, powsta∏ w 1983 r. w Stalowej Woli pod auspicjami
ks. Frankowskiego. Przygotowywano modlitwy w intencji ojczyzny oraz co-
miesi´czne msze Êwi´te, na które zapraszano kap∏anów z ca∏ej Polski, by
wyg∏aszali homilie. Organizowano spotkania, wyk∏ady, pomagano w budo-
wie domu katechetycznego, uczestniczono w pielgrzymkach Êwiata pracy
do Cz´stochowy. OÊrodek Duszpasterstwa Ludzi Pracy utworzono równie˝
u dominikanów w Tarnobrzegu111.

W województwie kroÊnieƒskim pierwsze i zarazem niezwykle pr´˝ne
Duszpasterstwo Ludzi Pracy powsta∏o przy koÊciele Êw. Stanis∏awa w JaÊle.
Tam te˝ schronienie i oparcie znalaz∏a jasielska opozycja. Podobnie jak
w Stalowej Woli organizowano wyk∏ady, dyskusje, pielgrzymki, nabo˝eƒ-
stwa patriotyczne. Prelekcje mieli m.in. Andrzej Gwiazda (dzia∏acz Wol-
nych Zwiàzków Zawodowych Wybrze˝a, w latach 1980–1981 wiceprzewod-
niczàcy KKP NSZZ „SolidarnoÊç”), Jacek Szymanderski (Ruch „WolnoÊç
i Pokój”), Zofia i Zbigniew Romaszewscy (Komisja Interwencji i Prawo-
rzàdnoÊci NSZZ „SolidarnoÊç”). Duszpasterstwem opiekowali si´ ks. Sta-
nis∏aw Ko∏tak i ks. Stanis∏aw Marczak. W KroÊnie Duszpasterstwo Ludzi
Pracy powsta∏o dopiero w grudniu 1986 r. przy parafii oo. kapucynów.
Z czasem rozwin´∏o swojà dzia∏alnoÊç na wzór oÊrodka w JaÊle112.

W Rzeszowie inauguracja Duszpasterstwa Ludzi Pracy odby∏a si´ 15 lip-
ca 1984 r. w koÊciele NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa; wzi´∏o w niej udzia∏
wed∏ug oceny SB oko∏o oÊmiuset osób. Opiekunem duszpasterstwa zosta∏
ks. Eugeniusz Dryniak. Zarówno parafia, jak i koÊció∏ od dawna by∏y obj´-

322

111 E. Kuberna, Mo˝na wp∏ywaç..., s. 4.
112 G. GoÊciƒski, Opozycja na Podkarpaciu..., s. 91, 100. GoÊciƒski wÊród dzia∏aczy jasielskiego
Duszpasterstwa Ludzi Pracy wymienia Janin´ i Jana Henzlów, Halin´ Juszczyk, Barbar´ Kleban,
Andrzeja Kuliga, Ryszarda Maciejowskiego, Mariana Matysika, Adama Pawlusia, Antoniego Pi-
kula, Kazimierza Poniatowskiego, Wies∏awa Staniszewskiego, Teres´ Szmigielskà, Wies∏awa To-
masika. W KroÊnie w dzia∏alnoÊç duszpasterstwa zaanga˝owali si´ m.in: Jan Cypcarz, Czes∏aw
Grzelczyk, Jerzy Jakubowski, Kazimierz Jarzàb, Henryk Kozik, Andrzej Kozio∏, Henryk Kuliga,
Jerzy Lorenc, Andrzej i Jerzy Nowakowie, Marek Tenerowicz.
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te sta∏à kontrolà operacyjnà SB, a powo∏anie oÊrodka duszpasterstwa sta-
nowego sta∏o si´ kolejnà przyczynà jej wzmo˝enia. W ramach Duszpaster-
stwa Ludzi Pracy w ka˝dà trzecià niedziel´ miesiàca odbywa∏y si´ spotka-
nia formacyjne i wyk∏ady, gromadzàce nawet do tysiàca osób. 16 wrzeÊnia
1984 r. w spotkaniu po mszy Êwi´tej wzi´∏o udzia∏ oko∏o 150 osób. Wys∏u-
cha∏y one wyk∏adu ks. dr. Henryka Borcza, dotyczàcego historii Polski w la-
tach 1944–1956, a nast´pnie obejrza∏y wyst´p artystyczny i film o przy-
znaniu Lechowi Wa∏´sie Pokojowej Nagrody Nobla. W szyfrogramie SB
napisano: „W czasie spotkania panowa∏a atmosfera politycznej ekstazy”113.
Program duszpasterstwa by∏ uzgadniany z ks. Macem przez dzia∏aczy opo-
zycji, m.in. Antoniego Kopaczewskiego, Stanis∏awa ¸akomego i Zbigniewa
Sieczkosia. 

Od jesieni 1986 r. dynamicznie rozwija∏o si´ Duszpasterstwo Ludzi Pra-
cy przy parafii Êw. Mateusza w Mielcu, gdzie proboszczem by∏ ks. Stanis∏aw
Jurek. Opiek´ nad duszpasterstwem sprawowa∏ ks. Stanis∏aw TabiÊ,
a wspiera∏y go osoby Êwieckie: Urszula Gruszecka, Ryszard Skóra, Ryszard
Sokólski, Henryk Sowa, Tadeusz Weryƒski i inni. Na spotkaniach formacyj-
no-edukacyjnych goÊcili tu Adam Bieƒ, Jan Draus, Miros∏aw Dzielski,
ks. Kazimierz Jancarz, Tadeusz Mazowiecki, W∏adys∏aw Si∏a-Nowicki, An-
drzej Urbaƒski, Anna Walentynowicz, Tomasz Wo∏ek, Andrzej Zakrzewski
i inne osoby zwiàzane z opozycjà. Donios∏à rol´ w latach 1986–1988 odgry-
wa∏o tak˝e Duszpasterstwo Kombatantów AK – Podokr´g Rzeszów, dzia-
∏ajàce przy koÊciele farnym w Rzeszowie. Kapelanem kombatantów by∏
ks. infu∏at Jan Stàczek. Ârodowisko to, niewàtpliwie opozycyjne wobec w∏a-
dzy, wspiera∏o dzia∏aczy struktur konspiracyjnych. Duszpasterstwo Kom-
batantów podtrzymywa∏o równie˝ tradycje zwiàzane z obchodami rocznic
patriotycznych i upami´tnianiem miejsc historycznych114.

W PrzemyÊlu Duszpasterstwo Ludzi Pracy powsta∏o z inspiracji RKW pod
koniec 1984 r. przy koÊciele Êw. Trójcy; „obok formacji przez modlitw´, dawa-
∏o mo˝liwoÊç organizowania spotkaƒ przedstawicieli zak∏adów pracy oraz
uczestniczenia przez nich w wyk∏adach i szkoleniach, majàcych na celu przy-
gotowanie przysz∏ych kadr zwiàzkowych”. Organizowano te˝ pielgrzymki
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113 AIPN Rz, 04/386, Szyfrogramy WUSW w Rzeszowie do MSW, 16 VII i 18 IX 1984 r., k. 266,
362. W KW MO (WUSW) w Rzeszowie by∏ agent „¸ukasz”, który mia∏ bezpoÊredni kontakt z oso-
bami spotykajàcymi si´ przy koÊciele NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie. Zosta∏ zare-
jestrowany jako tajny wspó∏pracownik 9 XII 1982 r., materia∏y zniszczono 18 I 1990 r.
114 M. Str´k, op. cit., s. 79, 123, 127.
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i projekcje filmów niezale˝nych. W pierwszym okresie opiekunem tego dusz-
pasterstwa by∏ ks. Henryk Hazik. Po jego odejÊciu z PrzemyÊla spotkania
przeniesiono do pomieszczeƒ przy koÊciele Êw. Józefa (ksi´˝a salezjanie),
a funkcje duszpasterzy obj´li ks. Jan P´pek i ks. Zbigniew Siuber. Po odej-
Êciu ks. P´pka do Rzeszowa duszpasterstwo po raz trzeci zmieni∏o siedzib´.
Zosta∏o ulokowane przy koÊciele pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej
Polski na Kmieciach, gdzie w 1987 r. jego opiekunem zosta∏ ks. Eugeniusz
Dryniak. Wed∏ug informacji SB z lutego 1985 r. do Duszpasterstwa Ludzi
Pracy w PrzemyÊlu akces zg∏osili m.in. Stanis∏aw Baran, Stanis∏aw Dàbrow-
ski, Krystyna Lach, Danuta Thier, Bogumi∏a Waƒczak115. Zdaniem Jana
Drausa w diecezji przemyskiej ∏àcznie istnia∏o oko∏o pi´çdziesi´ciu duszpa-
sterstw Êrodowiskowych, które swojà dzia∏alnoÊcià formacyjno-edukacyjnà
obj´∏y ró˝ne grupy spo∏eczne i zawodowe oraz w znacznej cz´Êci m∏odzie˝116.

Dzia∏alnoÊç duszpasterska KoÊcio∏a by∏a adresowana równie˝ do m∏od-
szego pokolenia. W wielu parafiach funkcjonowa∏y grupy formacyjne Ru-
chu Âwiat∏o-˚ycie (tzw. oazy). W Rzeszowie pr´˝nie dzia∏a∏o pod kierun-
kiem ks. Ireneusza Folcika Duszpasterstwo Studentów. W dokumencie
„Ocena sytuacji politycznej w Êrodowisku studenckim” opracowanym
przez zespó∏ do spraw m∏odzie˝y KC PZPR w 1984 r. napisano m.in., ˝e
duszpasterstwo akademickie skupia 10–15 proc. studentów, ale w niektó-
rych oÊrodkach, np. w Rzeszowie, jego wp∏ywy sà znacznie szersze. Przy ko-
Êciele oo. Bernardynów w Rzeszowie funkcjonowa∏o Duszpasterstwo M∏o-
dych117. Nale˝y jeszcze wspomnieç o tworzonych przy parafiach bractwach
trzeêwoÊci, w których udzielali si´ dzia∏acze opozycyjni. Wszyscy zgodnie
przyznajà, ˝e odgrywa∏y one podobnà rol´ formacyjnà jak duszpasterstwa
rolników czy ludzi pracy. Bractwa organizowa∏y pielgrzymki, marsze trzeê-
woÊci, podczas których spotykali si´ dzia∏acze z ró˝nych regionów. Inicjo-
wano te˝ wiele przedsi´wzi´ç o charakterze edukacyjnym i patriotycznym.
Bractwa dzia∏a∏y przy parafii Êw. Trójcy w PrzemyÊlu (organizatorem by∏
ks. Stanis∏aw Zarych), przy parafii Êw. Krzy˝a w KroÊnie, w Soninie ko∏o
¸aƒcuta, a tak˝e w innych miejscowoÊciach regionu.

324

115 Sprawozdanie M. Kamiƒskiego...; „Busola” 1985, nr 20; AIPN Rz, 010/201, Informacja WUSW
w PrzemyÊlu dla MSW, 6 II 1985 r., k. 76.
116 J. Draus, Arcybiskup Ignacy Tokarczuk a opór spo∏eczny w diecezji przemyskiej, „Studia Rzeszow-
skie” 2003, t. 10, s. 115.
117 P. Raina, Droga do „Okràg∏ego Sto∏u”..., s. 110; AIPN Rz, 04/390, Szyfrogram WUSW w Rzeszo-
wie do MSW, 17 X 1986 r., k. 349.
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Konkludujàc, mo˝na stwierdziç, ˝e rola organizacji koÊcielnych by∏a
niezwykle istotna dla procesu budowy spo∏eczeƒstwa alternatywnego,
szczególnie w województwach pokrywajàcych si´ terytorialnie z diecezjà
przemyskà. Dzia∏acze opozycji znajdowali oparcie i mo˝liwoÊç rozwijania
niezale˝nej dzia∏alnoÊci kulturalnej i edukacyjnej, której efekty mia∏y si´
okazaç bardzo przydatne w okresie odbudowy organizacji zwiàzkowych
i obywatelskich w 1989 r.

Próba si∏

Po 22 lipca 1983 r., mimo ˝e formalnie zniesiono stan wojenny, obóz
w∏adzy nie zmieni∏ swojego stanowiska wobec opozycji ani wobec KoÊcio-
∏a. W∏adze obserwowa∏y coraz wi´kszà integracj´ Êrodowisk opozycyjnych
z KoÊcio∏em i by∏y zaniepokojone wykorzystywaniem form dzia∏alnoÊci ofi-
cjalnej – szczególnie duszpasterstw, które z ich punktu widzenia stanowi∏y
du˝e zagro˝enie. Dzia∏ania resortu spraw wewn´trznych podj´te wobec
niektórych duchownych w 1984 r. okaza∏y si´ brzemienne w skutki, ale te˝
ujawni∏y drapie˝ny i niekiedy bezwzgl´dny charakter w∏adzy, która za cel
postawi∏a sobie zneutralizowanie pozycji KoÊcio∏a. Nie nale˝y wykluczaç,
˝e inspirujàcà rol´ odegra∏y tu dyrektywy z Moskwy118.

Wydzia∏y IV wojewódzkich urz´dów spraw wewn´trznych kontynuowa-
∏y inwigilacj´ i dzia∏ania destrukcyjne wobec KoÊcio∏a. W diecezji przemy-
skiej obok bp. Ignacego Tokarczuka, którego w∏adze oskar˝a∏y o inspiro-
wanie negatywnych postaw duchowieƒstwa, postacià numer dwa by∏
sufragan bp Tadeusz B∏aszkiewicz. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa uzyska∏a infor-
macj´, ˝e 31 stycznia 1984 r. podczas spotkania z ksi´˝mi dziekanami
bp Tokarczuk przedstawi∏ ocen´ spotkania gen. Wojciecha Jaruzelskiego
z prymasem Polski Józefem Glempem, podkreÊlajàc, ˝e wraz z bp. B∏asz-
kiewiczem znalaz∏ si´ na liÊcie duchownych, których uznano za nielojalnych
wobec w∏adz paƒstwowych. Jak widaç z dalszej jego postawy, bp Tokarczuk
nie bardzo si´ tym przejà∏, podczas tego samego spotkania skrytykowa∏ po-
lityk´ gospodarczà w∏adz, charakteryzujàcà si´ nieustannymi podwy˝kami
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118 A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozk∏ad dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1989,
Kraków 2004, s. 19. Podczas wizyty gen. Jaruzelskiego w Moskwie, która odby∏a si´ 4–5 V 1984 r.,
I sekretarz KC Komunistycznej Partii Zwiàzku Radzieckiego Konstantin Czernienko przedstawi∏
mu cele strategiczne dzia∏aƒ, które nale˝a∏o podjàç w Polsce, m.in. „ograniczenie ingerencji Ko-
Êcio∏a w ˝ycie polityczne”.
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cen. Zach´ci∏ ponadto do mobilizacji i dzia∏aƒ zapewniajàcych minimum
egzystencji dla osób najbardziej potrzebujàcych, krzywdzonych, pozbawio-
nych pracy oraz rodzin osób aresztowanych. W przemyskim Komitecie
Wojewódzkim PZPR dostrzegano, ˝e pod wp∏ywem postawy ksi´˝y nastà-
pi∏ zastój w koncesjonowanych organizacjach typu Stowarzyszenie PAX
i ChrzeÊcijaƒskie Stowarzyszenie Spo∏eczne – na korzyÊç rozwijajàcego si´
Klubu Inteligencji Katolickiej119.

W 1984 r. na jednym z posiedzeƒ Biura Politycznego KC minister spraw
wewn´trznych Czes∏aw Kiszczak zreferowa∏ sprawy dotyczàce KoÊcio∏a,
mówi∏ m.in. o grupie oko∏o dwudziestu biskupów „opowiadajàcych si´ za
zdecydowanym akcentowaniem przez KoÊció∏ swojej obecnoÊci w ˝yciu
spo∏eczno-politycznym kraju”120. WÊród biskupów prezentujàcych nega-
tywny stosunek do w∏adzy wymieni∏ m.in. Tokarczuka i B∏aszkiewicza
z PrzemyÊla oraz Edwarda Materskiego z Sandomierza. Tego rodzaju wy-
stàpienia zapowiada∏y ostrzejszy kurs wobec duchownych wykraczajàcych
poza granice nakreÊlone przez komunistów.

S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa otoczy∏a Êcis∏à obserwacjà ksi´˝y znanych z „ne-
gatywnych” postaw wobec w∏adzy. Oto kilka przyk∏adów. 14 wrzeÊnia
1983 r. Wydzia∏ Âledczy WUSW w Rzeszowie przedstawi∏ ks. Marianowi
Przewrockiemu, administratorowi parafii NajÊwi´tszej Maryi Panny w Rze-
szowie, zarzut l˝enia organów paƒstwowych. Przewrocki podczas swoich
wystàpieƒ w Cmolasie od 5 do 7 sierpnia powiedzia∏ m.in., ˝e milicja „jest
to grupa spo∏eczna sk∏adajàca si´ z pospolitych z∏odziei, oszustów i pija-
ków; [...] milicja w stanie wojennym bi∏a i katowa∏a niewinnych ludzi i stan
ten trwa do chwili obecnej”. 18 lutego 1984 r. podczas mszy Êwi´tej w trak-
cie rekolekcji dla rolników w Krasiczynie ks. Stanis∏aw Bartmiƒski opowie-
dzia∏ histori´ sprzed trzech lat, kiedy to w stanie wojennym odwiedzi∏ go
„opiekun” z SB i zapyta∏: „czy jakby tak np. komunistów zacz´li przeÊlado-
waç po wi´zieniach, czy ksiàdz by im te˝ tak pomaga∏?”. Proboszcz krasi-
czyƒski mia∏ odpowiedzieç: „Na pewno tak, z wi´kszà przyjemnoÊcià je-
cha∏bym do Uherców do komunistów ni˝ do ludzi, którzy tam przebywali”.
13 kwietnia 1984 r. w koÊciele oo. Franciszkanów w PrzemyÊlu niewymie-
niony z nazwiska kap∏an pot´pi∏ ateistycznà propagand´, nawo∏ywa∏ do
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119 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 195/9, Teleksy KW PZPR do KC, 1 i 3 II
1984 r., b.p.
120 J. Widacki, op. cit., s. 92–93.
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uczestniczenia we mszach za ojczyzn´, stwierdzajàc: „ludzie w tych dniach
wype∏niajà koÊcio∏y, aby mogli nabraç si∏ do walki o prawd´ i sprawiedli-
woÊç z tymi, którzy uciskajà naród”. Tego samego dnia w koÊciele Sale-
zjanów w PrzemyÊlu ks. Józef Michalski z Kielc pot´pi∏ media i krytykowa∏
ustawodawstwo PRL. 2 kwietnia 1984 r. bp Tokarczuk podczas rekolekcji
dla studentów i pracowników naukowych w koÊciele Chrystusa Króla
w Rzeszowie mia∏ powiedzieç: „przyjdzie czas, ˝e to, co zosta∏o zniszczone
w tych popio∏ach, wiatrem wolnoÊci na nowo od˝yje i oka˝e si´, ˝e Europa
Wschodnia b´dzie najbardziej religijna i ona o˝ywi Europ´ Zachodnià”.
17 grudnia 1985 r. Sàd Rejonowy w Rzeszowie skaza∏ ks. Andrzeja Rabija
ze Zgromadzenia Êw. Rodziny (administratora kaplicy Êw. Rodziny w Rze-
szowie) na rok pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu na dwa lata, 150 tys.
grzywny i zap∏at´ 24 tys. kosztów sàdowych za to, ˝e 4 i 5 grudnia, nie ma-
jàc zezwolenia w∏adz, zmieni∏ sposób u˝ytkowania budynku mieszkalnego
na obiekt sakralny, a nast´pnie rozbudowa∏ go. Problem traktowania bu-
downictwa sakralnego jako samowoli budowlanych – mimo znaczàcej libe-
ralizacji w∏adz – w diecezji przemyskiej pojawia∏ si´ nadal, choç w jednost-
kowych przypadkach. Podobna sytuacja mia∏a miejsce w przypadku budowy
koÊcio∏a Mi∏osierdzia Bo˝ego w Jaros∏awiu w kwietniu 1985 r.121

Ksi´˝a uznani za nieprzychylnych w∏adzy byli regularnie wzywani na roz-
mowy ostrzegawcze, które zresztà na ogó∏ nie przynosi∏y ˝adnych skutków.
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121 AIPN Rz, 04/384, Szyfrogram WUSW w Rzeszowie do MSW, 14 IX 1983 r., k. 630; ibidem,
04/388, Szyfrogram WUSW w Rzeszowie do MSW, 17 XII 1985 r., k. 483; ibidem, 010/200, Infor-
macja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 18 II 1984 r., k. 117; ibidem, 010/203, Informacja WUSW
w PrzemyÊlu dla MSW, 28 IV 1985 r., k. 49; AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny,
195/6, Teleksy KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 15, 16 i 21 IV 1984 r., b.p. Kaplica Êw. Rodziny w bu-
dynku mieszkalnym na rzeszowskim osiedlu Krakowska Po∏udnie zosta∏a poÊwi´cona przez bp. Ta-
deusza B∏aszkiewicza 7 IV 1985 r. W maju tr. obok wzniesiono drewnianà kaplic´. Budowà kapli-
cy Mi∏osierdzia Bo˝ego na proÊb´ bp. Tokarczuka zajà∏ si´ ks. dr Bronis∏aw Fila. Kuria uzyska∏a
zgod´ na wzniesienie koÊcio∏a, ale w∏adze zwleka∏y z lokalizacjà. Wobec tego zakupiono teren od
prywatnego w∏aÊciciela i zdecydowano si´ na wzniesienie kaplicy bez wymaganego zezwolenia
(A. Szypu∏a, Historia nowych koÊcio∏ów w Diecezji Przemyskiej 1966–1993, t. 2, Rzeszów 1998, s. 41,
t. 3, s. 225–227). 4 VIII 1986 r. Sàd Rejonowy w Rzeszowie skaza∏ ks. Mariana Przewrockiego, pro-
boszcza parafii przy ul. Gwardzistów w Rzeszowie, na rok wi´zienia w zawieszeniu na dwa lata
oraz 80 tys. grzywny i 20 tys. kosztów sàdowych za nielegalnà budow´ koÊcio∏a. Ostatni znany wy-
rok na ksi´dza za nielegalnà budow´ w diecezji przemyskiej dotyczy ks. Aleksandra Heliosa, ad-
ministratora kaplicy przy ul. Armii Ludowej w Rzeszowie. 5 XI 1986 r. Sàd Rejonowy w Rzeszo-
wie skaza∏ go na rok wi´zienia w zawieszeniu na dwa lata oraz 150 tys. grzywny za wybudowanie
bez zgody sal katechetycznych (AIPN Rz, 04/390, Szyfrogramy WUSW w Rzeszowie do MSW,
4 VIII i 5 XI 1986 r., k. 267, 371).
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Zdaniem SB ordynariusz przemyski mia∏ zaleciç ksi´˝om, aby zg∏aszali si´
na rozmowy tylko wtedy, gdy na wezwaniu zostanie stwierdzone, jakiej spra-
wy b´dzie ona dotyczyç, a gdy ju˝ dojdzie do przes∏uchania, to nale˝y odpo-
wiadaç wy∏àcznie na pytania zwiàzane z przedmiotowà sprawà. Propozycje
odwiedzin ksi´dza na plebanii nale˝y odrzucaç. Nie jest tajemnicà, ˝e tego
typu informacje dociera∏y do SB za poÊrednictwem tych ksi´˝y, którzy nie
stosowali si´ do zaleceƒ ordynariusza. „Wszelkie poczynania opozycji majà
swój zwiàzek z KoÊcio∏em – dotychczas [kwiecieƒ 1985 r. – D.I.] nie ujaw-
niliÊmy ˝adnej grupy dzia∏ajàcej w oderwaniu od KoÊcio∏a” – donosi∏a
przemyska SB122. To przeÊwiadczenie lokalnych organów bezpieczeƒstwa
odzwierciedla∏o si´ w pismach Urz´du do spraw Wyznaƒ do Episkopatu,
w których przytaczano przyk∏ady inspirowania dzia∏alnoÊci opozycyjnej
przez biskupów przemyskich. W piÊmie z 6 wrzeÊnia 1985 r. wymieniono
bp. B∏aszkiewicza, który w koÊciele Matki Boskiej Królowej Polski w Stalo-
wej Woli, „nawiàzujàc do tragicznych rocznic wydarzeƒ, a tak˝e atakujàc
obecne w∏adze paƒstwowe za rzekome nieliczenie si´ z klasà robotniczà,
doprowadzi∏ do ekscytacji politycznej zgromadzonych, którzy odÊpiewali
pieÊni o negatywnej wymowie”123.

Ksi´˝a, szczególnie w diecezji przemyskiej, odegrali istotnà rol´ we
wspieraniu struktur opozycyjnych, jak te˝ szeroko poj´tego oporu spo∏eczne-
go. Tym bardziej wydajà si´ zaskakujàce dane statystyczne opracowywane
przez wydzia∏y „C” (archiwa, kartoteki) poszczególnych wojewódzkich urz´-
dów spraw wewn´trznych dotyczàce liczby tajnych wspó∏pracowników wÊród
ksi´˝y. Otó˝ wed∏ug stanu na 31 grudnia 1984 r., zgodnie z podzia∏em stoso-
wanym przez SB, pion IV WUSW w PrzemyÊlu wykaza∏ w swojej ewidencji
m.in. cz∏onka komisji Episkopatu, oÊmiu kurialistów, czterech dziekanów
i wicedziekanów, 58 administratorów parafii, dziesi´ciu wikariuszy, pi´ciu in-
nych; ponadto czterech wyk∏adowców i czterech alumnów WSD oraz 21 za-
konników (w tym jednego brata zakonnego)124. Wydzia∏ IV WUSW w Rze-
szowie w 1986 r. (stan na 31 grudnia) mia∏ 92 tajnych wspó∏pracowników
wÊród kleru parafialnego (diecezji przemyskiej i tarnowskiej), w tym jedne-
go kurialist´, trzynastu dziekanów i wicedziekanów, 69 administratorów pa-
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122 AIPN Rz, 04/386, Szyfrogram WUSW w PrzemyÊlu do MSW, 6 VII 1984 r., k. 255; ibidem,
010/203, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 28 IV 1985 r., k. 50.
123 P. Raina, Droga do „Okràg∏ego Sto∏u”..., s. 137.
124 AIPN Rz, 010/64, Sprawozdania TW, pion IV WUSW w PrzemyÊlu, IV kwarta∏ 1984 r.
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rafii, czterech wikariuszy, pi´ciu innych ksi´˝y oraz oÊmiu zakonników125.
W 1986 r. w województwie rzeszowskim mog∏o pracowaç oko∏o szeÊciuset
kap∏anów, z tego oko∏o 130 ksi´˝y nale˝a∏o do diecezji tarnowskiej. Zbli˝o-
na sytuacja by∏a w województwie kroÊnieƒskim. Wedle sprawozdania staty-
stycznego pionu IV WUSW w KroÊnie za 1988 r. SB mia∏a 118 tajnych
wspó∏pracowników wÊród duchowieƒstwa diecezjalnego (diecezja przemy-
ska), w tym czternastu dziekanów i wicedziekanów, 83 administratorów pa-
rafii i 21 wikariuszy. Ponadto w ewidencji znajdowa∏o si´ 35 zakonników126.
Wed∏ug stanu z 1985 r. koÊcio∏y parafialne i przyklasztorne w województwie
kroÊnieƒskim obs∏ugiwa∏o 444 ksi´˝y diecezji przemyskiej, 96 zakonników,
55 braci zakonnych, 610 zakonnic. Do diecezji tarnowskiej w tym wojewódz-
twie nale˝a∏o siedem parafii dekanatu bieckiego i jeden klasztor z dziesi´-
cioma zakonnikami. Z powy˝szych danych wynika, ˝e oko∏o 25 proc. ksi´˝y
pos∏ugujàcych w województwie kroÊnieƒskim by∏o zarejestrowanych w ewi-
dencji tajnych wspó∏pracowników SB. Brak jest danych dotyczàcych liczby
agentów wÊród duchowieƒstwa w województwie tarnobrzeskim. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w „Roczniku Diecezji Przemyskiej”
na 1984 r. w diecezji pracowa∏o przesz∏o 1400 kap∏anów diecezjalnych i za-
konnych127. TrudnoÊç z ustaleniem Êcis∏ych danych pozwala jedynie na hi-
potetyczne stwierdzenie, ˝e w po∏owie lat osiemdziesiàtych w czterech wo-
jewództwach Polski po∏udniowo-wschodniej od 20 do 25 proc. ksi´˝y by∏o
zarejestrowanych jako tajni wspó∏pracownicy. Informacje o duchownych
uj´tych w ewidencjach tajnych wspó∏pracowników w Polsce po∏udniowo-
-wschodniej odbiegajà znacznie od ustaleƒ Jana ˚aryna, który stwierdzi∏,
˝e w latach osiemdziesiàtych oko∏o 15 proc. duchownych w Polsce podj´∏o
wspó∏prac´ z pionem IV MSW128.

Niezwykle trudnà kwestià pozostaje weryfikacja liczb zestawionych
przez funkcjonariuszy SB. Pierwsza trudnoÊç polega na braku materia∏ów
archiwalnych, pozwalajàcych na okreÊlenie faktycznej liczby duchownych,
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125 Ibidem, 04/528, Sprawozdania z sieci SB, Wydzia∏ IV WUSW w Rzeszowie, IV kwarta∏ 1986 r.,
b.p.
126 Ibidem, 01/359, Sprawozdania ze stanu i ruchu TW SB, IV kwarta∏ 1988 r., b.p.; „Schematyzm
Diecezji Tarnowskiej” 1987.
127 „Rocznik Diecezji Przemyskiej” 1984. Kolejny schematyzm diecezji przemyskiej ukaza∏ si´ do-
piero w 1991 r. W po∏owie 1991 r. w diecezji przemyskiej przebywa∏o 1287 ksi´˝y diecezjalnych,
trzynastu ksi´˝y nale˝àcych do innych diecezji i 243 kap∏anów zakonnych (Schematyzm diecezji prze-
myskiej 1990. Terytorium – duchowieƒstwo – instytucje (Stan na dzieƒ 30 VI 1991), PrzemyÊl 1991).
128 J. ˚aryn, Dzieje KoÊcio∏a katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa 2003, s. 542.
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którzy podpisali zobowiàzanie do wspó∏pracy, a tak˝e stopnia zaanga˝owa-
nia ksi´˝y w t´ wspó∏prac´. Nale˝y mieç na uwadze, i˝ niektórzy ksi´˝a po-
wiadamiali swojego ordynariusza o tym, ˝e zostali zwerbowani, ten nato-
miast informowa∏ o tym stosowne s∏u˝by i de facto tacy kap∏ani nie
podejmowali wspó∏pracy. Nie mo˝emy te˝ stwierdziç w wielu przypadkach,
czy wciàganie ksi´˝y do ewidencji tajnych wspó∏pracowników nie by∏o ce-
lowym nadu˝yciem ze strony funkcjonariuszy SB, chcàcych w ten sposób
polepszyç swoje wyniki pracy i zas∏u˝yç na premi´129. Bywa∏o te˝ tak, ˝e
funkcjonariusz ze wzgl´dów operacyjnych odst´powa∏ od pobrania pisem-
nego zobowiàzania, nie chcàc odstraszyç ksi´dza, co by∏o oficjalnie usank-
cjonowane przez kierownictwo resortu. Problem ten niewàtpliwie wymaga
wnikliwej analizy historycznej.

W∏adzom w dalszym ciàgu przeszkadza∏y krzy˝e w instytucjach pu-
blicznych, szczególnie w szko∏ach, umieszczone tam w latach 1980–1981.
W 1984 r. akcja zawieszania krzy˝y zosta∏a wznowiona. Najbardziej przybra-
∏a na sile w diecezji przemyskiej. WÊród osób zach´cajàcych do zawieszania
krzy˝y wymieniano m.in. Mari´ Warcha∏ (dzia∏aczk´ nauczycielskiej „Soli-
darnoÊci”) oraz ksi´˝y wyg∏aszajàcych patriotyczne homilie: Stanis∏awa Ga-
jeckiego (Zarzecze), Henryka Ryka∏´ (Dubiecko), Józefa O˝oga (Dynów),
Ludwika Dyszyƒskiego (Radymno) i Stanis∏awa Biegaja (Gaç). W wielu
miejscowoÊciach ludnoÊç wr´cz ˝àda∏a od dyrektorów szkó∏, aby w klasach
umieszczono krzy˝e. W województwie przemyskim we wrzeÊniu 1984 r.
krzy˝e znajdowa∏y si´ w 85 proc. placówek oÊwiatowych, w województwie
rzeszowskim w grudniu 1985 r. krzy˝e by∏y w wi´kszoÊci z 448 szkó∏ podsta-
wowych i przedszkoli130. W∏adze stara∏y si´ wyhamowaç ten proces. W nie-
których szko∏ach dyrektorzy podejmowali próby zdejmowania krzy˝y. Na
przyk∏ad w Zespole Szkó∏ Zawodowych nr 2 w PrzemyÊlu dyrektor poleci∏
dwóm nauczycielom i kierownikowi internatu, aby zdj´li krzy˝e ze Êcian
i poinformowa∏ o tym m∏odzie˝, „wskazujàc w motywacji na ÊwieckoÊç szko-
∏y”. Przemyscy franciszkanie konwentualni i franciszkanie reformaci wydali
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129 Taki przypadek dotyczy∏ prawdopodobnie jednego z ksi´˝y diecezji przemyskiej pozyskanego
formalnie 2 XII 1981 r. Funkcjonariusz Wydzia∏u IV KW MO w PrzemyÊlu kpt. Tadeusz Rudnic-
ki po czterech spotkaniach z ksi´dzem bez jego wiedzy i pisemnego zobowiàzania do wspó∏pracy
nada∏ mu pseudonim „Marcin”. Tu˝ po og∏oszeniu stanu wojennego ów ksiàdz odmówi∏ dalszych
kontaktów z SB (AIPN Rz, 00111/354, Teczka personalna TW ps. „Marcin”).
130 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 195/5, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC,
7 IX 1984 r., b.p.; AIPN Rz, 04/388, Szyfrogram WUSW w Rzeszowie do MSW, 20 XII 1985 r., k. 483.
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w tej sprawie komunikat. Skutek by∏ taki, ˝e nast´pnego dnia w warsztatach
szkolnych zawieszone zosta∏y dwa krzy˝e131. Wobec determinacji spo∏eczeƒ-
stwa w∏adze w „wojnie o krzy˝e” sta∏y na pozycjach straconych.

Próba S∏u˝by Bezpieczeƒstwa skompromitowania
bp. Ignacego Tokarczuka

Intensywne i brutalne dzia∏ania resortu spraw wewn´trznych podj´te
w 1984 r. wobec KoÊcio∏a mia∏y doprowadziç do przerwania wspó∏pracy du-
chownych ze strukturami opozycyjnymi. Skrajnym ich przejawem by∏o upro-
wadzenie 19 paêdziernika i zamordowanie przez oficerów Wydzia∏u VI
Departamentu IV MSW (grupy „D”) ks. Jerzego Popie∏uszki, kapelana
„SolidarnoÊci”. Innego rodzaju dzia∏ania destrukcyjne SB podj´∏a wobec
bp. Tokarczuka. Ordynariusz przemyski w 1984 r. kilkakrotnie spotyka∏
si´ z ks. Popie∏uszkà. Inicjatywa wychodzi∏a od tego drugiego. Tokarczuk
stwierdzi∏, ˝e ks. Jerzy by∏ w trudnej sytuacji: „z jednej strony wrogoÊç i szy-
kany w∏adz, z drugiej strony brak zrozumienia ze strony niektórych ludzi
KoÊcio∏a. Jedni i drudzy zarzucali mu to samo – zajmowanie si´ politykà,
szkodzenie pokojowi spo∏ecznemu, szukanie siebie samego i uleganie wp∏y-
wom i dyktatowi pewnych grup skrajnych, stojàcych na pozycjach opozycyj-
nych”. Kapelan „SolidarnoÊci” szuka∏ u bp. Tokarczuka porady i odpowie-
dzi na pytanie, „czy idzie w∏aÊciwà drogà”. Biskup przemyski nie dostrzega∏
z∏ej woli i b∏´dów w post´powaniu ks. Popie∏uszki, wr´cz przeciwnie – wi-
dzia∏ w nim zgodnoÊç „z ewangelicznà hierachià wartoÊci”132.

Pierwszy powa˝ny atak na biskupa przemyskiego, majàcy na celu wzbu-
dzenie nieufnoÊci wÊród wiernych i ich odsuni´cie si´ od KoÊcio∏a, nastàpi∏
w sierpniu 1984 r. Podczas rzeszowskiej pielgrzymki na Jasnà Gór´, w cza-
sie odpustów w Starej Wsi (województwo kroÊnieƒskie) i Kalwarii Pac∏aw-
skiej (województwo przemyskie) kolportowano ulotki szkalujàce bp. To-
karczuka, a w Kalwarii tak˝e przet∏umaczone fragmenty tygodnika „Sette
Giorni” (nr 20, 12 listopada 1983 r.). S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa pos∏u˝y∏a si´
k∏amstwem, jakoby ordynariusz przemyski zamieszany by∏ w niejasne inte-
resy z w∏oskim bankiem Ambroziano. Tego typu dzia∏ania nale˝a∏y do tzw.
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131 AIPN Rz, 010/201, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 23 III 1985 r., k. 181.
132 Relacja bp. Ignacego Tokarczuka o spotkaniach i rozmowach z ks. Jerzym Popie∏uszkà, 1 VIII
1985 r. (zbiory abp. Ignacego Tokarczuka).
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Êrodków aktywnych, stosowanych szczególnie przez s∏u˝by specjalne kra-
jów obozu sowieckiego w celu wyeliminowania lub skompromitowania
pewnych osób i Êrodowisk133. W informacji dla Ministerstwa Spraw We-
wn´trznych WUSW w PrzemyÊlu poda∏ cynicznie, ˝e ulotki sà wyrazem
„niezadowolenia cz´Êci ksi´˝y z dotychczasowej polityki ordynariusza”,
a jednoczeÊnie SB rozpocz´∏a intensywne sondowanie opinii ksi´˝y doty-
czàcych „rewelacji” zawartych w paszkwilu. Niektórzy ksi´˝a mieli twier-
dziç, ˝e prymas Glemp nie pozwoli Tokarczukowi wyg∏osiç kazania 2 wrzeÊ-
nia w Cz´stochowie, gdy˝ ordynariusz przemyski to „przeciwnik w∏adzy
i w swoim wystàpieniu móg∏by zawrzeç krytyk´ stosunków spo∏eczno-poli-
tycznych w kraju, co w obecnej chwili stanowi∏oby przeszkod´ dla prowa-
dzonej przez Glempa polityki”134. 

Tu˝ przed uroczystoÊciami z okazji rocznicy podpisania porozumieƒ
sierpniowych, 28 sierpnia 1984 r. dyrektor Wydzia∏u do spraw Wyznaƒ
Urz´du Wojewódzkiego w PrzemyÊlu przeprowadzi∏ rozmow´ z ks. Zdzi-
s∏awem Majcherem, kanclerzem kurii biskupiej w PrzemyÊlu. Kanclerz
oÊwiadczy∏, ˝e obawy o organizowanie akcji o charakterze politycznym sà
bezpodstawne. Doda∏ – jak wynika z informacji SB – „˝e w∏adze nie do-
strzegajà i nie przeciwdzia∏ajà sytuacjom szkodzàcym dobremu rozwojowi
stosunków paƒstwo – KoÊció∏”. Jako przyk∏ad poda∏ rozpowszechnianie
ulotek szkalujàcych ordynariusza, mówiàc ponadto, ˝e s∏u˝ba porzàdkowa
uj´∏a kolportera, ale go puszczono. Funkcjonariusz SB dopisa∏ odr´cznie
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133 Zdaniem Wasilija Mitrochina, wieloletniego archiwisty w Komitecie Bezpieczeƒstwa Paƒstwo-
wego ZSRR, „KGB, oprócz zbierania materia∏ów wywiadowczych i produkowania politycznie
poprawnych analiz, próbowa∏o tak˝e zmieniç bieg wypadków w polityce Êwiatowej, wykorzystujàc
w tym celu ró˝ne »Êrodki aktywne« (aktiwnyje mieroprijatija), od manipulacji mediami po »dzia-
∏ania specjalne« z u˝yciem przemocy”. Artyku∏y donoszàce o „Êwiatowej rewelacji” pojawia∏y si´
w sycylijskim tygodniku „Sette Giorni”, w którego redakcji, zdaniem Mitrochina, pracowa∏ agent
rzymskiej rezydentury KGB o pseudonimie „Kiry∏”. Przyk∏adowo 12 IV 1980 r. ukaza∏ si´ tam
materia∏ kompromitujàcy ˝on´ dysydenta rosyjskiego Andrieja Sacharowa – Kim jest Jelena Bon-
ner? ˚ona akademika Sacharowa sprawczynià morderstw. Równie˝ w 1981 r. ukaza∏ si´ tekst o rze-
komych powiàzaniach „SolidarnoÊci” i niezale˝nych w∏oskich central zwiàzkowych z CIA. „Sette
Giorni” by∏o prowincjonalnym pismem o nak∏adzie nieprzekraczajàcym 20 tys. egz. Rozsy∏ano je
do ró˝nych instytucji, m.in. placówek dyplomatycznych krajów socjalistycznych (Ch. Andrew,
W. Mitrochin, Archiwum Mitrochina. KGB w Europie i na Zachodzie, Warszawa 2001, s. 421,
588–589).
134 AIPN Rz, 010/204, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 13 VIII 1984 r., k. 111; AP Prze-
myÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 195/4, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 28 VIII
1984 r., b.p.
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zdanie: „nic takiego nie mia∏o miejsca i w zwiàzku z tym planuje si´ stosow-
nà, legendowanà ripost´”135. 

Kolejnym atakiem na bp. Tokarczuka i próbà skompromitowania go
jako osoby wspierajàcej opór spo∏eczny by∏y „oskar˝enia” sformu∏owane
przez jednego z zabójców ks. Jerzego Popie∏uszki, funkcjonariusza SB
Grzegorza Piotrowskiego. Tym razem spreparowana informacja odbi∏a si´
szerokim echem dzi´ki mediom, które transmitowa∏y i relacjonowa∏y pro-
ces zabójców ks. Jerzego. 

Przedstawiciele opozycji krajowej uznali porwanie i Êmierç kapelana
„SolidarnoÊci” za kolejny krok „na drodze terroru stosowanego przez pod-
leg∏y w∏adzom PRL aparat represji przeciwko spo∏eczeƒstwu polskiemu”.
Pod koniec paêdziernika w wielu Êrodowiskach jeszcze wierzono w odna-
lezienie ks. Popie∏uszki. Modlitwy w tej intencji odbywa∏y si´ m.in. w ko-
Êcio∏ach diecezji przemyskiej. Zdaniem Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w PrzemyÊlu bp Tokarczuk, dowiedziawszy si´ o Êmierci ks. Jerzego, stwier-
dzi∏, ˝e ca∏y naród prze˝ywa ci´˝kie chwile. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa i apa-
rat partyjny zosta∏y postawione w stan gotowoÊci. Nakazano bacznie obser-
wowaç nastroje spo∏eczne. 

Wszystkie Êrodowiska opozycyjne w omawianym regionie bez wyjàtku
w∏àczy∏y si´ spontanicznie w organizowanie modlitw w intencji ks. Popie-
∏uszki, a w póêniejszym czasie fundowanie tablic i krzy˝y upami´tniajàcych
kap∏ana. 31 paêdziernika na niektórych wydzia∏ach Fabryki Amortyzato-
rów „Polmo” w KroÊnie wstrzymano prac´ na pi´tnaÊcie minut, protestu-
jàc przeciwko zabójstwu ks. Popie∏uszki. Organizowano wyjazdy na po-
grzeb do Warszawy, a nast´pnie pielgrzymki do grobu zabitego kap∏ana
(grupa kroÊnieƒska by∏a po drodze dwukrotnie zatrzymywana). W pogrze-
bie 3 listopada 1984 r. tylko z województwa rzeszowskiego wzi´∏o udzia∏
oko∏o tysiàca osób. 

Opozycja w regionie od samego poczàtku nie mia∏a wàtpliwoÊci, ̋ e oprócz
osób posadzonych na ∏awie oskar˝onych muszà byç jeszcze rozkazodawcy.
W przemyskiej „Busoli” pytano wr´cz: „Czy tylko oni powinni byç pocià-
gni´ci do odpowiedzialnoÊci przed wymiarem sprawiedliwoÊci?”. Nie wie-
rzono, ˝e wszystkie okolicznoÊci tej sprawy wyjdà na Êwiat∏o dzienne pod-
czas toczàcego si´ w Toruniu procesu; pisano: „Kto da∏ si´ nabraç na
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135 AIPN Rz, 010/204, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 29 VIII 1984 r., k. 163.
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szumne zapowiedzi genera∏ów o wyÊwietleniu sprawy do koƒca, niech nie
ma zbytnich z∏udzeƒ”136.

Tymczasem proces zosta∏ wykorzystany przez w∏adze do kolejnego ataku
na KoÊció∏, a szczególnie jego przedstawicieli wspierajàcych opór spo∏eczny.
9 stycznia 1985 r. oskar˝ony Grzegorz Piotrowski – trudno orzec, czy w poro-
zumieniu ze swoimi mocodawcami – rzuci∏ oszczerstwo, jakoby bp. Tokar-
czuk wspó∏pracowa∏ podczas okupacji niemieckiej z gestapo. Powróci∏y tak˝e
pomówienia kolportowane w esbeckich ulotkach latem poprzedniego roku,
w∏adze po raz wtóry pos∏u˝y∏y si´ „rewelacjami” z tygodnika „Sette Giorni”.
14 stycznia w koÊcio∏ach diecezji przemyskiej odczytano petycj´ w zwiàzku
z oskar˝aniem ordynariusza. Wierni zareagowali spontanicznie, zbierajàc
podpisy pod protestem adresowanym do marsza∏ka sejmu Stanis∏awa Gucwy
i premiera gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Do 11 lutego protest podpisa∏o
188 967 osób; ∏àcznie zebrano 249 835 podpisów. Do akcji podpisywania w∏à-
czy∏y si´ Êrodowiska opozycyjne, w tym tak˝e dzia∏acze ch∏opscy137. 

W dyskredytowaniu bp. Tokarczuka bra∏y udzia∏ równie˝ media podpo-
rzàdkowane w∏adzy138. W Êlad za puszczonym w obieg oszczerstwem SB
monitorowa∏a opinie i nastroje duchowieƒstwa. Jak podawali funkcjona-
riusze WUSW w Rzeszowie, „ordynariusz przemyski nie jest lubianym
przez ksi´˝y parafialnych. Nazywany jest przez niektórych »Ukraiƒcem«
i »przechrztà«, a fakt wspó∏pracy z gestapo przyjmowany jest jako prawdo-
podobny”. Pami´tajàc o metodach stosowanych przez aparat bezpieczeƒ-
stwa, mo˝na przypuszczaç, ˝e funkcjonariusze SB celowo wzmacniali tego
typu opinie, chocia˝ nie nale˝y wykluczaç, ˝e niektórzy duchowni rzeczywi-
Êcie w ten w∏aÊnie sposób oceniali postaw´ swojego biskupa139.
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136 OÊwiadczenie z 3 XI 1984, „Kultura” (Pary˝) 1984, nr 12, s. 79; AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wy-
dzia∏ Organizacyjny, 191/1, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do MSW, 30 X 1984 r., b.p.; Dwadzie-
Êcia lat SolidarnoÊci..., s. 84; „Busola” 1984, nr 18. Pamiàtkowe tablice ku pami´ci ks. Popie∏uszki
ufundowali m.in. dzia∏acze opozycji w PrzemyÊlu (19 X 1985 r. w koÊciele Êw. Trójcy, z podpisem
„Robotnicy Przemyscy”) oraz w KroÊnie (w koÊciele farnym).
137 P. Raina, Ks. Jerzy Popie∏uszko. M´czennik za wiar´ i ojczyzn´, Londyn 1986, s. 493–495; „Buso-
la” 1985, nr 20; AIPN Rz, 010/201, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 24 I 1985 r., k. 51.
W Harcie (woj. przemyskie) odnotowano przypadek szykanowania czterech rodzin o nazwisku P´-
kala. Szykan zaniechano po interwencji miejscowego ksi´dza, który stwierdzi∏, ˝e rodziny te nie sà
spokrewnione z jednym z zabójców ks. Popie∏uszki (ibidem, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla
MSW, 28 I 1985 r., k. 58).
138 Zob. J. Wo∏czaƒski, W opiniach i komentarzach prasowych [w:] Ksi´ga jubileuszowa..., s. 175–179.
139 AIPN Rz, 04/387, Szyfrogram WUSW w Rzeszowie do MSW, 14 I 1985 r., k. 22.
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Ignacy Tokarczuk zareagowa∏ w zdecydowany sposób: zerwa∏ dotychcza-
sowe, i tak nieliczne, kontakty z przedstawicielem w∏adzy – wojewodà prze-
myskim. „Prezentowa∏ przy tym poglàd i dalej reprezentuje – WUSW in-
formowa∏ central´ – ˝e w∏adze paƒstwowe ponoszà za to odpowiedzialnoÊç
i one sà zobowiàzane spraw´ wyjaÊniç, tj. oczyÊciç go z zarzutów”. Biskup
by∏ nieugi´ty, na wszelkie propozycje lokalnych w∏adz dotyczàce spotkania
odpowiada∏ odmownie. We wrzeÊniu 1985 r. pod wp∏ywem SB wojewoda
przemyski Andrzej Wojciechowski wystosowa∏ do ordynariusza protest,
w którym zaakcentowa∏ przypadki wspierania przez ksi´˝y dzia∏aƒ opozy-
cyjnych, wykorzystywania obiektów sakralnych do organizowania nabo-
˝eƒstw rocznicowych, a placów przykoÊcielnych do manifestacji. Ujà∏ si´
te˝ za – jak pisa∏ – „ogó∏em wiernych, pragnàcych ˝ycia w spokoju”, któ-
rych wol´ biskup lekcewa˝y dla „interesów wàskiej grupy graczy politycz-
nych”. 12 listopada 1985 r. zaproponowa∏ biskupowi spotkanie. Wówczas
Tokarczuk, odmawiajàc swego udzia∏u, uzasadnia∏: „nie rozumiem, jak
w∏adze paƒstwowe mogà rozmawiaç z kimÊ, kto przez oficjalne czynniki zo-
sta∏ publicznie oskar˝ony o wspó∏prac´ z gestapo. Do takiej rozmowy po-
trzeba choçby minimum wzajemnej ludzkiej lojalnoÊci i szacunku”140. Taka
postawa biskupa przemyskiego wzbudza∏a szacunek i podziw, by∏a dla
„spo∏eczeƒstwa podziemnego” êró∏em optymizmu i wiary w sens walki
o niezale˝noÊç.

Lokalny aparat w∏adzy wobec „spo∏eczeƒstwa alternatywnego”

Sytuacja w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

Obóz w∏adzy, a w szczególnoÊci rzàdzàca PZPR, zosta∏ umocniony
w stanie wojennym dzi´ki si∏owym dzia∏aniom aparatu bezpieczeƒstwa.
JednoczeÊnie w∏adza nie podj´∏a ˝adnej próby zmierzajàcej do nadania
spo∏eczeƒstwu podmiotowoÊci. Wr´cz przeciwnie – dostrzegajàc wprowa-
dzone przez opozycj´ nowe formy oporu spo∏ecznego, w 1984 r. zaostrzy-
∏a kurs represyjny. Czynione od wewnàtrz partii próby naprawy jej ideowe-
go oblicza okaza∏y si´ jedynie powrotem do skostnia∏ych, wykluczajàcych
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140 Ibidem, 010/203, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 25 IV 1985 r., k. 50; ibidem,
010/207, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 10 IX 1985 r., k. 138; I. Tokarczuk, W s∏u˝bie
KoÊcio∏a..., s. 110.

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:24  Page 335



osobistà inwencj´ form podporzàdkowania aparatowi kierowniczemu. Po-
∏o˝ono jeszcze wi´kszy nacisk na umacnianie postaw ideowych cz∏onków
PZPR. W stanowisku Komisji Wewnàtrzpartyjnej KC w sprawie wniosków
zg∏oszonych na Krajowà Konferencj´ Delegatów PZPR w 1984 r. napisa-
no: „Partia nie traktuje spraw Êwiatopoglàdowych swych cz∏onków jako
osobistych i prywatnych. Przeciwnie, jest zainteresowana w tym, aby jej
cz∏onkowie kszta∏towali swój Êwiatopoglàd w oparciu o filozofi´ marksi-
stowskà”141. 

W rzeczywistoÊci jednak obrona w∏asnych interesów by∏a wa˝niejsza ni˝
kwestie ideologiczne. Dlatego te˝ PZPR coraz wyraêniej stawa∏a si´ partià
skrytà jedynie za fasadà ideologii marksistowsko-leninowskiej. Mimo swe-
go szyldu faktycznie nigdy nie reprezentowa∏a interesów klasy robotniczej.
Dlatego w okresie stanu wojennego, a tak˝e w nast´pnych latach czyniono
nieefektywne wysi∏ki pozyskania nowych cz∏onków spoÊród robotników.
Jednak wsz´dzie odnotowano spadek liczby robotników w szeregach
PZPR; najwy˝szy w kraju do koƒca 1983 r. by∏ w województwie tarnobrze-
skim – o 10,6 proc. i przemyskim – o 10,3 proc.

Cz∏onkowie i kandydaci PZPR w Polsce po∏udniowo-wschodniej, grudzieƒ 1983 r.142

W nast´pnych latach w dalszym ciàgu mala∏a liczba cz∏onków PZPR,
co widaç na przyk∏adzie rzeszowskiej wojewódzkiej organizacji partyjnej.
Dzia∏o si´ tak mimo przyj´cia w 1985 r. 958 kandydatów, tj. trzykrotnie
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141 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 191, Stanowisko Komisji Wewnàtrzpartyjnej
KC w sprawie wniosków zg∏oszonych na Krajowà Konferencj´ Delegatów PZPR, 17 V 1984 r.,
b.p.
142 Ibidem, Informacja o zmianach w stanie iloÊciowym i sk∏adzie klasowo-warstwowym partii
w 1983 r., luty 1984 r., b.p.

Województwo Liczba 
członków 
(ogółem)

Robotnicy 
w proc.

Chłopi 
w proc.

Inteligencja 
w proc.

Pozostali 
w proc.

Kobiety 
w proc.

Krośnieńskie 24 106 39,7 8,4 50,9 1,0 24,0

Przemyskie 18 469 34,0 18,0 47,5 0,5 23,2

Rzeszowskie 35 342 34,6 7,9 55,8 1,7 25,4

Tarnobrzeskie 30 153 32,2 19,6 47,7 0,5 24,5
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wi´cej ni˝ w 1984 r. i pi´ciokrotnie wi´cej ni˝ w 1983 r. Wed∏ug danych
na 31 grudnia 1985 r. w województwie rzeszowskim partia liczy∏a 33 978
cz∏onków i kandydatów: robotnicy stanowili 32,3 proc. (Êrednia krajowa
– 38,4 proc.), ch∏opi – 7,7 proc. (w kraju – 9,1 proc.), pracownicy umys∏o-
wi – 58,9 proc. (w kraju – 51,1 proc.); od 1983 r. uby∏o 1,5 tys. cz∏onków
PZPR143. Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e tendencja spadkowa nie utrzyma∏a
si´ do koƒca lat osiemdziesiàtych.

Szeregi partyjne przesta∏y byç podatne na ideologi´, o czym Êwiadczy
tak˝e stosunek cz∏onków PZPR do zwiàzków zawodowych utworzonych
przez w∏adz´. Wytyczne Biura Politycznego KC PZPR, by wszyscy cz∏onko-
wie partii wst´powali do koncesjonowanych zwiàzków zawodowych, nie zo-
sta∏y w pe∏ni zrealizowane przez wi´kszoÊç podstawowych organizacji par-
tyjnych w województwie przemyskim. „Fakty te Êwiadczà o zachowawczej
postawie cz´Êci cz∏onków wobec zwiàzków zawodowych i niezauwa˝eniu
ich znaczenia politycznego w systemie demokracji socjalistycznej” – twier-
dzi∏ Komitet Wojewódzki w PrzemyÊlu. Zaleci∏ wi´c I sekretarzom instan-
cji partyjnych, komitetów zak∏adowych i podstawowych organizacji partyj-
nych, by wyegzekwowali od swych podw∏adnych obowiàzek wst´powania
do zwiàzków zawodowych: „w zwiàzkach zawodowych powinna byç ca∏a
kadra kierownicza, stosowaç w tym wzgl´dzie ostrzejsze Êrodki – do kar
partyjnych w∏àcznie”; „otwieraç przed zwiàzkami zawodowymi nowe pola
aktywnoÊci: walki z alkoholizmem i o wzrost dyscypliny pracy. Zwiàzki po-
winny mieç patronat nad badaniami profilaktycznymi. Nastàpiç powinien
renesans form imprez kulturalno-oÊwiatowych, sportowych i turystycz-
nych”. W wi´kszoÊci przypadków te dyrektywy pozosta∏y na papierze.
W jednym z teleksów nades∏anych do Komitetu Wojewódzkiego Jan Pup-
ka, kierownik Rejonowego OÊrodka Pracy Partyjnej w Przeworsku, poin-
formowa∏, ˝e zwiàzki zawodowe ograniczajà si´ do dzia∏alnoÊci socjalnej,
nie korzystajàc ze swoich statutowych uprawnieƒ, a przy tym sà podporzàd-
kowane PZPR144.
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143 AP Rzeszów, KW PZPR, Wydzia∏ Ideologiczny, Kultury i Informacji, 1, Stan wojewódzkiej or-
ganizacji partyjnej województwa rzeszowskiego, styczeƒ 1986 r., k. 17.
144 Ibidem, Ocena kampanii sprawozdawczo-wyborczej w PZPR, 4 II 1984 r.; AP PrzemyÊl,
KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 195/5, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 5 IX 1984 r.,
b.p.; ibidem, 209, Teleks kierownika Rejonowego OÊrodka Pracy Partyjnej w Przeworsku Jana Pup-
ki, 1985 r., b.p.
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Zwykle partyjni biurokraci starali si´ pobudziç „do∏y” PZPR do nieco
wi´kszej aktywnoÊci w okresach poprzedzajàcych zjazdy. O nastrojach spo-
∏ecznych przed IX Zjazdem PZPR by∏a mowa wy˝ej. Faktycznie poza gru-
pà rzàdzàcà i cz´Êcià cz∏onków partii problematyka zjazdowa nie intereso-
wa∏a ogó∏u spo∏eczeƒstwa, nie wiàzano ze zjazdem ˝adnych nadziei na
popraw´ po∏o˝enia spo∏eczno-politycznego i gospodarczego kraju. Nie-
mniej jednak wiosnà 1986 r. przez Polsk´ przetoczy∏a si´ seria zebraƒ i kon-
ferencji partyjnych, podczas których podejmowano ró˝nego rodzaju posta-
nowienia. Wielu cz∏onków partii oczekiwa∏o od ka˝dego zjazdu wybawienia
od z∏ej sytuacji spo∏eczno-gospodarczej paƒstwa. Na zebraniach partyjnych
przyjmowano liczne postulaty, majàc nadziej´, ˝e ktoÊ zajmie si´ ich reali-
zacjà. Postulaty te dotyczy∏y wielu spraw przyziemnych, np. podwy˝ek p∏ac
dla nauczycieli, zaopatrzenia w podr´czniki, w´giel, rozwiàzania innych
spraw lokalnych lub problemów któregoÊ z przedsi´biorstw, s∏u˝by zdrowia,
budownictwa. Nie dopuszczano przy tym myÊli o jakichkolwiek zmianach
systemowych. Na podstawie sformu∏owanego w maju 1986 r. przez Komitet
Wojewódzki w Rzeszowie projektu programu PZPR mo˝na poznaç stan
umys∏ów i poglàdów ówczesnych aktywistów lokalnych struktur w∏adzy.
WÊród propozycji programu znalaz∏o si´ np. zaliczenie Boles∏awa Bieruta
do grona zas∏u˝onych dla polskiego ruchu robotniczego; zalecano, by moc-
niej zaakcentowaç osiàgni´cia PRL, „natomiast t∏o i êród∏a kryzysów przed-
stawiç jako wnioski, które partia wyciàga z pope∏nionych b∏´dów”, „wyeli-
minowaç z materia∏u stwierdzenia o b∏´dach w polityce partii”; oceniano, ˝e
„w dokumencie nadmiernie wyeksponowano politycznà rol´ KoÊcio∏a rzym-
skokatolickiego”; radzono „zrezygnowaç z zapisu o koalicyjnym sposobie
sprawowania w∏adzy w zwiàzku z tym, ˝e si∏à motorycznà w budowie socja-
lizmu jest partia marksistowsko-leninowska, która mo˝e wspó∏dzia∏aç ze
stronnictwami uwzgl´dniajàcymi w swoich za∏o˝eniach równie˝ tworzenie
socjalizmu”145. Jak widaç, aktyw partyjny nie bra∏ pod uwag´ mo˝liwoÊci na-
wet cz´Êciowej liberalizacji czy podzielenia si´ w∏adzà z oficjalnymi skàd-
inàd sojusznikami. Wnioskowaç zatem mo˝na, ˝e wÊród pezetpeerowskich
„do∏ów” na Rzeszowszczyênie nast´powa∏ raczej zwrot ku rzàdom twardej
partyjnej r´ki ni˝ dà˝noÊç do liberalizacji politycznej.
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145 AP Rzeszów, KW PZPR, Wydzia∏ Ideologiczny, Kultury i Informacji, 1, Stanowisko Wojewódz-
kiej Konferencji Przedzjazdowej w Rzeszowie w sprawie programu PZPR (projekt), maj 1986 r.,
k. 149–151.
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Komitety wojewódzkie PZPR prowadzi∏y za poÊrednictwem SB sta∏y
monitoring dzia∏aƒ i nastrojów w stronnictwach i organizacjach sojuszni-
czych. Po Zjeêdzie Sprawozdawczo-Wyborczym Zwiàzku M∏odzie˝y Wiej-
skiej w PrzemyÊlu Komitet Wojewódzki PZPR wys∏a∏ teleks do Leszka Mil-
lera, ówczesnego kierownika zespo∏u do spraw m∏odzie˝y w KC PZPR.
Informowano w nim o wyborze na przewodniczàcego Adama Grudy,
cz∏onka ZSL, który wed∏ug Komitetu Wojewódzkiego by∏ „rozsàdny, zrów-
nowa˝ony, stojàcy na pozycji zbie˝nej z zajmowanà przez parti´”. Ubole-
wano jednak, ˝e nie uda∏o si´ zablokowaç wyboru do prezydium Zbi-
gniewa Mierzwy (ZSL) i Jerzego Krzakowskiego (bezpartyjny), którzy
niejednokrotnie „negatywnie wypowiadali si´ na temat polityki paƒstwa
i rzàdu”146. O kontroli operacyjnej i rozpracowywaniu przez SB organizacji
sojuszniczych Êwiadczy tak˝e wszcz´ta 23 kwietnia 1985 r. przez WUSW
w Rzeszowie sprawa obiektowa o kryptonimie „Ruch” (zakoƒczono jà
20 paêdziernika 1989 r.) „na zagadnienie prawicowej dzia∏alnoÊci w legal-
nych strukturach ruchu ludowego i m∏odzie˝owego wsi”. ZSL liczy∏o wów-
czas w województwie rzeszowskim oko∏o 10,5 tys. cz∏onków (w 1982 r. oko-
∏o 15 tys.), Zwiàzek M∏odzie˝y Wiejskiej „Wici” oko∏o 7 tys. cz∏onków
(w 1982 r. oko∏o 4,4 tys.). Poczàtkowo w tej sprawie dla SB pracowa∏o sze-
Êciu agentów (w tym dwóch we w∏adzach wojewódzkich „Wici”). Do „ele-
mentu podejrzanego” zaliczono Aleksandra Bentkowskiego, Zenona Go-
rzelskiego, Kazimierza Firleja, Mieczys∏awa Fedynyszyna, Juliana Petrusa
i Mieczys∏awa Urbanika147. Niemniej jednak aktywnoÊç SB w rozpracowy-
waniu koalicjantów PZPR nie by∏a tak znaczna jak w odniesieniu do opo-
zycji. JednoczeÊnie ze wzgl´du na szczup∏oÊç materia∏ów operacyjnych
trudno jest choçby porównaç, jak wyglàda∏o to w innych województwach,
a tak˝e jak SB traktowa∏a Stronnictwo Demokratyczne.

JednolitoÊç doktrynerskiego stanowiska w∏adzy w ca∏ym kraju umacniana
by∏a przez kierownictwo partyjne za pomocà narad z I sekretarzami komi-
tetów wojewódzkich oraz przygotowywanych przez central´ dokumentów,
rozsy∏anych nast´pnie do komitetów wojewódzkich. Jeden z takich doku-
mentów – „Dzia∏ania partii w zakresie zwalczania dywersji ideologicznej
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146 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 195/8, Teleks KW PZPR do KC, 23 III
1984 r., b.p.
147 AIPN Rz, 062/11, t. 1, Plan dzia∏aƒ i przedsi´wzi´ç operacyjnych do sprawy obiektowej „Ruch”,
25 IV 1985 r., k. 1–5.
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i opozycji w kraju” – zosta∏ przygotowany zapewne przez KC PZPR, w ko-
mitetach wojewódzkich znalaz∏ si´ najprawdopodobniej w 1985 r. Przypusz-
czalnie mia∏ dostarczyç aktywowi partyjnemu informacji o istocie opozycji
politycznej, a tym samym pobudziç go do walki z nià. Pisano w nim m.in.:
„polskiej opozycji brakuje oryginalnych w∏asnych myÊli i koncepcji politycz-
nych, powtarza has∏a bàdê je zapo˝ycza z Zachodu, bazujàc na elementach
ideologii liberalno-wolnomularskiej i bur˝uazyjno-demokratycznej”. Pisano
te˝ o Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, wokó∏ której skupia∏a si´ dzia-
∏alnoÊç opozycyjna o proweniencji solidarnoÊciowej. Zidentyfikowano pod-
stawowe formy aktywnoÊci opozycyjnej, jak: pomoc dla osób represjonowa-
nych, organizacja niezale˝nego obiegu informacji, nauczania i dzia∏alnoÊci
gospodarczej, niezale˝ny rozwój kultury, zwalczanie organizacji popiera-
nych przez w∏adz´, bojkot mediów, przeciwstawianie si´ postawom kolabo-
ranckim148. Autorzy dokumentu nie znaleêli jednak Êladów aktywnoÊci „do-
∏ów” partyjnych w walce z opozycjà. Cz∏onkowie PZPR woleli pozostawiç to
organom bezpieczeƒstwa, ufajàc, ˝e tak jak 13 grudnia 1981 r. wyr´czà ich
w obronie socjalizmu, a raczej w∏asnego interesu. 

Niemniej jednak wspó∏praca mi´dzy partià a organami bezpieczeƒstwa
nie zawsze uk∏ada∏a si´ bez zak∏óceƒ, co mog∏o mieç pod∏o˝e ambicjonal-
ne. Przyk∏adem sà relacje mi´dzy Komitetem Wojewódzkim PZPR a KW
MO w PrzemyÊlu, przedstawione w rozdziale drugim. Jak si´ wydaje, rów-
nie˝ w po∏owie lat osiemdziesiàtych szef WUSW w PrzemyÊlu Józef KaraÊ
nie znajdowa∏ uznania w oczach I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego Ze-
nona Czecha. 10 lipca 1986 r. w poufnej rozmowie z gen. bryg. Stefanem Sto-
chajem z MSW Czech „kategorycznie stwierdzi∏, ˝e nie widzi mo˝liwoÊci
dalszej wspó∏pracy z p∏k. Józefem Karasiem”, którego „cechuje apodyk-
tycznoÊç w dzia∏aniach i, jak to si´ wyrazi∏, »ustawianie si´ w roli jedynego
sprawiedliwego«”. Z∏e relacje mi´dzy komendantem a sekretarzem wp∏y-
wa∏y negatywnie na „prawid∏owe zsynchronizowanie dzia∏aƒ”. Czech na-
rzeka∏ na wybiórcze przekazywanie informacji do Komitetu Wojewódzkie-
go i b∏´dne dzia∏ania personalno-kadrowe Karasia. W 1985 r. podczas sesji
WRN komendant obarczy∏ wszystkie instancje winà za niedociàgni´cia
w przestrzeganiu prawa i porzàdku, pomijajàc jednak WUSW, ponadto
skrytykowa∏ polityk´ karnoprawnà wymiaru sprawiedliwoÊci. Czech doda∏,
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148 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Ideologiczny, 60, Dzia∏ania partii w zakresie zwalczania dy-
wersji ideologicznej i opozycji w kraju, b.d., b.p.
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˝e KaraÊ nie ma poparcia „wÊród szerokiego aktywu partyjnego, czego wy-
razem jest niewybieranie go w czasie dwóch ostatnich kadencji w sk∏ad Eg-
zekutywy K[omitetu] W[ojewódzkiego] PZPR”. Wnioskowa∏ o przeniesie-
nie Karasia poza województwo przemyskie149. 16 grudnia 1986 r. nowym
szefem WUSW w PrzemyÊlu zosta∏ p∏k Jan ˚ak.

Dzia∏ania operacyjne i represyjne 

Operacyjne i represyjne dzia∏ania wobec opozycji i przejawów oporu
spo∏ecznego podejmowane by∏y przede wszystkim przez SB, choç aktywny
by∏ ca∏y system represji, w który wprz´gni´to prokuratury i sàdy, a tak˝e
administracj´ publicznà. Jednak przedstawione tu zostanà g∏ównie przed-
si´wzi´cia realizowane przez organa bezpieczeƒstwa. W omawianym w ni-
niejszym rozdziale okresie w∏adze stosowa∏y wobec opozycji metod´ kija
i marchewki. Kijem by∏y akcje represyjne i próby rozbijania opozycji,
marchewkà – doroczne amnestie.

Po pierwszej amnestii w 1983 r. rzeszowska SB uderzy∏a w RKW. Za-
mierza∏a przejàç kontrol´ nad pismem RKW „SolidarnoÊç Trwa”, wi´c 7 li-
stopada 1983 r. na wniosek Wydzia∏u Âledczego WUSW w Rzeszowie Pro-
kuratura Wojewódzka wszcz´∏a Êledztwo i aresztowa∏a Marka Wójcika,
odpowiedzialnego za redakcj´ tekstów. Zarzucono mu, ˝e od 22 lipca do
5 listopada 1983 r. dzia∏a∏ w nielegalnej strukturze, sporzàdza∏ i rozprowa-
dza∏ antypaƒstwowe wydawnictwa i ulotki. Wójcik odmówi∏ zeznaƒ. Na-
st´pnie 22 listopada prokurator postawi∏ zarzut Zbigniewowi Sieczkosiowi,
˝e od jesieni 1982 r. do lipca 1983 r. rozpowszechnia∏, organizowa∏ przepi-
sywanie i powielanie „SolidarnoÊç Trwa”. SieczkoÊ tak˝e odmówi∏ zeznaƒ,
ale nie zosta∏ aresztowany. Dzia∏ania SB mia∏y na celu wprowadzenie na
pewien czas zam´tu i uÊpienie czujnoÊci RKW150. Pod nieobecnoÊç Marka
Wójcika SB podj´∏a prób´ przej´cia obowiàzków redakcyjnych przez tajnego
wspó∏pracownika o pseudonimie „Wacek”151. W zwiàzku z tym zamierza∏a
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149 AIPN, MSW II, 24929, Notatka s∏u˝bowa, lipiec 1986 r., k. 108–111.
150 AIPN Rz, 04/384, Szyfrogramy WUSW do MSW, 7 i 22 XI 1983 r., k. 757, 787–788.
151 Tajny wspó∏pracownik „Wacek” zosta∏ zwerbowany 22 XII 1981 r. jako „Romek” przez ppor. Jana
Szyde∏ko. 8 III 1983 r. przejà∏ go Janusz Klader. Od czerwca 1984 do grudnia 1985 r. wspó∏praca by∏a
zawieszona. 2 XII 1986 r. „Wacek” zosta∏ przej´ty przez Tomasza Korni∏owicza. W 1989 r. Êwiad-
czy∏ us∏ugi drukarskie dla RKW Rzeszów w swojej firmie. Utrzymywa∏ si´ jedynie ze Êrodków otrzy-
mywanych od SB; za wspó∏prac´ dosta∏ 113 tys. z∏ (ibidem, 16677/I, Teczka osobowa TW „Wacek”).
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jak najd∏u˝ej izolowaç Wójcika, a wobec ewentualnych jego nast´pców
– Jaros∏awa A. Szczepaƒskiego i Stanis∏awa Alota – zastosowaç dzia∏ania
odstraszajàce. Poniewa˝ „Wacek” mieszka∏ razem z rodzicami i bratem,
mia∏ otrzymaç samodzielne mieszkanie – dla kontrolowania jego lojalno-
Êci wyposa˝one w pods∏uch. Informacje o zamierzeniach kierownictwa
RKW przekazywali tajni wspó∏pracownicy „JaÊmin” i „Frysztak”152. Wsze-
lako ca∏y plan si´ nie powiód∏, zapewne z powodu braku zaufania do „Wac-
ka” ze strony autentycznych dzia∏aczy opozycji.

24 lutego 1984 r. wiceminister spraw wewn´trznych gen. W∏adys∏aw Cia-
stoƒ wyda∏ SB polecenie dotyczàce intensywnych dzia∏aƒ operacyjnych
w celu zlikwidowania nielegalnych struktur i ich bazy poligraficznej. W ca-
∏ym kraju rozpocz´to dzia∏ania na szerokà skal´. 5 marca SB przeprowadzi-
∏a w Rzeszowie 41 przeszukaƒ, podczas których przej´to 129 wydawnictw,
176 r´kopisów i wierszy, dziewi´çdziesiàt fotografii (by∏ to fotomonta˝ – jak
to okreÊlono – poni˝ajàcy godnoÊç Lenina) i jednà maszyn´ do pisania. Po-
nadto zatrzymano trzynaÊcie osób, jedenaÊcie z nich zwolniono po prze-
prowadzeniu rozmów ostrzegawczych. W areszcie Êledczym pozosta∏a Wan-
da Minicka i Janusz Szkutnik. ¸àcznie w tym dniu funkcjonariusze SB
przeprowadzili 39 rozmów ostrzegawczych. Akcja SB trwa∏a do 8 marca.
WUSW w Rzeszowie móg∏ si´ poszczyciç szeÊçdziesi´cioma przeszukania-
mi, wszcz´ciem dwóch Êledztw (przeciwko Minickiej i Szkutnikowi), szesna-
stoma zatrzymaniami i 153 rozmowami ostrzegawczymi153.

WUSW w PrzemyÊlu dzia∏aniami operacyjno-represyjnymi w dniach
5–8 marca objà∏ 21 osób. Przeprowadzono w tym czasie dziewi´ç przeszu-
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152 Ibidem, 00163/13, t. 1, k. 35–42, Plan kombinacji operacyjnej kryptonim „Fala”, 8 XI 1983 r.,
k. 35–42. 19 XII 1983 r. Sàd Rejonowy w Rzeszowie na podstawie amnestii umorzy∏ post´powanie
karne wobec Zbigniewa Sieczkosia. Wójcik póêniej zosta∏ zwolniony ze wzgl´dów zdrowotnych
i rodzinnych. 1 IV 1984 r. ponownie zatrzymano go na 48 godzin pod zarzutem pobicia Andrzeja
Ryczaja, dziennikarza M∏odzie˝owej Agencji Wydawniczej, instruktora KW PZPR w Rzeszowie,
który w stanie wojennym pisa∏ paszkwile na NZS. Zdaniem Str´ka zatrzymanie Wójcika by∏o re-
akcjà SB na wygranie przez Zbigniewa Bortnika sprawy o znies∏awienie go w stanie wojennym
przez Ryczaja (M. Str´k, op. cit., s. 67, 72; AIPN Rz, 04/385, Szyfrogram WUSW w Rzeszowie do
MSW, 1 IV 1984 r., k. 116).
153 AIPN Rz, 04/385, Szyfrogramy WUSW w Rzeszowie do MSW, 5 i 9 III 1984 r., k. 79, 84. Wanda
Minicka, dzia∏ajàca w Zespole Charytatywno-Spo∏ecznym, zosta∏a aresztowana pod zarzutem rozpo-
wszechniania nieprawdziwych informacji. Zwolniono jà 23 VII 1984 r. na mocy amnestii. Jej uwi´zie-
nie mia∏o w za∏o˝eniu SB w znaczàcy sposób os∏abiç dzia∏alnoÊç Zespo∏u. Minicka by∏a obserwatorem
podczas procesów sàdowych przeciwko dzia∏aczom opozycji. Janusz Szkutnik oskar˝ony zosta∏ o dru-
kowanie podziemnych wydawnictw (DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 81; M. Str´k, op. cit., s. 71).
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kaƒ (pi´ç z wynikiem pozytywnym) i trzynaÊcie rozmów profilaktyczno-
-ostrzegawczych. Najwi´ksze straty w wyniku marcowych represji ponios∏a
opozycja kroÊnieƒska. 5 marca SB zlokalizowa∏a drukarni´ „SolidarnoÊci
Podkarpackiej”, która znajdowa∏a si´ w mieszkaniu Henryka Kuligi, które-
go aresztowano i poddano ci´˝kiemu Êledztwu w KroÊnie i Krakowie. Za-
trzymano te˝ inne osoby. ¸àcznie w województwie kroÊnieƒskim represja-
mi obj´to 51 osób, w tym czo∏ówk´ RKW z Zygmuntem B∏a˝em na czele
i dwóch zakonników z klasztoru kapucynów w KroÊnie154. Od 6 do 8 marca
SB i MO przeprowadzi∏y rewizje i zatrzymania w Stalowej Woli. Tymczaso-
wo aresztowano W∏adys∏awa Wolickiego i Henryka Suchor´; zwolniono ich
w lipcu na mocy amnestii. Kilka osób zatrzymano na 24 i 48 godzin. Kilka-
naÊcie dni wczeÊniej w tajemniczych okolicznoÊciach zmar∏ Zbigniew Tokar-
czyk, dzia∏acz Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemia Sandomierska i KPN,
który po wyjÊciu z internowania w∏àczy∏ si´ w kolporta˝ prasy podziemnej
w Stalowej Woli. W nocy z 23 na 24 lutego 1984 r. znaleziono go martwego
w pobli˝u miejsca zamieszkania, nie stwierdzono znamion przest´pstwa155.

Najlepszy dost´p do kierowniczych struktur podziemnych mia∏a SB
w Rzeszowie. Niezwykle przydatnym êród∏em informacji by∏ tu „JaÊmin”,
mimo ˝e kierownictwo RKW – choç nieÊwiadome jego roli – zgodnie z za-
sadami konspiracji nie dopuszcza∏o go do wszystkich spraw. Na podstawie
rozpoznania operacyjnego SB wiedzia∏a, ˝e na poczàtku 1984 r. w woje-
wództwie rzeszowskim funkcjonowa∏y dwie g∏ówne grupy konspiracyjne:
RKW, która wydawa∏a „SolidarnoÊç Trwa”, i grupa Kopaczewskiego, która
wydawa∏a „Porozumienie Prasowe – SolidarnoÊç Zwyci´˝y”, na tym etapie
jednak nie by∏a w stanie ustaliç punktów druku i rozdzia∏u wydawnictw.
W jednym z dokumentów stwierdzono: „Obie struktury opracowa∏y szereg
metod i sposobów kamuflujàcych dzia∏ania konspiracyjne i utrudniajàcych
SB ujawnienie osób zaanga˝owanych w konspiracyjnà dzia∏alnoÊç pod-
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154 AIPN Rz, 010/200, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 8 III 1984 r., k. 173; G. GoÊciƒ-
ski, Opozycja na Podkarpaciu..., s. 116–118.
155 E. Kuberna, Wolna Polska..., s. 67. 8 VI 2001 r. Prokuratura Okr´gowa w Lublinie zakoƒczy∏a
post´powanie, umarzajàc Êledztwo w sprawie Êmierci Tokarczyka wobec braku danych dostatecz-
nie uzasadniajàcych podejrzenie pope∏nienia przest´pstwa. Prokurator Oddzia∏owej Komisji Âci-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie w toku prowadzonego post´powania
sprawdzajàcego doszed∏ do analogicznych wniosków. Zatem obydwa post´powania nie doprowa-
dzi∏y do zebrania dowodów wskazujàcych na to, ˝e Êmierç Tokarczyka nastàpi∏a w wyniku prze-
st´pstwa (AIPN Rz, 0269/69, Informacja zast´pcy szefa RUSW ds. SB w Janowie Lubelskim
mjr. Jana Kozarskiego, 17 X 1985 r., b.p.).
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ziemnà. Dzia∏ania profilaktyczne ze strony SB nie odnoszà skutku”. Sàdziç
nale˝y, ˝e chodzi∏o o dzia∏ania marcowe. Funkcjonariusze Wydzia∏u V na-
rzekali, ˝e w ciàgu dwóch lat prowadzenia sprawy nie otrzymali ˝adnego
istotnego wsparcia ze strony innych wydzia∏ów, jak równie˝ niewiele da∏o
wykorzystywanie technik operacyjnych – pods∏uchu telefonicznego i pod-
s∏uchu pokojowego, obserwacji i kontroli korespondencji. Wydzia∏ V mia∏
siedmiu tajnych wspó∏pracowników, którzy docierali do g∏ównych osób
rozpracowywanych („figurantów” spraw), i czternastu, którzy utrzymywali
poÊrednie kontakty z cz∏onkami obu struktur156.

W odniesieniu do Rzeszowskiego Oddzia∏u „SolidarnoÊci Walczàcej”
SB zdawa∏a sobie spraw´, ˝e wi´kszoÊç dzia∏aƒ konspiracyjnych toczy∏o si´
wokó∏ Andrzeja Kucharskiego i kilku innych osób zatrudnionych w „Inwest-
projekcie”. Z akt wynika, ˝e jednà z kluczowych ról w rozpracowaniu
struktur „SolidarnoÊci Walczàcej” odgrywa∏ tajny wspó∏pracownik „Ar-
tur”157. Ponadto bezpoÊredni dost´p do Kucharskiego mieli „Wacek”
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156 AIPN Rz, 00163/13, t. 1, Ocena rozpoznania dzia∏alnoÊci struktur konspiracyjnych w wojewódz-
twie rzeszowskim, 23 III 1984 r., k. 88–91. Tajni wspó∏pracownicy majàcy „bezpoÊrednie dotarcie
do g∏ównych figurantów struktur i osób uczestniczàcych w dzia∏alnoÊci konspiracyjnej”: „JaÊmin”,
„Drozd”, „Wacek”, „Artur”, „Lesio”, „Maciej”, „Franek”. Tajni wspó∏pracownicy, „którzy posia-
dajà poÊrednie dotarcie do obu struktur i osób w nich dzia∏ajàcych”: „Besze”, „Ludwik”, „Justy-
na”, „¸ysy”, „Sylwek”, „Kolorado”, „Katamar”, „Miko∏aj”, „Roman”, „Frez”, „Wacek II”, „Kra-
szewski”, „Marian”, „111”.
157 „Artur” w kwietniu 1982 r. bra∏ udzia∏ w kolporta˝u ulotek w WSK-PZL Rzeszów. Pozyskany do
wspó∏pracy z SB 27 VIII 1982 r. jako tajny wspó∏pracownik „Student”, pod koniec 1982 r. zmieni∏
pseudonim na „Artur”. Wykaza∏ ch´ç osiàgni´cia korzyÊci finansowych. Scharakteryzowany przez
SB jako osoba sk∏onna do nadu˝ywania alkoholu. Prowadzony by∏ przez funkcjonariuszy Wydzia-
∏u V KW MO w Rzeszowie: m∏. chor. Macieja Urbanika, a nast´pnie Andrzeja Czerwiƒskiego.
W 1983 r. prowadzi∏ punkt kolporta˝owy grupy Kopaczewskiego i RKW Rzeszów. Póêniej funkcjo-
nowa∏ ju˝ tylko w „SolidarnoÊci Walczàcej”. Wed∏ug zast´pcy naczelnika Wydzia∏u V kpt. Andrze-
ja Czerwiƒskiego „jednostka wartoÊciowa, aktywna, lojalna wobec SB, posiadajàca bezpoÊrednie
dotarcie do struktury konspiracyjnej »S[olidarnoÊci]« inspirowanej przez A[ntoniego] Kopaczew-
skiego”. Za regularne dostarczanie informacji otrzymywa∏ wynagrodzenie, wspó∏prac´ z SB wyko-
rzysta∏ do zamiany mieszkania na wi´ksze. Wspó∏pracowa∏ z SB do 1989 r. (AIPN Rz, 00102/1369).

Maciej Urbanik – ur. w 1945 r. w Nowym Sàczu, por. W 1982 r. ukoƒczy∏ zaoczne studia w Fi-
lii UMCS w Rzeszowie. W latach 1964–1966 s∏u˝y∏ w KBW. Od 1970 r. w PZPR. Od 1 VIII 1972 r.
referent sekcji do walki z przest´pczoÊcià gospodarczà w Komendzie Miejskiej i Powiatowej MO
w Nowym Sàczu. Od 1 VI 1975 r. w KW MO w Nowym Sàczu. 15 VII 1976 r. przekazany na w∏a-
snà proÊb´ do Wydzia∏u do Walki z Przest´pczoÊcià Gospodarczà KW MO w Rzeszowie; od 16 III
1982 r. inspektor Wydzia∏u V SB; od 1 IV 1989 r. kierownik sekcji w Wydziale V WUSW w Rze-
szowie; od 1 XI 1989 r. starszy inspektor Wydzia∏u Studiów i Analiz. Negatywnie zweryfikowany
przez komisje kwalifikacyjne, zwolniony ze s∏u˝by 31 VII 1990 r. (ibidem, 00215/445, Akta osobo-
we Macieja Urbanika).
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i w miejscu pracy „Stanis∏aw”. Pod koniec 1983 r. SB, wiedzàc o przerzuca-
niu literatury z Wroc∏awia przez Leszka Rybaka, przygotowa∏a i zrealizo-
wa∏a kombinacj´ operacyjnà o kryptonimie „Bryza”. Polega∏a ona na zor-
ganizowaniu przez „Artura” w Rzeszowie punktu rozdzia∏u nap∏ywajàcych
z Wroc∏awia wydawnictw. W przedsi´wzi´ciu tym aktywnie uczestniczy∏
tak˝e agent „Go∏àb”158. Dzi´ki temu SB mog∏a kontrolowaç dystrybucj´
niezale˝nej literatury oraz przejmowaç znaczne cz´Êci nak∏adu.

Brak materia∏ów archiwalnych uniemo˝liwia ustalenie pe∏nego obrazu
przedsi´wzi´ç SB i jej wiedzy o wszystkich grupach konspiracyjnych dzia∏a-
jàcych w omawianych województwach. Cz´Êç akt zosta∏a zniszczona w la-
tach 1989–1990. WÊród zachowanych materia∏ów archiwalnych jest sprawa
dotyczàca podziemia jaros∏awskiego, na które sk∏ada∏o si´ kilka nielicz-
nych grup. Sprawa operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Konspira-
tor” zosta∏a rozpocz´ta 25 sierpnia 1982 r., ale dopiero w 1983 r. SB by∏a
w stanie ustaliç Êcis∏e grono osób nale˝àcych do grupy konspiracyjnej Ka-
zimierza Ziobry. W sierpniu 1983 r. funkcjonariusze identyfikowali z tà
grupà Ryszarda Bugryna, Waldemara Miko∏owicza, Tomasza Petry i Zyg-
munta Wo∏oszyna. W kolporta˝u ulotek bra∏a udzia∏ m∏odzie˝ z Techni-
kum Drogowo-Geodezyjnego i Technikum Budowlanego w Jaros∏awiu. Jak
stwierdzi∏a SB, produkcjà i kolporta˝em zajmowa∏o si´ trzech uczniów
Technikum Drogowo-Geodezyjnego: Marek Strza∏ka, Krzysztof Bart∏omo-
wicz i Jerzy St´pniak, którzy ujawnili si´ podczas amnestii we wrzeÊniu
1984 r. W sprawie obiektowej „Konspirator” wykorzystywano szeÊciu taj-
nych wspó∏pracowników, dziesi´ç kontaktów operacyjnych, obserwacj´ ze-
wn´trznà i dwukrotnie pods∏uch telefoniczny (który nie da∏ ˝adnych istot-
nych informacji). W kierunkowym planie dzia∏aƒ zak∏adano m.in. pe∏ne
rozpracowanie „figurantów”, ustalenie miejsca kolporta˝u i likwidacj´ gru-
py. W lipcu 1984 r. SB ustali∏a, ˝e do grupy nale˝à tak˝e Wac∏aw i Roman
Zemanowie, wymienia∏a te˝ kilka osób wspó∏pracujàcych, które wywodzà
si´ ze Êrodowiska wiejskiego: Henryk Czàstka, Augustyn Czubocha, Jan
KaruÊ, Mieczys∏aw Stopyra, Tadeusz Trelka, Jan ˚o∏yniak, Stanis∏aw Pajda
(najprawdopodobniej chodzi o Józefa Pajd´ z Cieszacina Wielkiego ko∏o
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158 Ibidem, 044/1106, t. 1, „Ocena dotychczasowych dzia∏aƒ operacyjnych zmierzajàcych do rozpra-
cowania nielegalnej dzia∏alnoÊci grupy A[ntoniego] Kopaczewskiego, wykrywania poligrafii tej
grupy i rozpracowania ∏àcznika tej grupy Gniewek Józef i wynikajàce stàd koncepcje przedsi´wzi´ç
operacyjnych zmierzajàcych do likwidacji poligrafii grupy A[ntoni] Kopaczewski”, 7 V 1984 r.,
k. 44. 

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:24  Page 345



Jaros∏awia)159. Stan wiedzy SB na temat struktur podziemnych w Jaros∏a-
wiu i ich zamiarów nie pozwala∏ jednak na zgromadzenie materia∏ów ob-
cià˝ajàcych cz∏onków konspiracji i doprowadzenie do ca∏kowitego rozbicia
tego Êrodowiska.

W okresie kampanii wyborczej do rad narodowych w 1984 r. posypa∏y
si´ kolejne represje. W maju dzi´ki m.in. informacjom od „Artura” ude-
rzono w „SolidarnoÊç Walczàcà”. 19 maja pod zarzutem udzia∏u w pod-
ziemnych strukturach, sporzàdzania i kolportowania ulotek wzywajàcych
do bojkotu wyborów aresztowano Józefa Gniewka i Leszka Rybaka,
a 24 maja Piotra Zieliƒskiego z Tarnobrzega, u którego znaleziono oko∏o
3 tys. ulotek. Wszyscy studiowali na Politechnice Rzeszowskiej, byli zwià-
zani z „SolidarnoÊcià Walczàcà”. W lipcu obj´∏a ich amnestia. Rybak
wspólnie z Markiem Koniecznym (z Politechniki) w dalszym ciàgu prowa-
dzi∏ kolporta˝ ulotek. Zdaje si´, ˝e SB czyni∏a próby zwerbowania Rybaka,
a gdy nie odnios∏a powodzenia, na jej wniosek rektor Politechniki Rze-
szowskiej prof. Kazimierz OczoÊ skreÊli∏ Rybaka oraz Koniecznego z listy
studentów. Do rozpracowania Êrodowiska opozycyjnego na Politechnice
SB wykorzysta∏a tajnego wspó∏pracownika o pseudonimie „Michel”,
a w trakcie dzia∏aƒ operacyjnych pozyska∏a „Roberta”, studenta I roku
nauk spo∏ecznych WSP160. 26 czerwca prokurator rejonowy w ¸aƒcucie wy-
da∏ postanowienie o aresztowaniu Andrzeja Kuêniara pod zarzutem kol-
porta˝u ulotek antywyborczych.

Nast´pnà okazj´ do represji stworzy∏a manifestacja 3 maja w Rzeszo-
wie. 31 maja Wydzia∏ Âledczy WUSW w Rzeszowie przedstawi∏ zarzut zor-
ganizowania marszu trzeciomajowego Andrzejowi Kucharskiemu (areszt
do 26 lipca), Antoniemu Kopaczewskiemu i Wies∏awowi Stawarzowi.
20 czerwca Sàd Rejonowy w Rzeszowie skaza∏ Mieczys∏awa Pokrzyckiego,
pracownika „Polmozbytu”, za nak∏anianie do manifestacji na pó∏tora roku
wi´zienia w zawieszeniu na trzy lata, grzywn´ 65 tys. z∏ i zap∏acenie 12 tys.
kosztów sàdowych. 4 lipca Sàd Rejonowy w Rzeszowie za udzia∏ w trzecio-
majowej manifestacji skaza∏ Stanis∏awa Dziur´ („Predom-Zelmer”) na
pó∏tora roku pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu na dwa lata, 60 tys.
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159 Ibidem, 034/439, t. 3, Plan przedsi´wzi´ç operacyjnych w sprawie operacyjnego rozpracowania
krypt. „Konspirator”, 10 VIII 1983 r., k. 196–204; ibidem, Charakterystyka kontrwywiadowcza
podziemia politycznego za okres 1 I 1984 – 30 VI 1984 r., Jaros∏aw, 2 VII 1984 r., k. 11–12; ibidem,
Meldunek operacyjny Wydzia∏u III WUSW w PrzemyÊlu, 27 IX 1984 r., k. 110–111.
160 Ibidem, 011/208, Meldunek operacyjny Wydzia∏u III WUSW w Rzeszowie, 10 VI 1985 r., b.p.
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grzywny i 12 tys. kosztów sàdowych, a 13 lipca taksówkarza Dariusza Rà-
czego na pó∏tora roku wi´zienia w zawieszeniu na trzy lata i 50 tys. grzywny.
18 lipca zarzut udzia∏u w manifestacji przedstawiono Eugeniuszowi Woê-
niakowi. Nie wszystkie procesy sàdowe mia∏y na celu faktyczne skazanie
oskar˝onego. Niektóre dzia∏ania represyjne SB podejmowa∏a dla ochrony
agenta przed dekonspiracjà. Taki wariant zastosowano wobec tajnego wspó∏-
pracownika o pseudonimie „Irena”, syna znanego agenta „JaÊmina”161.

W maju 1984 r, w zwiàzku z wyborami do rad narodowych – zdaniem
SB – uaktywni∏a si´ grupa Jerzego Ziobry w Strzy˝owie. Dzi´ki „Wojtko-
wi”, wykorzystywanemu ju˝ wczeÊniej tajnemu wspó∏pracownikowi, ustalo-
no, ˝e jeden z cz∏onków grupy, Stanis∏aw Wójcik, przywióz∏ do Strzy˝owa
oko∏o 3 tys. ulotek wzywajàcych do bojkotu wyborów. Ponadto pozyskano
informacj´, ˝e grupa utrzymuje kontakt z Andrzejem Kucharskim z Rze-
szowa („SolidarnoÊç Walczàca”), dlatego identyfikowano jà z tà organiza-
cjà. Tym razem zaplanowano uj´cie cz∏onków grupy podczas kolporta˝u
ulotek. Ponadto SB chcia∏a zastosowaç wobec Ziobry i Wójcika dzia∏ania
destrukcyjne162. Zamiar uj´cia kolporterów nie powiód∏ si´.

W KroÊnie przed wyborami w 1984 r. najprawdopodobniej dzi´ki infor-
macjom od tajnego wspó∏pracownika zatrzymano podczas przekazywania
ulotek Jerzego Jakubowskiego, Józefa Kinela i Adama Oberca. Ten pierw-
szy zosta∏ aresztowany oraz zwolniony z pracy w szpitalu. Ponadto rewizja-
mi i rozmowami ostrzegawczymi obj´to dziesi´ç innych osób163. 

W zwiàzku z wyborami dosz∏o te˝ do aresztowaƒ w Mielcu. Po ukaza-
niu si´ 14 i 15 czerwca ulotek antywyborczych sygnowanych przez „Pod-
ziemnà Drukarni´ Polowà SolidarnoÊci – Bory Tucholskie” (Rejonowa Ko-
misja Wykonawcza Ziemi Mieleckiej) stosowne zadania otrzymali tajni
wspó∏pracownicy i kontakty operacyjne RUSW w Mielcu. Dzi´ki wspól-
nym dzia∏aniom z Wydzia∏em III WUSW w Rzeszowie ustalono i zatrzy-
mano osoby podejrzane, wÊród których znaleêli si´ Jan Zi´tek, Ryszard
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161 Ibidem, 04/385, Szyfrogramy WUSW w Rzeszowie do MSW, 19, 24 i 31 V oraz 20 i 26 VI 1984 r.,
k. 187, 194, 212, 238, 245; DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 82–83. Wszyscy wymienieni skorzysta-
li z lipcowej amnestii. WÊród skazanych za udzia∏ w manifestacji 3 V 1984 r. Str´k wymieni∏ jesz-
cze Bogus∏awa Szylara i Jerzego R´bicza; obaj tak˝e byli amnestionowani (M. Str´k, op. cit., s. 75).
162 AIPN Rz, 053/59, t. 2, Uzupe∏nienie planu przedsi´wzi´ç operacyjnych do sprawy operacyjne-
go rozpracowania krypt. „Konspiratorzy”, 29 V 1984 r., k. 225–227. 
163 G. GoÊciƒski, Opozycja na Podkarpaciu..., s. 118. Jakubowski zosta∏ zwolniony z aresztu 26 VII
1984 r. na mocy amnestii.
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Madej, Ryszard Zaborniak (WSK-PZL Mielec), Stanis∏aw Przebieglec
(Spó∏dzielnia RzemieÊlnicza w Mielcu) i Zdzis∏aw Jóêwiak (bez pracy).
Madej zosta∏ tymczasowo aresztowany. Podczas prowadzonego post´po-
wania pozyskano tajnego wspó∏pracownika o pseudonimie „Lucyna”164.

Jesienià 1984 r. SB wszcz´∏a zdecydowane dzia∏ania destrukcyjne nie
tylko wobec KoÊcio∏a, o czym by∏a mowa wy˝ej, ale tak˝e w stosunku do
Êrodowisk opozycyjnych. W listopadzie zgodnie z poleceniem wiceministra
spraw wewn´trznych gen. W∏adys∏awa Ciastonia rzeszowska SB przygoto-
wa∏a „Plan przedsi´wzi´ç zmierzajàcych do neutralizacji poczynaƒ osób za-
anga˝owanych w dzia∏alnoÊç nielegalnych struktur »SolidarnoÊci«”. Prze-
widywa∏ on przede wszystkim wy∏àczenie z dzia∏alnoÊci podziemnej osób
sprawujàcych funkcje kierownicze i najbardziej nieprzejednanych. Stàd
m.in. wobec Kopaczewskiego planowano: „Zrealizowaç kombinacj´ opera-
cyjnà majàcà na celu operacyjne udokumentowanie intymnych kontaktów
figuranta z ˝onà jednego z aktywistów struktury”; wobec Janusza Szkutni-
ka – poza przeszukaniem – „spowodowaç wszcz´cie post´powania admini-
stracyjnego w zwiàzku z uchylaniem si´ od podj´cia pracy”; wobec Zbig-
niewa Sieczkosia „wzmóc kontrol´ operacyjnà w miejscu zamieszkania
i miejscach pracy”; wobec „agresywnego cz∏onka struktury RKW Marka
Wójcika kontynuowaç dzia∏ania uniemo˝liwiajàce mu uzyskanie mieszka-
nia spó∏dzielczego”. Zamierzano ponadto wzbudzaç podejrzenie o wspó∏-
prac´ z SB165.

WUSW w Rzeszowie w styczniu 1985 r. wiedzia∏a, ˝e w województwie
rzeszowskim dzia∏a∏o siedem grup konspiracyjnych, w tym dwie o zasi´gu
regionalnym: RKW (której podlega∏y grupy w WSK-PZL Rzeszów, ¸aƒ-
cuckiej Fabryce Ârub i Rejonowa Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidar-
noÊç” Ziemi Mieleckiej) oraz grupa Kopaczewskiego („SolidarnoÊç Walczà-
ca”), z którà wspó∏pracowa∏y struktury w Le˝ajsku i Strzy˝owie. Faktycznie
Tymczasowa Komisja Wykonawcza w Le˝ajsku utrzymywa∏a równie˝ kon-
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164 AIPN Rz, 011/209, Meldunek operacyjny RUSW w Mielcu, 29 VI 1985 r., b.p. Madej zosta∏
zwolniony z aresztu 26 VII 1984 r. na mocy amnestii.
165 Ibidem, 044/1107, t. 1, Plan przedsi´wzi´ç zmierzajàcych do neutralizacji poczynaƒ osób zaan-
ga˝owanych w dzia∏alnoÊç nielegalnych struktur „SolidarnoÊci”, 14 XI 1984 r., k. 30–32. Marek
Wójcik naby∏ prawo po zmar∏ym ojcu do mieszkania w∏asnoÊciowego w Spó∏dzielni Mieszkaniowej
„Nowe Miasto” w Rzeszowie. Z inspiracji SB kierownictwo spó∏dzielni usi∏owa∏o doprowadziç do
eksmisji Wójcika z tego mieszkania. 18 II 1985 r. Sàd Wojewódzki w Rzeszowie nakaza∏ przyj´cie
go w poczet cz∏onków spó∏dzielni.
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takt z RKW Rzeszów. Ârodowisko RKW oceniano na oko∏o 150 aktywi-
stów, „SolidarnoÊci Walczàcej” zaÊ na oko∏o czterdziestu. Mimo podj´cia
przez SB ró˝nych dzia∏aƒ represyjnych wobec cz∏onków tych dwóch grup
nie zdo∏ano doprowadziç do ich likwidacji. WÊród Êrodków, po które si´-
ga∏a SB, by∏o inspirowanie ró˝nych kontroli legalnoÊci dzia∏alnoÊci gospo-
darczej prowadzonej przez rodziny osób rozpracowywanych, uniemo˝li-
wienie wyjazdu za granic´ w celach zarobkowych, sk∏onienie dyrekcji
jednego z przedsi´biorstw, aby przenios∏a „figuranta” do pracy poza Rze-
szowem itp. Wobec braku konkretnych rezultatów zdecydowano si´ na prze-
prowadzenie kombinacji operacyjnych w celu zgromadzenia materia∏ów
kompromitujàcych, m.in. dotyczàcych Sieczkosia i Str´ka. Ponadto zamie-
rzano pog∏´biaç antagonizmy mi´dzy RKW i „SolidarnoÊcià Walczàcà”, co
nie by∏o trudne, gdy˝ agent „JaÊmin” przemieszcza∏ si´ mi´dzy tymi dwo-
ma Êrodowiskami166. Jednak SB nie by∏a w pe∏ni zadowolona z dost´pu do
RKW. Zast´pca naczelnika Wydzia∏u V WUSW w Rzeszowie kpt. Andrzej
Czerwiƒski167 stwierdzi∏ w marcu 1985 r., ˝e w kierownictwie RKW „brak
jest wartoÊciowego êród∏a informacji umo˝liwiajàcego bie˝àcà kontrol´”.
„JaÊmin” od 1984 r. nie nale˝a∏ ju˝ do Êcis∏ego kierownictwa RKW, ale
w dalszym ciàgu mia∏ dost´p do niektórych organizowanych przez nich
dzia∏aƒ. Czyniono starania, by wprowadziç do kierownictwa RKW agenta
o pseudonimie „Irena”, co jednak nie przynios∏o spodziewanych efektów.
Podsycano zatem wzajemne oskar˝enia obu grup konspiracyjnych o wspó∏-
prac´ z SB, obserwujàc rozbicie i zwàtpienie ich cz∏onków168.

Rejonowa Komisja Wykonawcza Ziemia Mielecka (wed∏ug SB – Tereno-
wa Komisja Rejonowa NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemia Mielecka) obj´ta by∏a
sprawà operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Lampa”, prowadzonà
przez Wydzia∏ V WUSW w Rzeszowie. Spraw´ za∏o˝ono w marcu 1983 r.
– po zwo∏anym 21 marca w Mielcu spotkaniu za∏o˝ycielskim kilkuosobowej
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166 Ibidem, 00163/13, t. 1, Plan dzia∏aƒ wobec nielegalnych struktur w województwie rzeszowskim,
23 I 1985 r., k. 102; ibidem, Analiza sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Opór”, 4 III
1985 r., k. 108–109.
167 Andrzej Czerwiƒski – ur. w 1951 r., mjr. Ukoƒczy∏ Wy˝szà Szko∏´ In˝ynierskà w Rzeszowie. Od
1975 r. w PZPR. 1 IX 1975 r. zatrudniony w Wydziale III KW MO w Rzeszowie; od 1 VII 1978 r.
starszy inspektor Wydzia∏u III; od 1 VII 1979 r. kierownik sekcji Wydzia∏u III A; od 1 XII 1981 r.
kierownik sekcji Wydzia∏u V; od 1 VII 1982 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u V; od 1 XI 1989 r. za-
st´pca naczelnika Wydzia∏u Studiów i Analiz. Zwolniony 31 VII 1990 r., negatywnie zweryfikowa-
ny przez komisje kwalifikacyjne (ibidem, 00215/387, Akta osobowe Andrzeja Czerwiƒskiego).
168 Ibidem, 00163/13, t. 1, Notatka s∏u˝bowa, 7 III 1985 r., k. 110.
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grupy konspiracyjnej (m.in. Ryszard Skóra, Mieczys∏aw Sokólski, Stanis∏aw
Stachowicz), w której tkwi∏ tajny wspó∏pracownik „Drozd”. Dzi´ki informa-
cjom uzyskiwanym od agentów, szczególnie „Drozda” i „Melisy”, struktura
ta by∏a doÊç skutecznie kontrolowana operacyjnie. „Drozd” utrzymywa∏ ak-
tywny kontakt zarówno z Rejonowà Komisjà Wykonawczà Ziemia Mielec-
ka, jak te˝ z grupà konspiracyjnà w WSK-PZL Mielec, która funkcjonowa-
∏a pod nazwà Rada Nadzorcza WSK-PZL Mielec (m.in. Józef Malczyƒski,
Stanis∏aw Stachowicz, Józef Szkó∏ka). Oprócz niej od koƒca 1984 r. w WSK
dzia∏a∏a Tajna Komisja Zak∏adowa NSZZ „SolidarnoÊç”, zwiàzana z RKW
Rzeszów, którà kierowa∏ Marian Strycharz. Na podstawie informacji opera-
cyjnych SB mia∏a przeÊwiadczenie, ˝e wszystkie opozycyjne Êrodowiska mie-
leckie sà ze sobà sk∏ócone, co u∏atwia∏o jej prac´ destrukcyjnà169.

W lutym 1985 r. wojewódzkie urz´dy spraw wewn´trznych w ca∏ej Pol-
sce przeprowadzi∏y kolejnà seri´ dzia∏aƒ represyjnych. Mia∏a ona zwiàzek
z zapowiedzianà przez TKK akcjà protestacyjnà przeciwko podwy˝kom cen.
Dzia∏ania w terenie zosta∏y poprzedzone aresztowaniem w Gdaƒsku 13 lu-
tego dzia∏aczy opozycyjnych: Bogdana Lisa i W∏adys∏awa Frasyniuka oraz
Adama Michnika. Zaostrzenie represji wobec opozycji nastàpi∏o równie˝
w Polsce po∏udniowo-wschodniej. Pod koniec lutego 1985 r. kroÊnieƒska SB
ponownie próbowa∏a w drastyczny sposób wyeliminowaç z dzia∏alnoÊci opo-
zycyjnej Józefa Kinela – aresztowano go i osadzono w celi z kryminalistami.
Z powodu braku leków cukrzycowych Kinel trafi∏ do szpitala, a nast´pnie
po d∏ugotrwa∏ym zwolnieniu lekarskim utraci∏ prac´. Standardowo funkcjo-
nariusze przeprowadzali rozmowy ostrzegawcze z dzia∏aczami opozycji170.
W województwie przemyskim od 18 do 28 lutego WUSW, wykorzystujàc
Urzàd Skarbowy i Wydzia∏ do Walki z Przest´pstwami Gospodarczymi, ob-
jà∏ kontrolà finansowà dziesi´ç osób. Starano si´ zgromadziç materia∏y s∏u-
˝àce do wszcz´cia post´powaƒ przygotowawczych, nie osiàgni´to jednak za-
mierzonych rezultatów. W wyniku kombinacji operacyjnej zdo∏ano wykryç
producenta i kolportera ulotek w PrzemyÊlu – okaza∏ si´ nim pracownik
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169 Ibidem, 044/506, t. 1, Plan neutralizacji struktury konspiracyjnej dzia∏ajàcej na terenie Mielca,
u˝ywajàcej nazwy TKR NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemia Mielecka, 13 IX 1985 r., k. 27–29; ibidem, In-
formacja TW ps. „Drozd” dotyczàca sytuacji w Mielcu oraz dzia∏alnoÊci nielegalnej osób mianu-
jàcych si´ „SolidarnoÊcià”, 5 III 1985 r., k. 179–181. „Drozd” od 10 VII 1980 r. wspó∏pracowa∏ z SB
jako kontakt operacyjny „Ryszard”; 7 VIII 1981 r. zosta∏ przekwalifikowany na tajnego wspó∏pra-
cownika. 
170 G. GoÊciƒski, Opozycja na Podkarpaciu..., s. 119.
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Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego Jan Kryƒski, który zdaniem SB dzia-
∏a∏ samodzielnie. Przeprowadzono szeÊç przeszukaƒ i tyle˝ rozmów ostrze-
gawczych, jednà osob´ zatrzymano. Ponadto wobec czterech osób „dzia∏a-
jàcych w grupach g∏´boko zakonspirowanych przeprowadzono dzia∏ania
dezintegrujàce, które doprowadzi∏y do ich wzajemnego sk∏ócenia”. ¸àcznie
dzia∏ania operacyjne przemyskiej SB dotkn´∏y trzydzieÊci osób171.

Rzeszowski WUSW tym razem skoncentrowa∏ si´ na „SolidarnoÊci
Walczàcej”. 16 lutego w wyniku informacji przekazanych SB przez agenta
„Apolla” przeprowadzono przeszukania u Andrzeja Filipczyka, Jerzego Ka-
jaka, Leszka Rybaka i Ireny Kuli. Dla zmylenia rewizje prowadzono rów-
nie˝ u tajnych wspó∏pracowników (nale˝a∏o to do praktyki). ¸àcznie za-
kwestionowano oko∏o siedmiuset egzemplarzy wydawnictw podziemnych.
Zatrzymano Filipczyka, Kajaka, Józefa Kyca i Rybaka – dwóch ostatnich
na 48 godzin. Od 18 lutego do 1 marca SB przeprowadzi∏a dziesi´ç prze-
szukaƒ oraz 49 rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych, przej´to 789 egzem-
plarzy wydawnictw. Ponadto skontrolowano zak∏ady prywatne, w których
zatrudniano osoby zwiàzane z opozycjà, i sk∏oniono prezesa Spó∏dzielni
Mieszkaniowej „Nowe Miasto” do spowodowania eksmisji Marka Wójcika.
Dodatkowo pozyskano dwóch tajnych wspó∏pracowników172.
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171 AIPN Rz, 010/201, Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 2 III 1982 r., k. 126. Jan Kryƒski
zosta∏ skazany 15 VII 1985 r. przez Sàd Rejonowy w PrzemyÊlu na pó∏tora roku wi´zienia w zawie-
szeniu na cztery lata, dozór kuratora, 50 tys. grzywny i zap∏acenie 11 tys. kosztów sàdowych (ibi-
dem, 035/63, Meldunek Wydzia∏u Âledczego WUSW w PrzemyÊlu, 15 VII 1985 r., k. 37).
172 Ibidem, 04/387, Szyfrogramy WUSW w Rzeszowie do MSW, 18 II i 2 III 1985 r., k. 75–76, 99;
ibidem, 044/1106, t. 1, Aneks do planu wykonawczego do sprawy operacyjnego rozpracowania
krypt. „Poligraf”, 1 III 1985 r., k. 55. 

17 V 1985 r. Sàd Rejonowy w Rzeszowie skaza∏ Andrzeja Filipczyka na pó∏tora roku, a Jerzego
Kajaka na dziesi´ç miesi´cy wi´zienia. Obaj odsiedzieli wyroki w ¸´czycy. Wraz z nimi rok pozba-
wienia wolnoÊci otrzyma∏ aresztowany 28 III 1985 r. Roman Sroka, rolnik z Brzózy Królewskiej,
któremu zarzucono gromadzenie, przechowywanie i kolporta˝ wydawnictw podziemnych. Kar´
odsiedzia∏ w ¸´czycy i Barczewie. Sàd Wojewódzki w Rzeszowie na rozprawie rewizyjnej 20 VIII
1985 r. utrzyma∏ wyrok Sàdu Rejonowego (ibidem, 04/388, Szyfrogram WUSW w Rzeszowie do
MSW, 20 VIII 1985 r., k. 310). Pod koniec 1985 r. przy procedurze u∏askawieniowej w sprawie Fi-
lipczyka i Sroki wszcz´to post´powanie dyscyplinarne wobec s´dziego Janusza Olszewskiego, któ-
ry by∏ przychylnie nastawiony do osàdzonych. S´dzia poda∏ si´ do dymisji. Sroka wyszed∏ z wi´zie-
nia w styczniu 1986 r., Filipczyk w kwietniu 1986 r. (M. Str´k, op. cit., s. 103). Filipczyk jeszcze
przed uwi´zieniem, a jego ˝ona póêniej byli inwigilowani przez swojego sàsiada – tajnego wspó∏-
pracownika o pseudonimie „Ziemowit”, pozyskanego przez SB 27 XII 1984 r., który dla kpt. Ja-
nusza Kladera dorobi∏ klucz do mieszkania Filipczyków. Po aresztowaniu Andrzeja Filipczyka nie
wykazywa∏ ju˝ zbytniej aktywnoÊci (AIPN Rz, 00102/21).
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Na poczàtku 1985 r. funkcjonariusze SB rozpracowujàcy konspiracj´
w Jaros∏awiu podj´li intensywne dzia∏ania wobec kolejnych osób, które
uznali za uczestników dzia∏aƒ podziemnych: Bronis∏awa Niemkiewicza,
a szczególnie jego syna Paw∏a, który jako student Uniwersytetu Jagielloƒ-
skiego pe∏ni∏ rol´ ∏àcznika z Krakowem i przywozi∏ stamtàd literatur´. Po
nieudolnej próbie uj´cia 15 marca 1985 r. Paw∏a Niemkiewicza prokurator
wojewódzki w PrzemyÊlu na wniosek Wydzia∏u Âledczego tamtejszego
WUSW wyda∏ 28 marca nakaz aresztowania. Kolejny atak na jaros∏awskich
dzia∏aczy przypuszczono w nast´pnym miesiàcu. 14 kwietnia w zwiàzku
z kolporta˝em ulotek zatrzymano Bogdana Makarskiego i Stanis∏awa Mar-
ciaka, prokurator wojewódzki oddali∏ jednak wniosek o ich aresztowanie,
„uzasadniajàc, i˝ treÊç rozkolportowanych i zabezpieczonych ulotek nie
wyczerpuje znamion przest´pstwa”. 18 kwietnia przeprowadzono rewizj´
u Henryka Czàstki w Kisielowie, ale prokurator odmówi∏ zgody na rewizje
w czterech innych przypadkach. Wobec tego odby∏y si´ tylko rozmowy
ostrzegawcze w pomieszczeniach s∏u˝bowych WUSW (m.in. z Janem
Karusiem)173.

Tradycyjnie ju˝ przed 1 maja 1985 r. SB prowadzi∏a dzia∏ania odstrasza-
jàce. Od 1 do 30 kwietnia WUSW w Rzeszowie mia∏a dziesi´ç przeszukaƒ
i 86 rozmów ostrzegawczych (w tym trzy z cz∏onkami RKW i siedem
z ksi´˝mi), przej´to oko∏o 1700 egzemplarzy wydawnictw podziemnych.
W PrzemyÊlu 3 maja aresztowany zosta∏ Jan Ekiert za swoje wystàpienie
publiczne 1 maja174. Kolejny ju˝ raz SB w Stalowej Woli usi∏owa∏a wy∏àczyç
z dzia∏alnoÊci opozycyjnej Ew´ Kubern´. Aresztowano jà 13 czerwca
1985 r., przetrzymywano w wi´zieniach w Janowie Lubelskim, Nisku i Rze-
szowie, a tak˝e przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, gdzie wspólnie
z dwiema innymi kobietami uczestniczy∏a w dziesi´ciodniowej g∏odówce
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173 Ibidem, 010/203, Informacje WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 15 i 19 IV 1985 r., k. 24, 42; ibidem,
034/439, t. 7, Informacja o dzia∏aniach dotyczàcych Paw∏a Niemkiewicza, 18 III 1985 r., k. 183.
Kombinacja operacyjna, której celem by∏o uj´cie Niemkiewicza z torbà pe∏nà literatury 15 III
1985 r., zosta∏a przeprowadzona przez SB w sposób nieudolny i nieskuteczny. Niemkiewicz wyrwa∏
si´ funkcjonariuszowi usi∏ujàcemu wepchnàç go do samochodu. Zosta∏ jednak aresztowany póê-
niej i 8 V 1985 r. skazany przez Sàd Rejonowy w Jaros∏awiu na rok w zawieszeniu na trzy lata.
174 Ibidem, 04/387, Szyfrogram WUSW w Rzeszowie do MSW, 1 V 1985 r., k. 182; ibidem, 010/206,
Informacja WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 26 VII 1985 r., k. 45. Ekiert zosta∏ skazany 26 VII
1985 r. przez Sàd Rejonowy w PrzemyÊlu na pó∏tora roku wi´zienia w zawieszeniu na pi´ç lat,
100 tys. z∏ grzywny i zap∏acenie 16 tys. kosztów sàdowych. Po rozprawie sàdowej dzia∏acze opozy-
cji przywitali go kwiatami.
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protestacyjnej. Zwolniono jà z aresztu dopiero 28 paêdziernika 1985 r. – po
interwencji Episkopatu175. W ramach dzia∏aƒ zapobiegawczo-prewencyj-
nych organa SB w województwie kroÊnieƒskim przeprowadzi∏y w kwietniu
dwa przeszukania (w tym jedno ze skutkiem pozytywnym) i 204 rozmowy
profilaktyczno-ostrzegawcze (w tym 78 sonda˝owych i „lojalizujàcych”
z ksi´˝mi), zatrzymano jednà osob´ na 48 godzin, przedstawiono zarzut
jednej osobie podejrzanej o kolporta˝, z szeÊcioma osobami nawiàzano
tzw. dialog operacyjny176.

W sierpniu 1985 r. SB przygotowa∏a plan bardziej aktywnych dzia∏aƒ
operacyjnych, chcàc rozbiç „SolidarnoÊç Walczàcà”. WczeÊniej uda∏o si´
utworzyç dwie pozorowane grupy konspiracyjne. Jednà kierowa∏ tajny
wspó∏pracownik „Lesio”, drugà zaÊ „Artur”. W sk∏ad tej drugiej grupy
zgodnie z planem z czerwca 1985 r. mieli wejÊç pracownicy WSK-PZL Rze-
szów i innych zak∏adów; w planie wymieniono dwie osoby, które nie by∏y
tajnymi wspó∏pracownikami: Kazimierza Bembena i Józefa Smyka, pozo-
stali natomiast to agenci „Józek” (WSK), „Strug” (Spó∏dzielnia „Metal-
sprz´t”) i „Okoƒ” (emeryt)177.

17 sierpnia 1985 r. szef SB gen. dyw. W∏adys∏aw Ciastoƒ wyda∏ decyzj´
o wzmo˝eniu dzia∏aƒ przeciwko strukturom konspiracyjnym. Kluczowà prze-
s∏ankà do aktywizacji SB by∏a trwajàca kampania wyborcza do sejmu. Decy-
zj´ Ciastonia dotkliwe odczu∏o podziemie przemyskie. S∏u˝ba Bezpieczeƒ-
stwa ustali∏a, ˝e do grupy kolportujàcej ulotki w sprawie bojkotu wyborów
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175 Lista aresztowanych, oprac. E. Kuberna (zbiory Ewy Kuberny); A.F. Baran, Ewa Kuberna...,
s. 191. W styczniu 1986 r. Sàd Rejonowy w Rozwadowie skaza∏ Kubern´ na dwa lata wi´zienia
w zawieszeniu na cztery lata.
176 AIPN Rz, 01/28, Meldunek dzienny WUSW w KroÊnie do MSW, 1 V 1985 r., k. 190.
177 Ibidem, 044/1106, t. 1, Koncepcja ofensywnego wykorzystania TW ps. „Artur”, 4 VI 1985 r.,
k. 51; ibidem, Plan dzia∏aƒ operacyjnych SB zmierzajàcych do ograniczenia antysocjalistycznych
inicjatyw oddzia∏u „SolidarnoÊci Walczàcej”, 12 VIII 1985 r., k. 70. Tajny wspó∏pracownik „Lesio”
zosta∏ zwerbowany 22 XII 1981 r., pierwotnie mia∏ pseudonim „88”, od 1983 r. – „Lesio”, a od
1986 r. – „El˝bieta”. Podobnie jak w RKW wa˝nà pozycj´ zajmowa∏ „JaÊmin”, tak „Lesio” mia∏
dla SB kluczowe znaczenie przy rozpracowywaniu rzeszowskiej „SolidarnoÊci Walczàcej”.
W 1981 r. by∏ etatowym pracownikiem Zarzàdu Regionu Rzeszowskiego. Ju˝ jako agent SB z cza-
sem zyska∏ sobie zaufanie kierownictwa „SolidarnoÊci Walczàcej” w Rzeszowie i sta∏ si´ jego cz∏on-
kiem. Dzi´ki SB otrzymywa∏ deficytowe wówczas rzeczy, jak meble, piecyk gazowy i lekarstwa. Do
18 V 1990 r. uzyska∏ od SB ∏àcznie 3 684 650 z∏. Dla porównania – w 1989 r. jako 27-letni rencista
pobiera∏ rent´ w wysokoÊci 43 tys. z∏, zaÊ jako wynagrodzenie od SB – 250 tys. z∏ miesi´cznie. Zgo-
d´ na tak wysokie miesi´czne wyp∏aty wyra˝a∏ osobiÊcie szef SB MSW gen. dyw. Henryk Dankow-
ski. „Lesio” by∏ najbardziej aktywnym agentem rzeszowskiej SB. W ciàgu roku mia∏ oko∏o 150 spo-
tkaƒ z funkcjonariuszami SB (ibidem, 00102/1382).
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nale˝à Stanis∏aw Baran, Jan Ekiert, Marek Kamiƒski, Andrzej Kucharski,
Marek Kuchciƒski i Edward Waƒczak. W rzeczywistoÊci ∏àczenie ich w jed-
nà grup´ nie by∏o trafne, a wynika∏o byç mo˝e z tego, ˝e wszyscy uczestni-
czyli w spotkaniach krasiczyƒskich, Marek Kuchciƒski zaÊ jako przedstawi-
ciel OKOR blisko wspó∏pracowa∏ z RKW. 26 wrzeÊnia podczas przeszukaƒ
u niektórych z nich znaleziono znaczne iloÊci ulotek i literatury bezdebi-
towej. Zatrzymano Kamiƒskiego (RKW), Kuchciƒskiego i Kucharskiego.
U Kamiƒskiego poza tym znaleziono kopie matrycy powielaczowej. Wobec
niego i Kuchciƒskiego zastosowano areszt tymczasowy. Wszyscy odmawiali
zeznaƒ. Równie˝ przes∏uchiwany Stanis∏aw Baran nie obcià˝y∏ nikogo swo-
imi zeznaniami. Kuchciƒski w areszcie odmawia∏ przyjmowania posi∏ków,
motywujàc to chorobà wàtroby. W koƒcu obaj zostali zwolnieni z aresztu:
Kamiƒski na skutek por´czenia prezesa Spó∏dzielni Inwalidów „Praca”
Adama Malca, Kuchciƒski zaÊ po por´czeniu Rady Miejskiej PRON. Âledz-
two wobec Kucharskiego zosta∏o umorzone z braku dostatecznych dowo-
dów winy. Kamiƒski i Kuchciƒski uchylali si´ od udzia∏u w rozprawach.
10 paêdziernika 1986 r. Sàd Rejonowy w PrzemyÊlu umorzy∏ post´powanie.
Obaj z∏o˝yli oÊwiadczenia, ˝e nie powrócà na drog´ przest´pstwa178. Z ca∏à
pewnoÊcià aresztowanie i toczàce si´ post´powanie przeciwko jednemu
z cz∏onków kierownictwa RKW oraz jednemu z liderów OKOR w Przemy-
Êlu zdezorganizowa∏o dzia∏alnoÊç opozycyjnà, jak równie˝ wzbudzi∏o obawy,
˝e w Êlad za tym pójdà kolejne aresztowania. Stàd byç mo˝e nastàpi∏o zaha-
mowanie dzia∏alnoÊci przemyskich struktur podziemnych.

Decyzja gen. Ciastonia o aktywizacji dzia∏aƒ operacyjnych w pierwszej ko-
lejnoÊci dotyczy∏a rozpracowania i rozbicia struktur „SolidarnoÊci Walczàcej”.
Dzia∏ania podj´te w ca∏ym kraju mia∏y doprowadziç do rozpoznania i likwi-
dacji organizacji, w tym uj´cia jej przewodniczàcego Kornela Morawieckiego.
W poszczególnych województwach wydzia∏y zajmujàce si´ rozpracowaniem
„SolidarnoÊci Walczàcej” przystàpi∏y do sprawdzania, czy na ich terenie ona
funkcjonuje. Znany jest meldunek WUSW w KroÊnie z czerwca 1986 r., in-
formujàcy o braku w województwie grup „SolidarnoÊci Walczàcej”179. 
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178 Ibidem, 035/62, Akta kontrolno-Êledcze przeciwko Markowi Kamiƒskiemu i innym, 1985 r., k. 2–10.
179 Ibidem, 01/146, Decyzja szefa SB MSW, 17 VIII 1985 r., k. 1–2; ibidem, Pismo WUSW w Kro-
Ênie do MSW, 20 VI 1986 r. Wed∏ug Janusza Szkutnika Rzeszowski Oddzia∏ „SolidarnoÊci Walczà-
cej” w 1985 r. doprowadzi∏ do powstania oddzia∏ów w Sanoku, Tarnobrzegu i PrzemyÊlu, a tak˝e
struktur w KroÊnie, Le˝ajsku i Strzy˝owie. Autor ten jednak nie podaje ich sk∏adu (J. Szkutnik,
SolidarnoÊç Walczàca [w:] Encyklopedia Rzeszowa..., s. 612.
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Rzeszowski Oddzia∏ „SolidarnoÊci Walczàcej” obj´to trzema zasadni-
czymi sprawami operacyjnego rozpracowania: kryptonim „Pi´Êç” (przeciw-
ko Kopaczewskiemu), „Poligraf” (przeciwko Kucharskiemu) i „Robotnik”
(przeciwko Szkutnikowi). W póêniejszym okresie zosta∏y one po∏àczone
w jednà spraw´ obiektowà o kryptonimie „OÊmiornica”. W marcu 1985 r.
w sprawie „Pi´Êç” pracowa∏o dwanaÊcie osobowych êróde∏ informacji,
z których tajni wspó∏pracownicy „JaÊmin” (ten sam, który donosi∏ na Êro-
dowisko RKW), „Lesio” i „Feliks” mieli bezpoÊredni dost´p do Kopaczew-
skiego. Wed∏ug wiedzy SB Kopaczewski nadal sta∏ na czele grupy konspi-
racyjnej, w sk∏ad jej kierownictwa wchodzili ponadto Andrzej Kucharski,
Józef Kyc i Janusz Szkutnik. Funkcjonariusze nie uzyskali do tego czasu
(marzec 1985 r.) informacji o miejscu drukowania wydawnictw, ale infor-
mowali central´ warszawskà: „Dobre efekty dajà dzia∏ania dezinforma-
cyjne SB polegajàce na posàdzaniu figuranta [Kopaczewskiego – D.I.]
o wspó∏prac´ z SB”180. Chodzi∏o tu m.in. o zaognianie rywalizacji mi´dzy
Kopaczewskim a Kucharskim. Prze∏om w rozpracowywaniu „SolidarnoÊci
Walczàcej” nastàpi∏ w okresie kampanii wyborczej do sejmu. Jesienià
1985 r. SB aresztowa∏a trzy osoby nale˝àce do tej organizacji i zlikwido-
wa∏a dwa punkty poligraficzne (do 13 paêdziernika trzy). 21 sierpnia
w WUSW w Rzeszowie powo∏ano szeÊcioosobowà grup´ operacyjnà pod
dowództwem zast´pcy naczelnika Wydzia∏u V kpt. Andrzeja Czerwiƒskie-
go, której zadaniem by∏o prowadzenie dzia∏aƒ zmierzajàcych do likwidacji
„SolidarnoÊci Walczàcej”. 27 sierpnia przeprowadzono rewizj´ i zatrzyma-
no Szkutnika, u którego wykryto sprz´t drukarski i oko∏o pi´ciuset egzem-
plarzy wydawnictw podziemnych. Nast´pnie 16 wrzeÊnia SB nakry∏a punkt
poligraficzny obs∏ugiwany przez S∏awomira Kruka i Wies∏awa MyÊliwca
(studentów Filii UMCS), a 18 wrzeÊnia rozbi∏a punkt poligraficzny w gara-
˝u przy ulicy Lenartowicza, u˝ytkowanym przez MyÊliwca. Uzyskano infor-
macj´, ˝e Rzeszowski Oddzia∏ „SolidarnoÊci Walczàcej” utrzymywa∏ Êcis∏y,
dobrze zakonspirowany kontakt z Wroc∏awiem. W 1986 r. zamierzano
„zrealizowaç kombinacje operacyjne umo˝liwiajàce procesowe udokumen-
towanie niezgodnej z prawem dzia∏alnoÊci grupy g∏ównej i obj´cie kontro-
là operacyjnà nowo utworzonej bazy poligraficznej”181. Jesienne akcje SB
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180 IPN Rz, 044/1107, t. 1, Analiza operacyjnego rozpracowania krypt. „Pi´Êç”, 4 III 1985 r., k. 34–36.
181 Ibidem, 04/388, Szyfrogramy WUSW w Rzeszowie do MSW, 29 VIII i 19 IX 1985 r., k. 330, 364;
ibidem, 044/1106, t. 1, Analiza operacyjna, 28 VIII 1985 r., k. 67. Poza Szkutnikiem dzia∏aniami
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na pewien okres pozbawi∏y rzeszowskà „SolidarnoÊç Walczàcà” mo˝liwoÊci
druku w∏asnych wydawnictw. 

Mimo ˝e dzia∏ania SB w znaczàcy sposób ograniczy∏y funkcjonowanie
rzeszowskich Êrodowisk opozycyjnych, to jednak trudno uznaç je za w pe∏-
ni skuteczne, gdy˝ nie doprowadzi∏y do ca∏kowitego rozbicia struktur pod-
ziemnych. Wynika∏o to w pewnej mierze z utrzymywania pozorów prawo-
rzàdnoÊci, co utrudnia∏o uzyskanie dostatecznych dowodów, na których
podstawie mo˝na by∏oby „figurantów” spraw skazaç i osadziç w wi´zieniu.
Z drugiej zaÊ strony mo˝liwoÊç kontrolowania Êrodowisk opozycyjnych po-
zwala∏a SB na stosowanie mniej represyjnych form dzia∏alnoÊci. Mo˝na te˝
postawiç dalej idàcà hipotez´, ˝e ca∏kowite rozbicie struktur opozycyjnych
zlikwidowa∏oby wroga, a tym samym zakwestionowa∏oby celowoÊç istnienia
SB i zwiàzanych z pracà w niej apana˝y. 

Niekiedy, jak wspomina Micha∏ Str´k, napi´cie wywo∏ane dzia∏alnoÊcià
w podziemiu oraz doÊwiadczanie represji ze strony organów w∏adzy, szcze-
gólnie SB, która ze swojà „argumentacjà” dociera∏a do cz∏onków najbli˝szej
rodziny „figuranta”, godzàc w niego lub jego bliskich, doprowadza∏y do oso-
bistych dramatów. By∏y przypadki rozpadu ma∏˝eƒstw, rozk∏adu rodzin, po-
padni´cia w „uzale˝nienie od alkoholu, apati´, agresj´ oraz inne dolegliwo-
Êci psychiczne, dotykajàce ludzi wra˝liwych i mniej odpornych na stres”.
S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa szykanowa∏a tak˝e cz∏onków rodzin dzia∏aczy opo-
zycyjnych. W 1985 r. nieznajome osoby dwukrotnie usi∏owa∏y zabraç z ulicy
oÊmioletnià Agnieszk´ – córk´ Józefa Konkela, dzia∏acza RKW, co opozy-
cja zakwalifikowa∏a jako próby porwania, a co najmniej zastraszenia. 

Po paêdziernikowych wyborach do sejmu rzeszowska SB stwierdzi∏a, ˝e
w Êrodowisku RKW nastàpi∏a stagnacja. Jej przyczyn upatrywano w braku
poparcia spo∏ecznego, dzia∏aniach dezintegracyjnych SB, rozbiciu organi-
zacyjnym i kadrowym oraz fizycznym i psychicznym zm´czeniu Sieczkosia.
Opinie te formu∏owano g∏ównie na podstawie informacji agentów – „Ja-
Êmina” i „Ireny”. W analizie sytuacji operacyjnej dotyczàcej RKW stwier-
dzono: „Dzia∏ania S∏u˝by Bezpieczeƒstwa spowodowa∏y wzajemnà po-
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represyjnymi zostali obj´ci tak˝e Zbigniew SieczkoÊ, Jadwiga Szkutnik i Stanis∏aw Wróbel, które-
go zatrzymano na 48 godzin. 29 VIII 1985 r. Janusz Szkutnik zosta∏ skazany w trybie przyspieszo-
nym przez Sàd Wojewódzki w Rzeszowie (s´dzia Stanis∏aw KuÊ) na rok i osiem miesi´cy pozba-
wienia wolnoÊci. Kruk i MyÊliwiec 17 IX tr. zostali skazani w trybie przyspieszonym przez Sàd
Rejonowy w Rzeszowie (s´dzia Kazimierz Kosiorowski) na pó∏tora roku wi´zienia (DwadzieÊcia
lat SolidarnoÊci..., s. 88).

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:24  Page 356



dejrzliwoÊç cz∏onków kierownictwa struktury o utrzymywanie przez niektó-
rych cz∏onków grupy kontaktów z organami SB”. Do takich podejrzeƒ sk∏a-
niali cz∏onków RKW sami funkcjonariusze podczas rozmów profilaktycz-
no-ostrzegawczych182.

W nieco mniejszym zakresie dzia∏ania represyjne SB dotkn´∏y w 1985 r.
dzia∏aczy podziemia podkarpackiego (przypadek Józefa Kinela) i jasiel-
skiego. Owszem, nie brakowa∏o rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych
i rewizji. W lutym 1985 r. SB usi∏owa∏a doprowadziç do rozbicia Mi´dzyza-
k∏adowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „SolidarnoÊç” w JaÊle. Okazjà ku
temu by∏ zwi´kszony kolporta˝ ulotek (oko∏o dziewi´ciuset sztuk) wzywa-
jàcych do strajku 28 lutego na znak protestu przeciwko podwy˝kom cen.
Jednà z osób, u których dokonano przeszukaƒ, by∏a Barbara Kleban.
Oskar˝ono jà o rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw, jednak
31 maja 1985 r. prokurator umorzy∏ post´powanie karne i wyznaczy∏ jej
dwuletni okres próby, zobowiàza∏ do wp∏acenia 10 tys. z∏ na Polski Komi-
tet Pomocy Spo∏ecznej oraz 600 z∏ kosztów post´powania183. W sierpniu
1985 r., po ukazaniu si´ ulotek nawo∏ujàcych do obchodów rocznicy podpi-
sania porozumieƒ sierpniowych, SB ustali∏a, ˝e grupa konspiracyjna w Ja-
Êle dzia∏a we wspó∏pracy z RKW Krosno. Produkcj´ i kolporta˝ wydaw-
nictw, m.in. „SolidarnoÊci Podkarpackiej” i „Biuletynu Informacyjnego
NSZZ »SolidarnoÊç«” (Jasielska Oficyna Wydawnicza) wiàzano ze Êrodo-
wiskami opozycyjnymi w tych dwóch miastach. Do najbardziej aktywnych
dzia∏aczy jasielskich zaliczono Kazimierza Brysia, Czes∏awa Dziadosza,
Iren´ Kopystyƒskà, Andrzeja Kuliga, Stanis∏awa Kuliga i Wies∏awa Toma-
sika. W zwiàzku ze wspomnianym kolporta˝em w sierpniu wszcz´to post´-
powanie przygotowawcze wobec Tomasika, które jednak Prokuratura Re-
jonowa w KroÊnie umorzy∏a 28 lutego 1986 r., nakazujàc jednoczeÊnie
zap∏acenie grzywny w wysokoÊci 9 tys. z∏184. W 1985 r. w WUSW w KroÊnie
po rozpoznaniu operacyjnym wnioskowano, ˝e grupy konspiracyjne w Ja-
Êle i KroÊnie dysponujà w∏asnymi powielaczami i Êrednio raz na miesiàc
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182 M. Str´k, op. cit., s. 98, 101–102; AIPN Rz, 00163/13, t. 1, Plan dzia∏aƒ SB zmierzajàcych do po-
g∏´bienia rozpracowania i likwidacji nielegalnej struktury by∏ej „S”, 30 I 1986 r., k. 137.
183 AIPN Rz, 071/111, Postanowienie o umorzeniu dochodzenia, 30 V 1985 r., k. 46.
184 Ibidem, 071/114, Notatka urz´dowa dotyczàca kolporta˝u ulotek w JaÊle, 19 VIII 1985 r., k. 2;
ibidem, Postanowienie o warunkowym umorzeniu post´powania karnego, 28 II 1986 r., k. 58. Brak
materia∏ów nie pozwala okreÊliç, jak du˝à rol´ w rozpracowaniu jasielskiej opozycji gra∏ tajny
wspó∏pracownik „Magik”, którego materia∏y z∏o˝ono do archiwum SB w sierpniu 1988 r.
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wydajà swoje publikacje, w przeciwieƒstwie do grupy sanockiej, która po-
s∏uguje si´ materia∏ami przywo˝onymi z Warszawy. Mimo ˝e RKW Krosno
wspó∏pracowa∏a z grupà z Jas∏a, to z uwagi na wzajemne animozje, uprze-
dzenia i ch´ç obj´cia przewodnictwa stopieƒ ich zintegrowania by∏ ma∏y185.

Wed∏ug wiedzy pracowników WUSW w PrzemyÊlu w koƒcu 1985 r.
funkcjonowa∏y w Jaros∏awiu trzy grupy, z których najbardziej rozpoznana
by∏a grupa koordynowana przez Kazimierza Ziobr´. Zaliczano do niej Ry-
szarda Bugryna, Zofi´ Gaworskà, Mari´ Kaw´, Waldemara Miko∏owicza,
Jadwig´ Misiàg, Andrzeja Szczyg∏a, Zygmunta Wo∏oszyna. ÂciÊle wspó∏-
pracowali z nimi rolnicy z okolic Jaros∏awia (m.in. Henryk Czàstka, Jan
KaruÊ, Tadeusz Trelka). Druga grupa – wed∏ug SB – skupi∏a si´ wokó∏ Ka-
zimierza Iwossy i jego ˝ony; wymieniano rodziny Mi´dlarów, Marmuzia-
ków, Niemkiewiczów, Olszaƒskich, Schmidtów. Zasadniczo by∏y to osoby
zwiàzane z koÊcielnà Oazà Rodzin. Trzecia grupa utworzy∏a si´ wokó∏ do-
minikanina o. Bogumi∏a Jasiƒskiego oraz Tomasza Petry; zaliczano do
niej Mariusza Niemczyckiego, Paw∏a Niemkiewicza, Zygmunta Wo∏oszyna.
Faktycznie jednak dzia∏ania operacyjne SB dotyczàce rozpracowania tych
Êrodowisk nie przynosi∏y istotnych post´pów186. 

Przedstawione Êrodowiska nie by∏y grupami hermetycznymi, a ich cz∏on-
kowie utrzymywali ze sobà kontakt na ró˝nych p∏aszczyznach. Jak wynika
z materia∏ów êród∏owych SB, na prze∏omie 1986 i 1987 r. aktywna dzia∏al-
noÊç opozycyjna w Jaros∏awiu zanik∏a. Funkcjonariusze SB sobie w znacz-
nej mierze przypisywali takie fakty, jak odizolowanie Kazimierza Ziobry od
Huty Szk∏a Opakowaniowego, lekarza Wac∏awa Zemana od s∏u˝by zdrowia
czy Zygmunta Wo∏oszyna od Êrodowiska nauczycielskiego i uczniowskiego.
W rzeczywistoÊci jednak wÊród samych dzia∏aczy nie by∏o chyba woli kon-
tynuowania dotychczasowej aktywnoÊci, szczególnie produkcji i kolporta˝u
ulotek, Kazimierz Ziobro natomiast podjà∏ decyzj´ o emigracji do USA.
Ponadto dostarczane do Wydzia∏u Âledczego materia∏y nie pozwala∏y na
wszcz´cie post´powaƒ wobec cz∏onków podziemia. Wiele dzia∏aƒ opozy-
cyjnych odbywa∏o si´ przy okazji obchodów rocznicowych, polega∏o na
wzajemnych kontaktach, tak˝e tych, które wynika∏y z przynale˝noÊci do
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185 Ibidem, 01/405c, Charakterystyka województwa kroÊnieƒskiego, ocena sytuacji operacyjno-poli-
tycznej, stan zagro˝enia i zadania operacyjno-obronne Wydzia∏u III SB WUSW w KroÊnie, 1 IV
1985 r., b.p.
186 Ibidem, 034/439, t. 9, Analiza sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „Konspirator”, 30 XII
1985 r., k. 71.
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grup koÊcielnych. W koƒcu 1987 r. spraw´ o kryptonimie „Konspirator”
z∏o˝ono do archiwum. Przez ca∏y okres jej trwania wykorzystano 27 tajnych
wspó∏pracowników, cztery kontakty operacyjne, wobec 23 osób zastosowa-
no pods∏uch telefoniczny, przeprowadzono 36 obserwacji g∏ównych „figu-
rantów” i dziewi´tnaÊcie przeszukaƒ (w tym dwa tajne), 31 rozmów profi-
laktyczno-ostrzegawczych oraz siedem zatrzymaƒ prewencyjnych187.

W pewnej mierze s∏uszna wydaje si´ ocena stanu bezpieczeƒstwa
w 1985 r. przygotowana w marcu 1986 r. przez szefa WUSW w Rzeszowie
p∏k. Józefa Kierata, przeznaczona na posiedzenie Wojewódzkiego Komite-
tu Obrony. Stwierdzono w niej, ˝e w ciàgu wymienionego roku nastàpi∏o
„os∏abienie struktur podziemnych i zmniejszenie ich wp∏ywu na stan na-
strojów spo∏ecznych”. Niemniej jednak na stan nastrojów nie mia∏y te˝
wp∏ywu poglàdy g∏oszone przez Êrodowisko w∏adzy. Kszta∏towa∏a je raczej
sytuacja ˝yciowa przeci´tnego obywatela Polski, spowodowana niedobo-
rem wszystkiego, z brakiem perspektyw na przysz∏oÊç w∏àcznie. Przeci´tny
obywatel winà za swoje po∏o˝enie nie obarcza∏ opozycji, ale raczej w∏adz´.
Nastroje jednak bardziej przejawia∏y si´ w oboj´tnoÊci i apatii, ni˝ sk∏ania-
∏y do podejmowania szerszego oporu. Wi´kszoÊci spo∏eczeƒstwa w∏adza
i jej argumenty by∏y oboj´tne. Stàd – jak w koƒcu 1986 r. podsumowa∏ ten
okres Zbigniew Romaszewski – „Podj´to nieumówiony i nieog∏oszony
przez nikogo bojkot, powszechnà odmow´ podporzàdkowania si´ rozpo-
rzàdzeniom w∏adz”. Doda∏, ˝e sta∏o si´ tak nie za sprawà opozycji, lecz
przekonania szarego obywatela (przekupka, robotnik, profesor, dyrektor
fabryki, „ba, nawet w chwilach wolnych od s∏u˝by funkcjonariusz SB i apa-
ratczyk”), „˝e w∏adza jest indolentna i ˝e jej rozporzàdzenia do niczego
rozsàdnego nie prowadzà i nale˝y je respektowaç o tyle, aby nie podpaÊç”.
Do takich konkluzji jednak SB nie mog∏a si´ oficjalnie przyznaç. W doku-
mencie przygotowanym dla Wojewódzkiego Komitetu Obrony stwierdzo-
no jedynie, ˝e w 1985 r. odnotowano „znaczny spadek przest´pstw pope∏-
nionych z pobudek politycznych”. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa w Rzeszowie
prowadzi∏a siedem post´powaƒ przygotowawczych, zlikwidowa∏a cztery
punkty poligraficzne, przej´∏a oko∏o 3 tys. ulotek i innych wydawnictw „za-
wierajàcych fa∏szywe wiadomoÊci o sytuacji w kraju” oraz ponad 10 tys.
sztuk papieru, kilkanaÊcie matryc, sprz´t fotograficzny, farb´ drukarskà itp.
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187 Ibidem, t. 11, Analiza koƒcowa sprawy operacyjnego rozpracowania „Konspirator”, 14 XII
1987 r., k. 228.
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Trzy osoby zosta∏y skazane za nielegalnà dzia∏alnoÊç poligraficznà188. Na
podstawie cytowanego dokumentu mo˝na oceniaç, ˝e SB by∏a zadowolona
z w∏asnych dzia∏aƒ.

Rozbicie przez SB poligrafii rzeszowskiej „SolidarnoÊci Walczàcej” wy-
musi∏o poszukiwanie nowych mo˝liwoÊci druku. Funkcjonariusze bacznie
obserwowali zabiegi Andrzeja Kucharskiego, które mia∏y na celu urucho-
mienie drukarni. Agenci „Saroƒ” i „Lesio” poinformowali, ˝e 12 maja
1986 r. Kucharski spotka∏ si´ z przedstawicielami Rzeszowskiego Komite-
tu Oporu Rolników: Janem Koperà i Kazimierzem Chorz´pà; uzgodniono
wówczas m.in. wykorzystanie przez „SolidarnoÊç Walczàcà” punktu poli-
graficznego prowadzonego przez RKOR. Przy pomocy tajnych wspó∏pra-
cowników SB zamierza∏a zlokalizowaç punkt poligraficzny i ewentualnie
przejàç nak∏ad wydawnictwa. „Galicja”, pismo rzeszowskiej „SolidarnoÊci
Walczàcej”, drukowane by∏o przez pewien czas we Wroc∏awiu. S∏u˝ba Bez-
pieczeƒstwa utrzymywa∏a Êcis∏y nadzór nad kana∏em przerzutowym wy-
dawnictw podziemnych z Wroc∏awia, gdzie cz´sto udawa∏ si´ tajny wspó∏-
pracownik „Ba∏tyk”. Odbiera∏ tam wydawnictwa od Leszka Rybaka189.

Od 1986 r. rozpracowywanie „SolidarnoÊci Walczàcej” przybra∏o na sile.
Wszelkie ruchy uzgadniane by∏y mi´dzy funkcjonariuszami z Biura Studiów
SB MSW, Wydzia∏u III WUSW we Wroc∏awiu i Wydzia∏u V WUSW w Rze-
szowie. Pod koniec 1986 r. SB ocenia∏a stan liczbowy Rzeszowskiego Od-
dzia∏u „SolidarnoÊci Walczàcej” na pi´çdziesiàt osób, dzia∏ajàcych w dziesi´-
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188 Przeciw SolidarnoÊci..., s. 273–274 (Ocena bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego na terenie wo-
jewództwa rzeszowskiego za rok 1985. Materia∏ na posiedzenie Wojewódzkiego Komitetu Obrony,
3 III 1986 r.); Z. Romaszewski, Rozdro˝a „SolidarnoÊci”, „Kultura” (Pary˝) 1987, nr 1/2, s. 9.
189 AIPN Rz, 044/1106, t. 1, Koncepcja dzia∏aƒ operacyjnych zmierzajàcych do likwidacji punktu
poligraficznego b´dàcego w dyspozycji by∏ych dzia∏aczy NSZZ Rolników Indywidualnych „Soli-
darnoÊç” Regionu Rzeszowskiego, 26 V 1986 r., k. 99. 

Tajny wspó∏pracownik „Saroƒ” by∏ pozyskany przez zast´pc´ naczelnika Wydzia∏u V WUSW
w Rzeszowie Andrzeja Czerwiƒskiego, a w póêniejszym czasie prowadzony przez ppor. Janusza Ty-
rakowskiego i por. Macieja Urbanika. Sam przedstawi∏ swojà ofert´ wspó∏pracy za poÊrednictwem
innego funkcjonariusza WUSW w Rzeszowie. Regularnie wynagradzany finansowo do koƒca
1989 r., prowadzi∏ jednà z czterech kilkuosobowych grup kolporta˝owych „SolidarnoÊci Walczà-
cej” o kryptonimie „Mrówa”. Wchodzi∏ te˝ w sk∏ad redakcji „Galicji” (ibidem, 00102/1367).

„Ba∏tyk” zosta∏ zwerbowany 23 IX 1985 r. przez chor. Bogus∏awa Brzuszka z Wydzia∏u V
WUSW w Rzeszowie. Póêniej prowadzi∏ go ppor. T. Karni∏owicz. Mieszkanie „Ba∏tyka” wykorzy-
stywane by∏o jako lokal kontaktowy. Za wspó∏prac´ otrzymywa∏ pieniàdze. W 1989 r. dzi´ki jego
zwiàzkom z SB zaniechano prowadzonego przeciwko niemu przez MO post´powania z powodu
jazdy samochodem pod wp∏ywem alkoholu (ibidem, 00102/1313).
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ciu kilkuosobowych grupkach i kontrolowanych przez trzynastu tajnych
wspó∏pracowników, umieszczonych wewnàtrz organizacji. Jak stwierdzono,
z powodu dobrego rozpracowania nie by∏o koniecznoÊci rozbicia struktury,
gdy˝ skutecznie uniemo˝liwiano jej szersze oddzia∏ywanie190.

W 1986 r. oprócz bie˝àcej kontroli grup opozycyjnych SB nie zaprzesta-
∏a represyjnych zatrzymaƒ i rozmów ostrzegawczych. Przed 1 maja przepro-
wadzono przeszukania m.in. u Marka Wójcika i Jaros∏awa A. Szczepaƒskie-
go, zabierajàc temu drugiemu oko∏o tysiàca zdj´ç ks. Jerzego Popie∏uszki
i dwa magnetowidy, dzi´ki którym organizowa∏ projekcje filmów niezale˝-
nych. Rewizje po∏àczone z rozmowami ostrzegawczymi odby∏y si´ równie˝
m.in. u Sieczkosia, Str´ka, Konkela, Marka, ¸akomego oraz – dla pozoru
– u tajnych wspó∏pracowników191.

W∏adze interesowa∏y si´ tak˝e innymi Êrodowiskami, nie zawsze zwiàza-
nymi z ruchem podziemnym. Do takich grup zaliczano nauczycieli, którzy
mieli mo˝liwoÊç wp∏ywania na postawy i opinie innych. Jeszcze w warun-
kach stanu wojennego zostali oni obj´ci szczególnym nadzorem organów
bezpieczeƒstwa. 2 paêdziernika 1984 r. w siedzibie ZOMO w Zaczerniu
pod Rzeszowem zorganizowano konferencj´ metodycznà dla nauczycieli
rzeszowskich szkó∏, poÊwi´conà problematyce utrzymania porzàdku pu-
blicznego. Inny przyk∏ad stanowià dzia∏ania Komisji Dyscyplinarnej dla Na-
uczycieli przy wojewodzie kroÊnieƒskim, która 3 czerwca 1986 r. wszcz´∏a
post´powanie wobec trzech nauczycieli Liceum Ogólnokszta∏càcego w Le-
sku. Powodem post´powania by∏ udzia∏ w nielegalnym widowisku Betle-
jem polskie Lucjana Rydla; treÊç przedstawienia zakwestionowa∏a cenzu-
ra. Podobne represje stosowa∏a Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli
przy wojewodzie tarnobrzeskim. 25 stycznia 1985 r. podj´∏a ona decyzj´
o wydaleniu z zawodu nauczyciela Piotra Jakubiaka, pracownika Zespo-
∏u Szkó∏ Zawodowych nr 1 w Sandomierzu, przewodniczàcego Sekcji
OÊwiaty w Zarzàdzie Regionu NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemia Sandomier-
ska. Jakubiak od 18 kwietnia do 21 lipca 1984 r. przebywa∏ w areszcie za
dzia∏alnoÊç podziemnà, zosta∏ zwolniony na mocy amnestii192. Âcis∏à ob-
serwacjà otoczono tak˝e kombatantów podziemia niepodleg∏oÊciowego,
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190 Ibidem, 044/1106, Informacja dotyczàca tzw. Oddzia∏u „SolidarnoÊci Walczàcej” w Rzeszowie,
29 XII 1986 r., b.p.
191 M. Str´k, op. cit., s. 108.
192 Ibidem, s. 82; I. Tokarczuk, W s∏u˝bie KoÊcio∏a..., s. 292; E. Kuberna, Biogram Piotra Jakubow-
skiego, mps (w zbiorach Ewy Kuberny).
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SB zak∏ada∏a im kwestionariusze ewidencyjne. Szczególnie obserwowano
osoby zaanga˝owane w duszpasterstwa i uczestniczàce w nabo˝eƒstwach
rocznicowych193. Jak widaç, byli ˝o∏nierze antykomunistycznego podziemia
wzbudzali zaniepokojenie kolejnych pokoleƒ funkcjonariuszy organów
bezpieczeƒstwa.

Niemniej wa˝na dla w∏adz by∏a kontrola i likwidacja opozycyjnych Êro-
dowisk wiejskich. Dzia∏ania SB nabra∏y rozp´du po powstaniu OKOR.
Zarzàdzeniem nr 8 dyrektora Departamentu IV MSW z 20 paêdziernika
1983 r. powo∏ana zosta∏a szeÊcioosobowa grupa do sprawy operacyjnego
rozpracowania o kryptonimie „Gryzonie” pod kierownictwem p∏k. S. Wy-
pycha (w sk∏ad grupy wszed∏ m.in. por. Leszek P´kala – jeden z zabójców
ks. Popie∏uszki w 1984 r.). Zadaniem grupy by∏o „prowadzenie ofensyw-
nych dzia∏aƒ operacyjnych w celu zlikwidowania nielegalnej struktury
OKOR”. Wydzia∏om IV komend wojewódzkich MO zalecono Êcis∏à wspó∏-
prac´ z grupà. W grudniu 1983 r. SB przeprowadzi∏a zatrzymania, rewizje
i przes∏uchania w ca∏ej Polsce; akcja ta obj´∏a 64 osoby zwiàzane z OKOR.
Siedem osób zosta∏o aresztowanych, w tym Józef Teliga, Antonina Komo-
rowska i Wieƒczys∏aw Nowacki194. Niemniej jednak, jak wynika z akt, dzia-
∏ania SB wobec podziemia wiejskiego w Polsce po∏udniowo-wschodniej
ogranicza∏y si´ do bie˝àcej kontroli operacyjnej. Wielu dzia∏aczy wiejskich
ze wzgl´du na ich wspó∏prac´ z opozycjà w miastach by∏o identyfikowa-
nych z tymi grupami, a tak˝e represjonowanych wraz z nimi. Na przyk∏ad
15 sierpnia 1983 r. zatrzymano Stanis∏awa K∏osa z Gaci za posiadanie pla-
katów z napisem „Precz z rzàdem Jaruzelskiego” i innych nielegalnych
materia∏ów, 18 sierpnia 1983 r. Dariusza Piek∏o, studenta I roku Uniwer-
sytetu Jagielloƒskiego, za posiadanie farby i matryc oraz kolporta˝ ulotek
w Gaci195. Du˝ym ciosem zadanym przez SB regionalnym strukturom
OKOR by∏o aresztowanie w 1985 r. Marka Kuchciƒskiego i Wieƒczys∏awa
Nowackiego. 

Najlepiej znane sà przedsi´wzi´cia operacyjne SB wobec Êrodowiska
wiejskiego w województwie rzeszowskim, gdy˝ zachowa∏y si´ odpowiednie
akta tutejszego WUSW. Do po∏owy 1986 r. Wydzia∏ IV WUSW w Rzeszo-
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193 AIPN Rz, 011/209, Meldunek operacyjny Wydzia∏u III WUSW w Rzeszowie, 29 VIII 1985 r., b.p.
194 Ibidem, 053/59, t. 2, Zarzàdzenie nr 8 dyrektora Departamentu IV MSW gen. bryg. Zenona
P∏atka, 20 X 1983 r., k. 212–213; Relacja Wieƒczys∏awa Nowackiego.
195 AIPN Rz, 010/198, Informacje WUSW w PrzemyÊlu dla MSW, 15 i 18 VIII 1983 r., k. 105, 112.
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wie prowadzi∏ spraw´ obiektowà o kryptonimie „SolidarnoÊç Wiejska”.
Nowa sytuacja w Êrodowisku rolniczej opozycji, która wynik∏a szczególnie
po reaktywowaniu w 1985 r. Komisji do spraw Realizacji Porozumieƒ
Rzeszowsko-Ustrzyckich, spowodowa∏a, ˝e spraw´ t´ kontynuowano w ra-
mach rozpocz´tej 17 czerwca 1986 r. sprawy obiektowej o kryptonimie
„Relikt”, którà obj´to Êrodowiska wywodzàce si´ z NSZZ Rolników Indy-
widualnych „SolidarnoÊç” i „SolidarnoÊci Walczàcej”. W sprawie „Relikt”
wykorzystywano oÊmiu tajnych wspó∏pracowników, stosowano kontrol´
korespondencji oraz obserwacj´. W 1986 r. przeprowadzono 25 rozmów
profilaktyczno-ostrzegawczych i w przypadku dwóch osób – Józefa Âlisza
i Urszuli ˚ydzik – podj´to dzia∏ania administracyjne. W 1986 r. SB stwier-
dzi∏a, ˝e zneutralizowa∏a tzw. grup´ strzy˝owskà i w województwie rze-
szowskim poza duszpasterstwami rolników i Komisjà do spraw Realizacji
Porozumieƒ Rzeszowsko-Ustrzyckich nie wyst´pujà zorganizowane grupy
konspiracyjne. W Wydziale IV WUSW w Rzeszowie zak∏adano, ˝e w „ró˝-
nego rodzaju dzia∏alnoÊç prosolidarnoÊciowà” rolników w województwie
rzeszowskim zaanga˝owanych jest oko∏o czterdziestu osób i blisko stu sym-
patyków. Do najwi´kszych zagro˝eƒ zaliczono Komisj´ do spraw Realiza-
cji Porozumieƒ Rzeszowsko-Ustrzyckich. W lutym 1986 r., przed obchoda-
mi rocznicy podpisania porozumieƒ, szef WUSW w Rzeszowie powo∏a∏
specjalny sztab do zabezpieczenia porzàdku publicznego i ochrony opera-
cyjnej uczestników uroczystoÊci. Kierowa∏ nim zast´pca szefa WUSW do
spraw SB, a w jego sk∏ad wchodzili inni wysocy funkcjonariusze MO i SB
szczebla wojewódzkiego196. 

Dzia∏alnoÊç RKOR nie by∏a na tyle pr´˝na, aby wzbudziç szczególne za-
interesowanie SB. Dziwià jednak powtarzajàce si´ w niektórych dokumen-
tach stwierdzenia, ˝e oprócz Duszpasterstwa Rolników i Komisji do spraw
Realizacji Porozumieƒ w województwie rzeszowskim nie funkcjonowa∏y in-
ne ch∏opskie grupy opozycyjne, tym bardziej ˝e w innych materia∏ach ope-
racyjnych znajdujà si´ informacje o RKOR. Te rozbie˝noÊci mog∏y wynikaç
z ma∏ej aktywnoÊci RKOR, braku w∏asnego pisma, powiàzania jego dzia∏a-
czy (szczególnie Janusza Szkutnika) z „SolidarnoÊcià Walczàcà”. W istocie
RKOR utrzymywa∏ zdecydowanie bli˝szà wspó∏prac´ z „SolidarnoÊcià
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196 Ibidem, 062/10, t. 2, Meldunek sprawozdawczy do sprawy obiektowej krypt. „Relikt”, 13 I
1987 r., k. 11–12; Przeciw SolidarnoÊci..., s. 272 (Decyzja nr 09/86 o powo∏aniu Sztabu WUSW
w Rzeszowie ds. zabezpieczenia porzàdku publicznego w dniu 16 lutego 1986 r., 14 II 1986 r.).
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Walczàcà” ni˝ z RKW – odwrotnie ni˝ w PrzemyÊlu, gdzie osoby zwiàzane
z RKW i OKOR mia∏y ze sobà Êcis∏y kontakt, wspó∏pracowa∏y m.in. na po-
lu wydawniczym („Busola”).

Wi´kszym problemem dla SB by∏y duszpasterstwa rolników, postrzega-
ne przez w∏adze jako realne zagro˝enie. Sprawa obiektowa o kryptonimie
„Pasterz” obejmujàca duszpasterstwa rolników w województwie rzeszow-
skim zosta∏a wszcz´ta w lutym 1984 r. Zakoƒczono jà dopiero 20 paêdzier-
nika 1989 r. Na poczàtku zaanga˝owano do niej trzech tajnych wspó∏pra-
cowników: „Nowaka”, „Tadka” i „Kowalskiego”197. Zgodnie z poleceniem
zast´pcy dyrektora Departamentu IV MSW pp∏k. Jab∏oƒskiego pion odpo-
wiedzialny za inwigilacj´ Êrodowisk wiejskich w wydzia∏ach IV wojewódz-
kich urz´dów spraw wewn´trznych mia∏ m.in. zapewniç pe∏nà kontrol´
operacyjnà duszpasterstw rolników, eliminowaç z nich osoby wrogo usto-
sunkowane do PRL, zapobiegaç przekszta∏caniu si´ duszpasterstw w „bazy
do tworzenia nielegalnych struktur antysocjalistycznych typu OKOR”,
pozyskiwaç tajnych wspó∏pracowników spoÊród ksi´˝y i dzia∏aczy dusz-
pasterstw, „uniemo˝liwiaç naukowcom czynne anga˝owanie si´ na rzecz
D[uszpasterstwa] R[olników] (prelekcje, wyk∏ady, pogadanki)”198. Inwigi-
lacja duszpasterstw anga˝owa∏a zarówno pion typowo rolniczy, jak i ko-
Êcielny w Departamencie IV MSW. Zgodnie z poleceniem naczelnika Wy-
dzia∏u I Departamentu IV MSW kpt. Grzegorza Piotrowskiego Wydzia∏ IV
WUSW w Rzeszowie przygotowa∏ informacj´ o „agenturze ksi´˝owskiej
majàcej rzeczywiste mo˝liwoÊci oddzia∏ywania na dzia∏alnoÊç d[uszpaster-
stwa] r[olników]”. Jak wynika z tej informacji, rzeszowski Wydzia∏ IV mia∏
tajnego wspó∏pracownika o pseudonimie „Marek”, utrzymujàcego „kon-
takty z ksi´˝mi dekanatu i spoza dekanatu”, oraz tajnego wspó∏pracowni-
ka o pseudonimie „Âmia∏y”, który „tkwi w Êrodowisku duszpasterstwa rol-
ników i wykazuje doÊç du˝e zainteresowanie tà problematykà. Utrzymuje
kontakty z osobami odpowiedzialnymi za sprawy organizacyjne z ramienia
kurii przemyskiej”199.
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197 AIPN Rz, 062/12, t. 1, Sprawa obiektowa krypt. „Pasterz”, Wykaz TW, k. 1; Tajne dokumenty
paƒstwo – KoÊció∏..., s. 347.
198 AIPN Rz, 062/12, t. 1, Pismo zast´pcy dyrektora Departamentu IV MSW pp∏k. Z. Jab∏oƒskie-
go do naczelnika Wydzia∏u IV WUSW w Rzeszowie, marzec 1984 r., k. 9–13.
199 Ibidem, Pismo naczelnika Wydzia∏u I Departamentu IV MSW do naczelnika Wydzia∏u IV
WUSW w Rzeszowie, 4 VII 1984 r., k. 96; ibidem, Pismo WUSW w Rzeszowie do naczelnika Wy-
dzia∏u I Departamentu IV MSW, 6 VIII 1984 r., k. 97.
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Po wy∏àczeniu w 1985 r. spraw zwiàzanych z ochronà wsi z Wydzia∏u IV
WUSW i przekazaniu ich do nowo powsta∏ego Wydzia∏u VI, którym
w Rzeszowie kierowa∏ mjr Ryszard Gil200, do kontroli dzia∏aczy opozycyj-
nych i podziemia wykorzystywano tu szeÊciu tajnych wspó∏pracowników.
Byli to: „Wojtek” – od d∏u˝szego czasu zwiàzany z grupà strzy˝owskà,
„Doktor” z NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç Producentów”
(„luêne kontakty ze Âliszem”), „Jan” – który mia∏ kontakt zewn´trzny
z grupà strzy˝owskà, „Ludwik” – wykorzystywany do kontroli Józefa Pelca,
by∏ego przewodniczàcego WKZ Rzeszów, „El˝bieta” – inwigilujàcy Fran-
ciszka Grabosia, by∏ego przewodniczàcego „SolidarnoÊci Wiejskiej” w wo-
jewództwie rzeszowskim, „Adam” – kontaktujàcy si´ na co dzieƒ z Józefem
Âliszem. Do kontroli operacyjnej duszpasterstwa rolników Wydzia∏ VI
WUSW w Rzeszowie dodatkowo wykorzystywa∏ pi´ciu agentów utrzymu-
jàcych kontakt z B∏a˝owà, Soko∏owem i Le˝ajskiem. Rejonowe urz´dy
spraw wewn´trznych natomiast mia∏y oÊmiu tajnych wspó∏pracowników,
którzy zajmowali si´ duszpasterstwami rolników w wymienionych miejsco-
woÊciach oraz w Soninie, Lutczy i Strzy˝owie201. Poza tym duszpasterstwa-
mi rolników nadal zajmowali si´ funkcjonariusze wydzia∏ów IV (rozpraco-
wanie KoÊcio∏a) wojewódzkich urz´dów spraw wewn´trznych.

Wed∏ug ustaleƒ WUSW w Rzeszowie z sierpnia 1986 r. w województwie
w dalszym ciàgu dzia∏a∏a RKW oraz „SolidarnoÊç Walczàca” i mniejsze
grupy w Le˝ajsku, Mielcu i Strzy˝owie, które mia∏y „bardzo mocne powià-
zania z reakcyjnym klerem”. Dostrzegano, ˝e struktury konspiracyjne od-
chodzà cz´sto od dzia∏alnoÊci podziemnej na rzecz „form pó∏legalnych”.
Rozszerza∏a si´ dzia∏alnoÊç duszpasterstw, „bractw i klubów dyskusyj-
nych”, nabo˝eƒstwa rocznicowe s∏u˝y∏y – zdaniem SB – integracji Êrodo-
wisk opozycyjnych. Stwierdzono, ˝e nadal, choç w mniejszym zakresie, wy-
dawany jest biuletyn RKW „SolidarnoÊç Trwa”, natomiast na skutek
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200 Ryszard Gil – ur. w 1936 r. w Kamionce Strumi∏owej (woj. lwowskie), mjr. Od 1961 r. cz∏onek
PZPR. W 1979 r. ukoƒczy∏ Zawodowe Studium Administracyjne w Rzeszowie. Od 15 VI 1961 r.
oficer operacyjny Wydzia∏u III KW MO w Rzeszowie, nast´pnie inspektor; od 1 VI 1975 r. kierow-
nik sekcji Wydzia∏u III; od 1 VII 1979 r. kierownik sekcji Wydzia∏u III A; od 1 XII 1981 r. zast´p-
ca naczelnika Wydzia∏u V; od 1 III 1985 r. kierownik Samodzielnej Sekcji VI, a od 1 XII 1985 r.
naczelnik Wydzia∏u VI. 31 VIII 1989 r. przeszed∏ na emerytur´ (ibidem, 00215/353, Akta osobowe
Ryszarda Gila).
201 Ibidem, 062/10, t. 1, Pismo mjr. Ryszarda Gila do naczelnika Wydzia∏u V Departamentu VI
MSW, 10 XI 1986 r., k. 62–64.
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dzia∏aƒ aparatu bezpieczeƒstwa „SolidarnoÊç Walczàca” w regionie w dal-
szym ciàgu pozbawiona jest w∏asnej poligrafii202.

17 lipca 1986 r. sejm uchwali∏ ustaw´ o szczególnym post´powaniu wo-
bec sprawców niektórych przest´pstw, która przewidywa∏a zwolnienie
wszystkich wi´êniów politycznych (w wi´zieniu pozostali Adam Hodysz
– funkcjonariusz SB w Gdaƒsku, który wspó∏pracowa∏ z opozycjà, oraz ska-
zani za zabójstwo funkcjonariusza MO sier˝. Karosa w 1982 r.). Do po∏o-
wy wrzeÊnia z wi´zieƒ zwolniono 225 wi´êniów politycznych. Ostatni wi´-
zieƒ polityczny z Polski po∏udniowo-wschodniej, Janusz Szkutnik, wyszed∏
z wi´zienia w Za∏´˝u 10 wrzeÊnia 1986 r.203
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202 Przeciw SolidarnoÊci..., s. 281–282 (Aktualny stan zagro˝enia ze strony dzia∏alnoÊci nielegalnych
struktur by∏ej „SolidarnoÊci” i innych ugrupowaƒ prosolidarnoÊciowych na terenie województwa
rzeszowskiego, 14 VIII 1986 r.).
203 H. G∏´bocki, Konspira..., s. 208; DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 91.
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OD UJAWNIENIA DO WYBORÓW CZERWCOWYCH 1986–1989

Nie poddawajcie si´, walczcie dalej,
Bowiem ka˝dy z nas ciàgle wierzy,
˚e tak d∏u˝ej byç nie mo˝e,
„SolidarnoÊç” – musi zwyci´˝yç!1

Amnesti´ z 17 lipca 1986 r. propaganda obozu w∏adzy przedstawi∏a jako
akt ∏aski i normalizacji stosunków wewn´trznych w PRL. Tymczasem zwol-
nienie prawie wszystkich wi´êniów politycznych by∏o przede wszystkim
uwarunkowane pogarszajàcà si´ sytuacjà gospodarczà w kraju, ch´cià po-
prawy wizerunku w∏adzy i uzyskania wsparcia od paƒstw zachodnich.
Amnestia ponadto by∏a oznakà poczucia si∏y w∏adzy. Akt ∏aski nie by∏ uk∏o-
nem w kierunku Êrodowisk opozycyjnych, a jedynie zapowiedzià zmiany
taktyki. Jednak cz´Êç elit opozycyjnych, sk∏onna do podj´cia ugodowego
wobec w∏adzy kursu politycznego, odebra∏a amnesti´ jako sygna∏ otwarcia
p∏ynàcy od rzàdzàcych. 29 wrzeÊnia 1986 r. Lech Wa∏´sa powo∏a∏ jawnà
Tymczasowà Rad´ NSZZ „SolidarnoÊç”, w której sk∏ad weszli Bogdan Bo-
rusewicz, Zbigniew Bujak, W∏adys∏aw Frasyniuk, Tadeusz Jedynak, Bog-
dan Lis, Janusz Pa∏ubicki i Józef Pinior. Pojawi∏y si´ nawet opinie, ˝e dia-
log z w∏adzà nale˝y podjàç bez warunków wst´pnych. Bronis∏aw Geremek
nazwa∏ Rad´ „zespo∏em majàcym mo˝liwoÊç podejmowania dzia∏aƒ nego-
cjacyjnych”. W paêdzierniku ustalono podzia∏ kompetencji mi´dzy struktu-
rami kierowniczymi „SolidarnoÊci”: Rada mia∏a koordynowaç jawnà dzia-
∏alnoÊç powstajàcych rad terenowych, a nadal utajniona Tymczasowa
Komisja Koordynacyjna kierowaç bie˝àcymi dzia∏aniami Zwiàzku i sferà
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1 Fragment wiersza napisanego przez dwunastoletnià Ma∏gosi´ w sierpniu 1988 r., gdy w Hucie
Stalowa Wola trwa∏ strajk, w którym uczestniczy∏ jej ojciec (SolidarnoÊç z KoÊcio∏em..., s. 183).
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podziemnà, jak poligrafia2. Rozpocz´to te˝ rozmowy z przedstawicielami
opozycji w terenie dotyczàce ujawniania si´. Nadzieje na rozpocz´cie dia-
logu z w∏adzà okaza∏y si´ jednak z∏udne. KomuniÊci polscy nie byli gotowi
i nie chcieli rozmawiaç z opozycjà. Gros osób sprawujàcych w∏adz´ nie
dopuszcza∏o myÊli o uznaniu, a tym samym zaakceptowaniu na scenie po-
litycznej „SolidarnoÊci”. W∏adza szuka∏a innych, tradycyjnych Êrodków prze-
zwyci´˝enia kryzysu, które wkrótce mia∏y okazaç si´ bezefektywne. Opozycja
zosta∏a „niezauwa˝ona”, a 6 grudnia 1986 r. powo∏ano Rad´ Konsultacyj-
nà przy Przewodniczàcycm Rady Paƒstwa PRL, co by∏o kolejnym pozo-
ranckim ruchem, majàcym Êwiadczyç o normalizacji3.

PrzejÊcie do jawnej dzia∏alnoÊci wywo∏a∏o dyskusje wÊród samych dzia-
∏aczy zwiàzkowych: czy w ogóle ujawniaç si´, a jeÊli tak, to w jakiej formie.
Najbardziej dra˝liwym problemem by∏ powrót do statutowych struktur
zwiàzku. Utworzenie przez Wa∏´s´ Tymczasowej Rady NSZZ „Solidar-
noÊç” spotka∏o si´ z ostrà krytykà ze strony jego oponentów (m.in. Andrze-
ja Gwiazdy, Mariana Jurczyka, Jana Rulewskiego, Andrzeja S∏owika), co
w marcu 1987 r. zaowocowa∏o powo∏aniem przez nich Grupy Roboczej Ko-
misji Krajowej NSZZ „SolidarnoÊç”. Najbardziej skrajne stanowisko
w kwestii ujawnienia wyrazi∏a „SolidarnoÊç Walczàca”. Orzek∏a wówczas,
˝e zwiàzek nie ma innej drogi, jak tylko dzia∏anie w podziemiu, ˝adne inne
formy nie majà sensu.

Stopniowe wychodzenie z podziemia

Zmiany w Êrodowiskach opozycyjnych

Temat powo∏ywania jawnych struktur „SolidarnoÊci” zosta∏ poruszony
na spotkaniu przedstawicieli opozycji rzeszowskiej – Zbigniewa Sieczkosia
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2 H. G∏´bocki, Konspira..., s. 208, 210; A. Dudek, Kalendarium 1986–1989. Polska droga do demo-
kracji [w:] Polska 1986–1989: koniec systemu..., t. 1, s. 182. Do po∏owy grudnia 1986 r. trzynaÊcie re-
gionalnych komisji wykonawczych przesz∏o do jawnej dzia∏alnoÊci: w Bielsku-Bia∏ej, Gorzowie
Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Kielcach, Koninie, ¸odzi, Lublinie, Opolu, Pile, P∏ocku, Pozna-
niu, Radomiu i Katowicach. 
3 W sk∏ad Rady Konsultacyjnej wesz∏o 56 osób, m.in. prezes KIK w Warszawie Andrzej Âwi´cic-
ki (wbrew opinii wi´kszoÊci swojego Êrodowiska; musia∏ zrzec si´ funkcji prezesa po przyj´ciu
cz∏onkostwa w Radzie), mecenas W∏adys∏aw Si∏a-Nowicki i przywódca NSZZ Rolników Indywidu-
alnych „SolidarnoÊç” z lat 1980–1981 Jan Ku∏aj, co jeszcze bardziej pogrà˝y∏o go w opinii dzia∏a-
czy opozycji (Notatki z Polski, „Kultura” (Pary˝) 1987, nr 1/2, s. 217).
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i Stanis∏awa ¸akomego – z Jackiem Szymanderskim w Warszawie 30 wrzeÊ-
nia 1986 r. 4 paêdziernika 1986 r. w domu parafialnym w Soninie, u ks. Jana
Jakubowskiego, odby∏o si´ pierwsze formalne spotkanie dzia∏aczy rzeszow-
skich. Uczestniczyli w nim Tadeusz Kensy, Boles∏aw Rudnicki, Zbigniew
SieczkoÊ, Jaros∏aw A. Szczepaƒski, Marek Wójcik i Stanis∏aw Krzywonos
(który reprezentowa∏ NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”
i 2 paêdziernika zosta∏ wybrany przez lokalnà spo∏ecznoÊç na wójta Soni-
ny). Zdecydowano wówczas o kontynuowaniu dzia∏alnoÊci w formie tajnej. 

Kolejne spotkanie, tym razem w ramach Duszpasterstwa Rolników, od-
by∏o si´ 11 paêdziernika w tym samym miejscu z udzia∏em przedstawicieli
Êrodowisk opozycyjnych z województwa tarnobrzeskiego, przemyskiego,
kroÊnieƒskiego i rzeszowskiego. G∏ównym tematem dyskusji by∏o: dzia∏aç
jawnie czy w podziemiu? Wówczas, jak informowa∏ SB tajny wspó∏pracow-
nik „JaÊmin”, zaakceptowano program przenikania dzia∏aczy „Solidarno-
Êci” do samorzàdu terytorialnego i organizacji spo∏ecznych, dzia∏ajàcych na
szczeblu wsi i gminy. Wed∏ug tego˝ agenta poruszono te˝ pomys∏ powo∏a-
nia wspólnego jawnego przedstawicielstwa rolników i robotników. (Jak si´
okaza∏o, by∏ on te˝ omawiany podczas póêniejszego spotkania ze Zbignie-
wem Bujakiem). Tadeusz Kensy optowa∏ za powo∏aniem oficjalnego Ruchu
Spo∏ecznego Rzeszów, Antoni Kopaczewski zaÊ by∏ zwolennikiem Regio-
nalnej Rady z∏o˝onej z cz∏onków Prezydium Zarzàdu Regionu, ale bez
osób, które wyemigrowa∏y lub sà podejrzane o wspó∏prac´ z SB. Zdaje si´
jednak, i˝ nie by∏ w pe∏ni zorientowany, kto faktycznie wspó∏pracuje z SB.
Zdaniem Marka Wójcika podczas spotkaƒ w Soninie rozwa˝ano koncepcj´
dwutorowej dzia∏alnoÊci – jawnej i tajnej. Jej rzecznikami byli Janusz Loe-
gler i Ryszard Rogoziƒski4.

Uzyskiwane przez SB informacje na bie˝àco pozwala∏y jej prowadziç
dzia∏ania profilaktyczne, co – zdaniem organów bezpieczeƒstwa – spotka-
∏o si´ „z zaskoczeniem w gronie aktywu [opozycji – D.I.], ˝e SB dysponuje
wiedzà o zamiarach tej struktury”. Niemniej jednak na tym etapie dzia∏a-
nia odstraszajàce z 9 wrzeÊnia nie przynios∏y po˝àdanych efektów, skoro
w dalszym ciàgu przygotowywano si´ do powo∏ania jawnej struktury. 

19 paêdziernika powrócono do kwestii jawnoÊci przy okazji obchodów
rocznicy Êmierci ks. Popie∏uszki w Warszawie. Kierownictwo RKW Rzeszów
ponownie spotka∏o si´ z Szymanderskim. Na 25 paêdziernika umówiono
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4 Relacja Marka Wójcika.
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spotkanie ze Zbigniewem Bujakiem. Tymczasem RKW mia∏a w Rzeszowie
przeprowadziç konsultacje dotyczàce ewentualnego ujawnienia5.

S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa równie intensywnie stara∏a si´ nie dopuÊciç do
powo∏ania terenowego odpowiednika Tymczasowej Rady NSZZ „Solidar-
noÊç”. Wykorzystano sprawdzonego ju˝ „JaÊmina”, który wspólnie z Siecz-
kosiem i ¸akomym wyjecha∏ do Milanówka na spotkanie z Bujakiem
25 paêdziernika. Wed∏ug agenta zwolennikami powo∏ania takiej rady byli
SieczkoÊ i Kensy. Rozwa˝ano te˝ mo˝liwoÊç wspólnej jawnej reprezentacji
„SolidarnoÊci” robotniczej i rolniczej regionu rzeszowskiego, co wynika∏o
z relatywnej s∏aboÊci struktur opozycyjnych w rzeszowskim i sàsiednich wo-
jewództwach. 

Na podstawie uzyskanych informacji SB podj´∏a dzia∏ania n´kajàce
i profilaktyczno-odstraszajàce. 30 paêdziernika przeprowadzono rozmowy
z osobami mogàcymi wp∏ynàç na powstawanie jawnych rad „SolidarnoÊci”.
„JaÊmin” powiadomi∏ równie˝ o tajnym spotkaniu RKW, które odby∏o si´
10 listopada w pomieszczeniach przy koÊciele NajÊwi´tszego Serca Pana
Jezusa w Rzeszowie. Omawiano po raz kolejny mo˝liwoÊci utworzenia jaw-
nej struktury zwiàzkowej. Zapad∏y nawet pewne ustalenia. Wst´pem do
ujawnienia mia∏a byç akcja propagandowa z wykorzystaniem pisma „Soli-
darnoÊç Trwa”. Nast´pnie zamierzano zorganizowaç spotkanie za∏o˝yciel-
skie Tymczasowej Rady Regionalnej, a w przypadku represji ze strony SB
– powiadomiç Sekcj´ Polskà Radia Wolna Europa. Micha∏ Str´k tak rela-
cjonuje: „kandydatury przysz∏ych cz∏onków TRR winny nieÊç w sobie auto-
rytet i profesjonalizm, dajàc gwarancje sprostania ewentualnej konfronta-
cji podczas rozmów z przedstawicielami w∏adzy”. Zdaje si´ jednak, ˝e
przedstawiciele RKW nie przypuszczali wówczas, ˝e rozmowy z w∏adzami
mogà dotyczyç uznania opozycji. Zak∏adano bowiem, ˝e ich zakres to: „za-
gro˝enia ekologiczne, kondycja rolnictwa, konsekwencje pog∏´biajàcego
si´ kryzysu gospodarki w Polsce”. W Êwietle tak postawionych problemów
ewentualne rozmowy z w∏adzami mia∏yby charakter raczej konsultacyjny
ni˝ konkretny i dotyczàcy roli opozycji6. Istotne znaczenie RKW przywià-
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5 M. Str´k, op. cit., s. 119–120; AIPN Rz, 00163/13, t. 1, Uzupe∏nienie w sprawie operacyjnego
rozpracowania krypt. „Opór”, 15 X 1986 r., k. 468; DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 91.
6 AIPN Rz, 00163/13, t. 1, Meldunek operacyjny naczelnika Wydzia∏u V WUSW w Rzeszowie
mjr. Józefa Gaja, b.d., k. 472; ibidem, Meldunek operacyjny zast´pcy naczelnika Wydzia∏u V
WUSW w Rzeszowie kpt. Andrzeja Czerwiƒskiego, 26 XI 1986 r., k. 475; Relacja Marka Wójci-
ka; M. Str´k, op. cit., s. 120–121. 30 X 1986 r. SB przeprowadzi∏a rozmowy profilaktyczne m.in.
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zywa∏a do swojego stanowiska opublikowanego w listopadowym numerze
„SolidarnoÊç Trwa”, w którym w ostro˝nej formie postawiono niejako wa-
runek wst´pny rozmów z w∏adzami. Pisano: „Nie odwrócimy jednak cywi-
lizacyjnej degradacji kraju bez odblokowania mo˝liwoÊci realizacji prawa
spo∏eczeƒstwa do posiadania w∏asnych zwiàzków, zrzeszeƒ, stowarzyszeƒ,
bez osiàgni´cia woli powszechnego udzia∏u Polaków w autentycznym ˝yciu
spo∏ecznym oraz gospodarczym na warunkach niezale˝noÊci i reprezenta-
tywnoÊci”. RKW zwróci∏a si´ jednoczeÊnie z apelem do cz∏onków i sympaty-
ków „SolidarnoÊci” o udzia∏ w przedsi´wzi´ciach samorzàdów zak∏adowych
i Êrodowiskowych oraz w dzia∏aniach samokszta∏ceniowych. Stanowisko
RKW cechowa∏ wyraêny brak konkretnych ˝àdaƒ politycznych, jak te˝ brak
˝àdania relegalizacji NSZZ „SolidarnoÊç”7. 

W trakcie tego samego spotkania 10 listopada negatywne zdanie o po-
wo∏aniu TRR wyrazi∏ Antoni Kopaczewski, oÊwiadczy∏ jednoczeÊnie, ˝e on
sam rezygnuje z udzia∏u w jawnej strukturze. Opinia Kopaczewskiego by∏a
zbie˝na z tym, co w tej sprawie g∏osi∏o kierownictwo „SolidarnoÊci Walczà-
cej”. Kopaczewski obawia∏ si´, ˝e ujawnienie dzia∏alnoÊci pociàgnie za sobà
aresztowania. Pomijajàc oficjalne stanowisko „SolidarnoÊci Walczàcej”, nie
nale˝y wykluczaç destrukcyjnych dzia∏aƒ tajnych wspó∏pracowników ulo-
kowanych wokó∏ Kopaczewskiego. Niemniej jednak istotnà rol´ w dzia∏a-
niach SB majàcych na celu niedopuszczenie do powo∏ania TRR odegra∏
„JaÊmin”. 

Nie przeceniajàc w tym wzgl´dzie udzia∏u SB, pomys∏ utworzenia jaw-
nej rady coraz bardziej odsuwany by∏ na margines przez samych dzia∏aczy
podziemia, mimo zaakceptowania tej koncepcji przez bp. Ignacego Tokar-
czuka. 14 listopada, podczas Tygodnia Kultury ChrzeÊcijaƒskiej, odby∏o si´
jeszcze spotkanie przy koÊciele NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Rze-
szowie, na którym postanowiono, ˝e rada powstanie do koƒca roku i usta-
lono jej sk∏ad. 6 grudnia Marek Wójcik przedstawi∏ projekt TRR przedsta-
wicielom rolników zebranym w Soninie. Do realizacji tych ustaleƒ jednak
nie dosz∏o. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa, jak stwierdzono w jednym z meldunków
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z Tadeuszem Kensym, Stanis∏awem Krzywonosem, Stanis∏awem ¸akomym, Zbigniewem Sieczko-
siem. Usi∏owano równie˝ wezwaç na rozmowy do siedziby RUSW w ¸aƒcucie dwunastoletniego
syna Sieczkosia, Paw∏a. Marek Wójcik tak skomentowa∏ ówczesne intensywne dzia∏ania SB: „W tym
czasie dostaliÊmy takie nachalne ogony”.
7 Stanowisko RKW NSZZ „SolidarnoÊç” w Rzeszowie w sprawie celów i metod dalszego dzia∏ania
zwiàzku, „SolidarnoÊç Trwa” 1986, nr 89, s. 1–2.
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operacyjnych, „zintensyfikowa∏a dzia∏ania n´kajàce wobec dwóch aktyw-
nych dzia∏aczy rzeszowskiej opozycji – Kensego Tadeusza i Sieczkosia Zbi-
gniewa, którzy kierujà przedsi´wzi´ciami zmierzajàcymi do powo∏ania
struktury”8. Wydaje si´ zatem, ˝e w pewnym sensie intensywne dzia∏ania
operacyjne i presja na aktywnych dzia∏aczy opozycji w znaczàcy sposób
przyczyni∏y si´ do zaniechania koncepcji TRR.

Pomys∏ rozpocz´cia jawnej dzia∏alnoÊci by∏ dyskutowany równie˝ poza
Rzeszowem. W paêdzierniku na Podkarpaciu przebywa∏ Zbigniew Bujak,
który pozytywnie mówi∏ o powstajàcych jawnych tymczasowych radach „So-
lidarnoÊci”. Niemniej jednak w KroÊnie, analogicznie jak w Rzeszowie, nie
zdecydowano si´ rozpoczàç jawnej dzia∏alnoÊci w formule TRR. 26 paê-
dziernika RKW Krosno wyda∏a oÊwiadczenie, w którym przywo∏ujàc utwo-
rzenie przez Wa∏´s´ Tymczasowej Rady NSZZ „SolidarnoÊç” i zwiàzane
z tym dyskusje, pisa∏a: „Podstawowymi komórkami Zwiàzku Êwiadczàcymi
o jego pr´˝noÊci, gwarantujàcymi jego przetrwanie i prawid∏owà dzia∏alnoÊç
pozostajà nadal Tajne Komisje Zak∏adowe realizujàce zadania statutowe”.
Zwróci∏a si´ z apelem do za∏óg pracowniczych, aby powo∏ywa∏y tajne komi-
sje w tych zak∏adach, w których po 13 grudnia 1981 r. nie powsta∏y, a wzna-
wia∏y dzia∏alnoÊç tam, gdzie zosta∏a ona przerwana. OÊwiadczenie by∏o
zgodne ze stanowiskiem konspiracyjnych w∏adz „SolidarnoÊci”, czyli TKK9.

W∏adze po amnestii w 1986 r. rezygnowa∏y z aresztowaƒ i wytaczania
procesów sàdowych z przyczyn stricte politycznych. W zamian cz´sto stoso-
wano kary pieni´˝ne, w∏àcznie z konfiskatà w∏asnoÊci osobistej. W tajemni-
cy przed spo∏eczeƒstwem przygotowano i 24 paêdziernika 1986 r. wprowa-
dzono do kodeksu wykroczeƒ nowy artyku∏ – 52a, który pozwala∏ karaç
grzywnà do 50 tys. z∏ lub trzymiesi´cznym aresztem za druk i kolporta˝ wy-
dawnictw bezdebitowych, udzia∏ w manifestacji, tajnym zwiàzku itp. W re-
akcji na to 10 grudnia 1986 r. Lech Wa∏´sa powo∏a∏ kolejnà jawnà struktu-
r´ – Komisj´ Interwencji i PraworzàdnoÊci NSZZ „SolidarnoÊç”, której
przewodnictwo objà∏ Zbigniew Romaszewski. 16 stycznia powo∏ano Fun-
dusz Grzywien, którego celem by∏o rekompensowanie kar nak∏adanych
przez w∏adze. JednoczeÊnie Wa∏´sa skierowa∏ apel do lokalnych dzia∏aczy
opozycyjnych, aby tworzyli u siebie podobne komisje. Ta forma dzia∏alnoÊci
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8 AIPN Rz, 0163/13, t. 1, Meldunek operacyjny Wydzia∏u V WUSW w Rzeszowie, 5 XII 1986 r.,
k. 476.
9 G. GoÊciƒski, Opozycja na Podkarpaciu..., s. 110–111; „SolidarnoÊç Podkarpacka” 1986, nr 36.

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:24  Page 372



odpowiada∏a dzia∏aczom RKW w KroÊnie, którzy 31 marca 1987 r. w miesz-
kaniu Gra˝yny i Stanis∏awa Farajewiczów powo∏ali Komisj´ Interwencji
i PraworzàdnoÊci NSZZ „SolidarnoÊç” Podkarpacia. W spotkaniu inaugu-
racyjnym oprócz gospodarzy wzi´li udzia∏ m.in. Jan Ba∏uka, Zygmunt B∏a˝,
Stanis∏aw Kulig, Stanis∏aw Majerski oraz Wies∏aw Tomasik z Jas∏a, któremu
powierzono funkcj´ przewodniczàcego. W póêniejszym czasie w prace tej
komisji w∏àczyli si´ Bogdan G∏adysz i Adam PawluÊ. Podstawowym jej za-
daniem by∏o reagowanie na akty bezprawia wobec osób zaanga˝owanych
w opór spo∏eczny oraz w przypadku ∏amania praw pracowniczych, jak rów-
nie˝ organizacja pomocy finansowej dla osób represjonowanych10. 

Komisja Interwencji i PraworzàdnoÊci mia∏a inne mo˝liwoÊci dzia∏ania
ni˝ podziemna RKW, jej cz∏onkowie nie mieli potrzeby ukrywania si´.
Wraz z powstaniem innych komisji regionalnych centralna Komisja Inter-
wencji i PraworzàdnoÊci NSZZ „SolidarnoÊç” zosta∏a powi´kszona o ich
przedstawicieli. Z Polski po∏udniowo-wschodniej byli to Wies∏aw Tomasik
reprezentujàcy Podkarpacie i Ewa Kuberna ze Stalowej Woli. Nazwiska
cz∏onków wraz z adresami zosta∏y podane do publicznej wiadomoÊci11.

W Stalowej Woli po powstaniu Tymczasowej Rady NSZZ „Solidar-
noÊç” TKZ przeprowadzi∏a zbiórk´ podpisów pod petycjà do sejmu, w któ-
rej domagano si´ przywrócenia pluralizmu zwiàzkowego. Petycja zosta∏a
przygotowana przez W∏adys∏awa Liwaka. Zdo∏ano zebraç 940 podpisów
pracowników Huty Stalowa Wola i WSK-PZL Gorzyce i 20 paêdziernika
1986 r. z∏o˝ono je w kancelarii sejmu. Osoby zbierajàce podpisy oraz sy-
gnatariusze zostali dotkni´ci represjami policyjno-administracyjnymi (roz-
mowy ostrzegawcze, przes∏uchania, pozbawienie premii). Rzecznik praso-
wy rzàdu Jerzy Urban oÊwiadczy∏, ˝e ci, którzy z∏o˝yli podpis pod petycjà,
zostali zastraszeni przez organizatorów akcji.

373

10 G. GoÊciƒski, Opozycja na Podkarpaciu..., s. 112. Jednà z wi´kszych akcji zorganizowanych przez
Komisj´ Interwencji i PraworzàdnoÊci Podkarpacia by∏o wsparcie pracowników Zak∏adu P∏yt Wió-
rowych w JaÊle. W paêdzierniku 1987 r. dyrektor zak∏adu Wies∏aw Nawrot, w zwiàzku z zamiarem
przystàpienia firmy do spó∏ki z udzia∏em zagranicznym „Furnel International Corporation Ltd.”,
poleci∏ pracownikom, aby zapisali si´ do oficjalnych zwiàzków zawodowych, po czym propozycj´
pracy w nowej firmie otrzymali jedynie cz∏onkowie tych zwiàzków. Komisja wnios∏a skarg´ na dy-
rektora do Prokuratury Rejonowej w JaÊle, a nast´pnie do Prokuratury Wojewódzkiej w KroÊnie.
Wobec braku zadowalajàcych efektów spraw´ nag∏oÊniono w zachodnich mediach. Jednak nie
uda∏o si´ przywróciç do pracy zwolnionych osób, w tym organizatora protestu w zak∏adzie Bogda-
na G∏adysza.
11 „SolidarnoÊç Podkarpacka” 1987, nr 48.
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Skala poparcia petycji mog∏a utwierdziç dzia∏aczy TKZ w przekonaniu,
˝e warto zdecydowaç si´ na kolejne dzia∏ania zmierzajàce do rozpocz´cia
jawnej dzia∏alnoÊci. Jednak przez prawie ca∏y 1987 r. w Stalowej Woli trwa-
∏y dyskusje dotyczàce powo∏ania jawnej organizacji zwiàzkowej. Przywódcy
„SolidarnoÊci” zach´cali do tworzenia komitetów za∏o˝ycielskich i sk∏ada-
nia do sàdów wniosków o rejestracj´. Decyzja zapad∏a jesienià 1987 r. po
konsultacjach Ewy Kuberny m.in. z Tadeuszem Mazowieckim. Kuberna
i Wies∏aw Wojtas w porozumieniu z innymi cz∏onkami 25 sierpnia 1987 r.
wystàpili z TKZ i wspólnie z W∏adys∏awem Liwakiem zainicjowali jawny
Komitet Za∏o˝ycielski NSZZ „SolidarnoÊç” Huty Stalowa Wola. 13 paê-
dziernika Komitet – w sk∏adzie: Wojtas (przewodniczàcy), Liwak, Zdzis∏aw
Be∏czowski, Krzysztof D´bski, Jan Flis, Wies∏aw Gajda, El˝bieta Guzy, Ry-
szard Kotwica, Anna ¸ojowska, Wies∏aw Podsiad∏o, Kazimierz Rostek, Jó-
zef Serafin, Regina Stój i Emil Wolak – z∏o˝y∏ wniosek o rejestracj´ do Sàdu
Wojewódzkiego w Sandomierzu. Próba legalizacji „SolidarnoÊci” w Stalo-
wej Woli, podobnie jak w ca∏ym kraju, nie powiod∏a si´, ale wÊród za∏ogi
Huty Stalowa Wola wzbudzi∏a poczucie w∏asnej si∏y, obni˝ajàc barier´ stra-
chu. 1 grudnia Rada Pracownicza Huty Stalowa Wola w swej uchwale pozy-
tywnie odnios∏a si´ do powo∏ania Komitetu Za∏o˝ycielskiego NSZZ „Soli-
darnoÊç” Pracowników Huty. Znaczna cz´Êç cz∏onków Rady Pracowniczej
reprezentowa∏a „SolidarnoÊç”; osoby te wesz∏y w sk∏ad Rady po uzgodnie-
niu z tajnà strukturà zwiàzkowà. Mimo zwolnieƒ z pracy i kar nak∏adanych
przez kolegium do spraw wykroczeƒ, 3 marca 1988 r., w dniu rozprawy re-
wizyjnej dotyczàcej rejestracji przed Sàdem Najwy˝szym, oko∏o 70 proc. za-
∏ogi pierwszej zmiany huty na znak poparcia dla staraƒ Komitetu Za∏o˝y-
cielskiego wysz∏o z pracy – inaczej ni˝ codziennie – bramà nr 312.

3 lutego stalowowolska SB zatrzyma∏a kilku cz∏onków Komitetu Za∏o-
˝ycielskiego. 9 lutego natomiast z inicjatywy wojewody tarnobrzeskiego
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12 M. Czwarno, op. cit., s. 50. 7 XII 1987 r. Sàd Wojewódzki w Sandomierzu odmówi∏ rejestracji
Komitetu Za∏o˝ycielskiego. 3 III 1988 r. przed Sàdem Najwy˝szym w Warszawie odby∏a si´ rozpra-
wa rewizyjna. Komitet Za∏o˝ycielski Huty Stalowa Wola reprezentowany by∏ przez przewodniczà-
cego Wojtasa, Liwaka i Krzysztofa D´bskiego. Sàd oddali∏ rewizj´. 20 I 1988 r. do Komitetu do-
sz∏y kolejne osoby: Wojciech Burkowski, Stanis∏aw Chwiej, Miros∏aw Czop, Ignacy Dziura,
Wac∏aw Olszówka, Marian Rychel, Marian S´k, Roman Sudo∏, Czes∏awa Szpytma, Ryszard Szy-
maƒski, Stanis∏aw Tkacz, Wies∏aw Turasz. Do Rady Pracowniczej Huty Stalowa Wola z rekomen-
dacji TKZ nale˝eli: Stanis∏aw Bakoƒski, Janusz Henryk, Ryszard Ho∏ownia, Jacek Koralewski, Jan
Korecki, Ryszard Lipiƒski, Mieczys∏aw P´zio∏, Czes∏aw Pyç, Wiktor St´pieƒ, Wies∏aw Turasz, Ste-
fan Woêniak (E. Kuberna, Kalendarium strajków [w:] SolidarnoÊç z KoÊcio∏em..., s. 153).
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p∏k. Bogus∏awa Jaêwieca dosz∏o do spotkania z przedstawicielami Komitetu.
W∏adz´ oprócz wojewody reprezentowa∏ prezydent Stalowej Woli Edward
Stendiuch, zaÊ stron´ opozycyjnà Wojtas, Liwak i D´bski. Wojewoda ograni-
czy∏ si´ do poinformowania o braku akceptacji dla Komitetu Za∏o˝ycielskie-
go jako organizacji nielegalnej. Przedstawiciele „SolidarnoÊci” oÊwiadczyli,
˝e nie zamierzajà rezygnowaç z dzia∏alnoÊci, a w przypadku zastosowania
przez w∏adze represji skorzystajà ze statutowych Êrodków obrony13.

W porównaniu z przedstawionymi powy˝ej regionalnymi strukturami
opozycyjnymi Êrodowisko przemyskie przejawia∏o w tym okresie niewiel-
kà aktywnoÊç. „Czas na otwarte akcje protestacyjne jeszcze nie dojrza∏”
– oÊwiadczy∏a przemyska RKW wiosnà 1987 r., ale wezwa∏a za∏ogi zak∏a-
dów pracy do stosowania bezpiecznych form protestu, takich jak domaga-
nie si´ dodatków dro˝yênianych, szczególnie dla rodzin wielodzietnych,
zaniechanie p∏acenia ró˝nych rzekomo dobrowolnych sk∏adek na cele
spo∏eczne, torpedowanie nieop∏acalnych inwestycji itp. Jako przyk∏ad po-
dano protest kierowców Wojewódzkiego Przedsi´biorstwa Komunikacji
Miejskiej w PrzemyÊlu, którzy odmówili przyj´cia wyp∏at za luty, gdy˝ by∏y
one nieproporcjonalnie niskie w stosunku do przejechanych godzin. Kie-
rowcy byli przes∏uchiwani przez SB, ale solidarnie odmówili wydania ini-
cjatorów protestu. Wobec ich twardego stanowiska dyrekcja zak∏adu zmu-
szona by∏a podwy˝szyç stawki godzinowe14.

Nale˝y zwróciç uwag´ na to, ˝e utrzymanie struktur opozycyjnych
w podziemiu by∏o nader wygodne dla w∏adzy, szczególnie dla aparatu bez-
pieczeƒstwa, który, podobnie jak opozycja, dzia∏a∏ w sposób niejawny.
Utrzymywanie lokali kontaktowych, organizowanie spotkaƒ konspiracyj-
nych, miejsc druku, dystrybucji wydawnictw itp., gubienie esbeckich „ogo-
nów” wymaga∏o wiele energii. Konspiracja wymusza∏a na dzia∏aczach za-
chowanie anonimowoÊci. Osoby te, faktycznie nieznane spo∏eczeƒstwu,
∏atwo by∏y dyskredytowane przez oficjalnà propagand´. Podziemna opozy-
cja by∏a dla wi´kszoÊci spo∏eczeƒstwa czymÊ abstrakcyjnym. Sytuacja si´
zmienia∏a, gdy dzia∏acze podziemia zaczynali dzia∏aç jawnie. Mo˝na by∏o
stosowaç wobec nich okreÊlone formy represji, ale ze wzgl´du na opini´
spo∏ecznà nale˝a∏o to robiç z zachowaniem przynajmniej pozorów prawo-
rzàdnoÊci. Ujawniony dzia∏acz opozycji stawa∏ si´ osobà znanà, identyfiko-
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13 E. Kuberna, Kalendarium..., s. 154.
14 „Busola” 1987, nr 41/42, s. 1–2, 5.
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wanà, a przy tym zyskiwa∏ szersze mo˝liwoÊci dzia∏ania, które trudno by∏o
zakwalifikowaç jako godzàce w podstawy ustrojowe paƒstwa. Przyk∏ad Sta-
lowej Woli pokazuje, ˝e mimo kl´ski koncepcji zalegalizowania dzia∏alno-
Êci zwiàzkowej akcja ujawniajàca pociàgn´∏a za sobà wzrost autorytetu
opozycji wÊród za∏ogi huty, a tym samym zdecydowane zwi´kszenie zasi´-
gu sprzeciwu spo∏ecznego. Wydaje si´, ˝e brak jawnej struktury w najwi´k-
szym oÊrodku opozycji w regionie, jakim by∏ Rzeszów, spowodowa∏, ˝e tu-
tejsi dzia∏acze nie mieli swojego przedstawiciela w jawnym kierownictwie
krajowym, co nabra∏o znaczenia w okresie póêniejszym, gdy zacz´to for-
mowaç ekip´ do negocjacji z przedstawicielami w∏adzy. Opozycja rzeszow-
ska nie da∏a mo˝liwoÊci swoim potencjalnym zwolennikom, aby mogli si´
z nià identyfikowaç i w∏àczyç w szerszy nurt sprzeciwu spo∏ecznego. 

25 wrzeÊnia 1987 r. przesta∏o istnieç podziemne kierownictwo „Solidar-
noÊci” – Tymczasowa Komisja Koordynacyjna, a poniewa˝ w∏adza nie na-
wiàza∏a dialogu z Tymczasowà Radà „SolidarnoÊci”, równie˝ ona zosta∏a
rozwiàzana. W zamian utworzono jednolite kierownictwo zwiàzku – Krajo-
wà Komisj´ Wykonawczà. Na jej czele stanà∏ Lech Wa∏´sa, oprócz niego
w sk∏ad KKW weszli jawnie dzia∏ajàcy przedstawiciele du˝ych regionów:
Zbigniew Bujak (Mazowsze), W∏adys∏aw Frasyniuk (Dolny Âlàsk), Bogdan
Lis (Gdaƒsk), Janusz Pa∏ubicki (Wielkopolska), Jerzy D∏u˝niewski (¸ódê),
Stefan Jurczak (Ma∏opolska), Andrzej Milczanowski (Szczecin), Stanis∏aw
W´glarz (Lublin – Region Ârodkowo-Wschodni).

Opozycja w Polsce po∏udniowo-wschodniej stara∏a si´ w dalszym ciàgu
utrzymywaç dotychczasowe formy sprzeciwu wobec systemu. Tradycyjnie
organizowano msze Êwi´te w intencji ojczyzny trzynastego dnia ka˝dego
miesiàca, przed 1 maja wzywano do uczczenia Êwi´ta robotniczego w inny
ni˝ narzucony przez w∏adz´ sposób. Jednak zdecydowanie wi´kszà popu-
larnoÊcià w kr´gach opozycyjnych cieszy∏y si´ niezale˝ne obchody Êwi´ta
Konstytucji 3 maja, a jednoczeÊnie uroczystoÊci Matki Bo˝ej Królowej Pol-
ski. Przyk∏adowo we mszy (przy zach´cie RKW Krosno) odprawionej 3 ma-
ja 1987 r. w kroÊnieƒskim koÊciele Kapucynów wzi´∏o udzia∏ blisko 1500
osób, z których oko∏o oÊmiuset uczestniczy∏o w manifestacji na placu przy-
koÊcielnym. Podobnie w Rzeszowie – tego dnia milicja nie przeszkodzi∏a
nawet w z∏o˝eniu kwiatów pod pomnikiem KoÊciuszki. Utrzymywano, a na-
wet rozwijano kolporta˝ wydawnictw podziemnych. Zdaniem Micha∏a
Str´ka w 1987 r. wzros∏o zapotrzebowanie na publikacje drugiego obiegu.
Oprócz ukszta∏towanych struktur RKW w Rzeszowie, które zajmowa∏y si´

376

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:24  Page 376



dystrybucjà wydawnictw, funkcjonowa∏y samodzielne oÊrodki kolporta˝o-
we w Mielcu (Stanis∏aw Kalita, Stanis∏aw Stachowicz, Marian Strycharz),
Le˝ajsku (Mieczys∏aw Libera, Stanis∏aw So∏ek), ¸aƒcucie (Józefa Henzel,
Wit Tybulczyk), Strzy˝owie (Boles∏aw Rudnicki, Andrzej ˚ybura), S´dzi-
szowie i Ropczycach (Andrzej Kubik, Maria Tarnawska). Trwa∏a intensyw-
na wymiana prasy podziemnej z PrzemyÊlem (Marek Kamiƒski, Helena
Kubin, Zygmunt Majgier, Stanis∏aw ˚ó∏kiewicz), Krosnem (Henryk Owoc)
i ze Stalowà Wolà (Dionizy Garbacz). Utrzymywano kana∏y informacyjne
z Krakowem, Wroc∏awiem, Warszawà. W grudniu 1987 r. dojrza∏a decyzja
o powo∏aniu formalnej, aczkolwiek nadal podziemnej reprezentacji zwiàz-
kowej w Jaros∏awiu – Tymczasowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidar-
noÊç” Ziemi Jaros∏awskiej z Ryszardem Bugrynem na czele. Zastàpi∏a ona
dotychczasowe nieformalne grupy w Jaros∏awiu, co nie oznacza∏o zanie-
chania dzia∏alnoÊci przez duszpasterstwa15.

Wokó∏ pielgrzymki Jana Paw∏a II

Niewàtpliwy prze∏om i wzrost nastrojów sprzyjajàcych bardziej po-
wszechnemu przeciwstawianiu si´ w∏adzy przynios∏a trzecia wizyta papie˝a
Jana Paw∏a II w Polsce – od 8 do 14 czerwca 1987 r. Mia∏a ona pierwszo-
rz´dne znaczenie dla podbudowania ducha Polaków, ale tak˝e uaktywni∏a
Êrodowiska opozycyjne, a przede wszystkim ukaza∏a ludziom moc wspólno-
ty. Jak si´ wydaje, podczas tej pielgrzymki pokolenie „SolidarnoÊci” prze-
kona∏o si´, ˝e jest sens walczyç o wartoÊci Sierpnia ’80, m∏odzie˝ zaÊ, któ-
ra wchodzi∏a w doros∏e ˝ycie, doÊwiadczy∏a – niejednokrotnie pierwszy raz
w ˝yciu – si∏y jednoÊci spo∏ecznej, co pozwoli∏o jej, nie oglàdajàc si´ na eli-
ty opozycji, podjàç swojà walk´ o niezale˝noÊç.

Ju˝ od kwietnia 1987 r. w Rzeszowie zbierano podpisy pod apelem war-
szawskich Êrodowisk duszpasterskich, zwiàzanym z czerwcowà wizytà pa-
pie˝a. W apelu zwrócono uwag´ na przypadki nieprzestrzegania przez w∏a-
dze PRL praw obywatelskich oraz proszono Jana Paw∏a II o modlitw´
i wsparcie dzia∏aƒ na rzecz wolnoÊci w Polsce. Apel podpisa∏o oko∏o pi´ç-
dziesi´ciu osób ze Êrodowiska solidarnoÊciowego w województwie rzeszow-
skim. Do spotkaƒ z papie˝em przygotowywano si´ w ca∏ym kraju, w tym
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15 AIPN Rz, 01/62, Meldunek dzienny WUSW w KroÊnie do MSW, 3 V 1987 r., k. 129; M. Str´k,
op. cit., s. 130; DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 95.
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tak˝e w diecezji przemyskiej. Nabo˝eƒstwa z udzia∏em Jana Paw∏a II w du-
˝ych oÊrodkach miejskich, szczególnie w Gdaƒsku i Warszawie, by∏y okazjà
do zamanifestowania, ˝e „SolidarnoÊç” „by∏a, jest, b´dzie” – jak g∏osi∏ je-
den z transparentów16.

Wzorem akcji z roku 1983 r. w MSW przygotowano operacj´ o krypto-
nimie „Zorza II”. Jednym z jej zasadniczych celów by∏o izolowanie Êrodo-
wisk opozycyjnych od pielgrzymki papieskiej. Rzeszowska SB, wiedzàc
o przygotowaniach RKW do wizyty Jana Paw∏a II, z poczàtkiem czerwca
rozpocz´∏a dzia∏ania n´kajàce: 48-godzinne zatrzymania, rozmowy ostrze-
gawcze i przeszukania. Dotkn´∏y one Eugeniusza Jand´, Tadeusza Kense-
go, Wand´ Minickà-Wojturskà, Zygmunta Sieczkosia, Stanis∏awa Stacho-
wicza, Micha∏a Str´ka, Leszka Szczepanika, Marka Wójcika. 7 czerwca
zatrzymano na 48 godzin Str´ka, Konkela i Wies∏aw´ Lenart. Mia∏o to Êci-
s∏y zwiàzek z przej´ciem przez SB – na skutek donosów agentów „JaÊmi-
na” i „Darka”17 – pielgrzymkowych chust, proporczyków i opasek z napi-
sami „SolidarnoÊç Rzeszów”, „SolidarnoÊç. Ojciec Âwi´ty w Ojczyênie”
i „Solidarni z Ojcem Âwi´tym”, przygotowanych przez RKW. Lenart
i Konkel musieli zap∏aciç 40 i 45 tys. z∏ grzywny oraz po 7 tys. kosztów po-
st´powania18.

Niektóre osoby, zastraszone przez SB, wycofa∏y si´ z udzia∏u we wspól-
nej pielgrzymce do Tarnowa na spotkanie z papie˝em. Mimo represji do
Tarnowa przyby∏a liczna grupa dzia∏aczy opozycyjnych, którzy zdo∏ali
przewieêç ocalone przed SB emblematy. Rzeszowska opozycja przygoto-
wa∏a w darze dla Jana Paw∏a II album ze znaczkami, ekslibrisami, koper-
tami i okolicznoÊciowymi stemplami wykonanymi m.in. przez osoby prze-
trzymywane w stanie wojennym w oÊrodkach odosobnienia. Koordynacjà
prac przygotowawczych zajà∏ si´ Andrzej Filipczyk, a album zosta∏ przy-
wieziony do Tarnowa przez Zygmunta Sieczkosia i Wojciecha Buczaka.
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16 H. G∏´bocki, Konspira..., s. 220–221.
17 Tajny wspó∏pracownik „Darek” zosta∏ zwerbowany 24 VI 1986 r. przez Janusza Kladera na pod-
stawie materia∏ów obcià˝ajàcych. 22 IV 1987 r. przejà∏ go Janusz Tyrakowski. „Darek” wspó∏pra-
cowa∏ z SB do 1989 r., otrzymywa∏ za to wynagrodzenie (AIPN Rz, 00211/54).
18 Ibidem, 00163/13, t. 1, Meldunek operacyjny Wydzia∏u V WUSW w Rzeszowie, 8 VI 1987 r.,
k. 494. Józef Konkel zosta∏ zatrzymany po wyjÊciu z autobusu na ul. Krakowskiej w Rzeszowie
z torbami pe∏nymi emblematów „SolidarnoÊci”, które by∏y przygotowane na spotkanie z papie˝em.
Towarzyszy∏a mu jego dwunastoletnia córka Agnieszka, którà równie˝ chciano zabraç do samo-
chodu, w koƒcu jednak puszczono jà, po czym sama uda∏a si´ do domu.
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Charakterystycznym sposobem uczczenia wizyty papie˝a w Polsce przez
diecezj´ przemyskà i zwiàzanych z KoÊcio∏em dzia∏aczy opozycyjnych by∏o
wydanie 8 czerwca pierwszego, okolicznoÊciowego numeru pisma „Rola
Katolicka”. W sk∏ad jego redakcji weszli: Jan Draus, ks. Edward Frankow-
ski, Dionizy Garbacz, Jan Musia∏ (redaktor naczelny), Ma∏gorzata Rud-
nicka, Wanda Tarnawska, Stanis∏aw Wola, Zbigniew Wójcik. Ju˝ w samym
Tarnowie zatrzymano Czes∏awa Pieczonk´ – rolnika z Przemyskiego, któ-
ry rozdawa∏ ulotki OKOR, a tak˝e Leszka Koz∏owskiego (syna Jana) i Jó-
zefa Ciasnocha, rolników z Tarnobrzeskiego, którym przed mszà Êwi´tà
zabrano transparent z napisem: „SolidarnoÊç Wiejska”. Kolegium przy
prezydencie Tarnowa orzek∏o dla nich kary grzywny od 31 tys. do 50 tys. z∏.
Rolnicy udzielajàcy si´ w swoim duszpasterstwie zorganizowali 7–9 czerw-
ca pieszà pielgrzymk´ z Rzeszowa do Tarnowa. Wzi´∏o w niej udzia∏ oko-
∏o 140 osób19.

W KroÊnie przeprowadzono akcj´ rozlepiania plakatów z przygotowa-
nà przez Grzegorza GoÊciƒskiego odezwà o ratowanie ojczyzny z upadku
moralnego. W Tarnowie delegacja opozycjonistów z województwa kro-
Ênieƒskiego mia∏a swój transparent z napisem: „SolidarnoÊç Podkarpac-
ka”. Cz´Êç dzia∏aczy uda∏a si´ równie˝ do Gdaƒska na msz´ odprawianà
przez papie˝a. Tam Zygmunt B∏a˝, Pawe∏ Chrupek i ks. Zbigniew Motyka,
wszyscy ubrani w sutanny, dotarli samochodem w okolice o∏tarza, gdzie
rozwin´li transparent: „SolidarnoÊç trwa, bo Ty da∏eÊ jej Ducha”. Nast´p-
nie kroÊnieƒska delegacja wzi´∏a udzia∏ w manifestacji pokojowej na uli-
cach Gdaƒska, rozp´dzonej przez milicj´20. 

Papie˝ wielokrotnie podczas swojej trzeciej pielgrzymki do Polski upo-
mina∏ si´ o prawa obywatelskie, a w Gdaƒsku przypomnia∏ o „SolidarnoÊci”
i wezwa∏ o zachowanie jej dziedzictwa. „Ca∏a papieska pielgrzymka by∏a po-
twierdzeniem ˝ywotnoÊci zwiàzku, najsilniejszym od lat Êwiadectwem
obecnoÊci ruchu, który spisywano ju˝ niekiedy na straty”21. Zdaje si´, ˝e
znaczenie wizyty papieskiej bardziej docenili dzia∏acze lokalnych struktur
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19 M. Str´k, op. cit., s. 130–131; „SolidarnoÊç Trwa” 1987, nr 95; T. Sopel, op. cit., s. 192. 
20 G. GoÊciƒski, Opozycja na Podkarpaciu..., s. 108–109. Oprócz pielgrzymów, w tym opozycjoni-
stów z województwa kroÊnieƒskiego, którzy uczestniczyli w spotkaniach liturgicznych z papie˝em,
do Tarnowa i Gdaƒska wyjecha∏o 230 funkcjonariuszy operacyjnych WUSW w KroÊnie w celu „za-
bezpieczania” uroczystoÊci (AIPN Rz, 01/62, Meldunek dzienny WUSW w KroÊnie do MSW,
10 VI 1987 r., k. 167).
21 J. Skórzyƒski, Ugoda i rewolucja. W∏adza i opozycja 1985–1989, Warszawa 1995, s. 29.
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ni˝ elita opozycji, która nie do koƒca dostrzega∏a wag´ papieskich s∏ów. Pa-
radoksalnie Êrodowisko w∏adzy dostrzeg∏o znaczenie papieskiego naucza-
nia dla nag∏oÊnienia opozycji, a tym samym zagro˝enie dla siebie. Potwier-
dzi∏ to gen. Czes∏aw Kiszczak podczas posiedzenia Biura Politycznego
KC PZPR 19 czerwca: „Opozycji i tak zwanemu podziemiu uda∏o si´ po-
kazaç, ˝e jeszcze istnieje. Zosta∏a w okreÊlony sposób dowartoÊciowana
przez wystàpienie papie˝a”22.

Referendum 29 listopada 1987 

W drugiej po∏owie lat osiemdziesiàtych kierownictwo ekipy rzàdzàcej
cechowa∏o doktrynerskie przekonanie, uwarunkowane koniecznoÊcià utrzy-
mania w∏adzy, ˝e w∏asnymi si∏ami uda si´ dokonaç niezb´dnej moderniza-
cji gospodarki paƒstwa – bez zmiany systemu. Efektem takiego myÊlenia
by∏o maniakalne trwanie przy stanowisku, ˝e w kraju rzekomo post´puje
reforma gospodarcza. Umocnieniu tego stanowiska w sensie propagando-
wym s∏u˝y∏o referendum, które w zamyÊle w∏adzy mia∏o przynieÊç spo∏ecznà
akceptacj´ prowadzonej przez nià polityki oraz zgod´ na jej kontynuowa-
nie pod szyldem tzw. II etapu reformy gospodarczej. Termin referendum
zosta∏ wyznaczony na 29 listopada 1987 r. Pytania by∏y sformu∏owane w za-
wi∏y sposób i nie zawiera∏y ˝adnych konkretów. Pierwsze dotyczy∏o zgody
na realizacj´ programu radykalnego uzdrowienia gospodarki, w którym nie
wykluczano ogólnie sformu∏owanych wyrzeczeƒ spo∏ecznych, w drugim zaÊ
badano potrzeb´ demokratyzacji ˝ycia politycznego. Opozycja wezwa∏a do
bojkotu referendum, co nie by∏o zadaniem trudnym, gdy˝ w∏adza, jakby
pewna korzystnego dla siebie wyniku, za∏o˝y∏a, ˝e referendum b´dzie wa˝-
ne wówczas, gdy co najmniej 50 proc. uprawnionych do g∏osowania obywa-
teli odpowie twierdzàco na postawione pytania.

Ârodowiska opozycyjne Polski po∏udniowo-wschodniej w∏àczy∏y si´ do
bojkotu. Ulotki w tej sprawie przygotowane zosta∏y przez RKW Rzeszów
i RKW Krosno, do bojkotu wezwa∏ te˝ Rzeszowski Oddzia∏ „SolidarnoÊci
Walczàcej”. Na Podkarpaciu pojawi∏y si´ równie˝ plakaty. W Rzeszowie
cz´Êç ulotek przejmowana by∏a przez agentów, którzy nast´pnie oddawali
je funkcjonariuszom SB. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa zasadniczà rol´ w wypro-
dukowaniu i przej´ciu ulotek wyznaczy∏a tajnemu wspó∏pracownikowi
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22 Ibidem, s. 30.
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o pseudonimie „El˝bieta”, cz∏onkowi Rady Wykonawczej „SolidarnoÊci
Walczàcej” w Rzeszowie23.

Zdaniem Biura Studiów SB MSW Rzeszowski Oddzia∏ „SolidarnoÊci
Walczàcej” by∏ – mimo znacznego stopnia rozpracowania – najbardziej
pr´˝nym poza Wroc∏awiem oÊrodkiem tej organizacji. Organa bezpieczeƒ-
stwa mia∏y jednak poczucie satysfakcji ze stopnia jego rozpoznania, osià-
gni´tego dzi´ki pracy operacyjnej WUSW w Rzeszowie, w wyniku której
dosz∏o do „opanowania kierownictwa oddzia∏u i zapewnienia wp∏ywu na
jego dzia∏alnoÊç”. Oceniano, ˝e kierownictwo grupy rzeszowskiej tworzy
trzyosobowa Rada Polityczna oraz szeÊcioosobowa Rada Wykonawcza.
Ca∏a struktura liczy∏a blisko 75 osób, ale sta∏à aktywnoÊç wykazywa∏o oko-
∏o dwudziestu osób. Te dwie przes∏anki – znaczny stopieƒ opanowania
przez SB oraz aktywnoÊç samej struktury i zaufanie wÊród przywódców
„SolidarnoÊci Walczàcej” we Wroc∏awiu – mia∏y sprzyjaç utworzeniu przez
oddzia∏ rzeszowski kana∏u przerzutu wydawnictw podziemnych do Lwowa,
Kijowa, Wilna i Grodna, który by∏by w pe∏ni kontrolowany przez SB; cho-
dzi∏o o wyprzedzenie staraƒ wroc∏awskiej „SolidarnoÊci Walczàcej” w tym
zakresie, a tak˝e zbli˝enie obydwu oÊrodków przez wejÊcie kogoÊ z Rzeszo-
wa do Rady Politycznej „SolidarnoÊci Walczàcej”. W tym celu zamierzano
pos∏u˝yç si´ tajnymi wspó∏pracownikami ulokowanymi w kierownictwie
„SolidarnoÊci Walczàcej” w Rzeszowie. Punkty odbioru literatury w ZSRR
mia∏y zostaç zorganizowane i kontrolowane przez KGB. Mo˝emy jednak
domniemywaç, ˝e kombinacja operacyjna, której nadano kryptonim
„Kamfora”, w cz´Êci dotyczàcej utworzenia kana∏u przerzutowego nie po-
wiod∏a si´. Organizacjà pierwszego kontaktu na wschodzie mia∏ si´ zajàç
WUSW w KroÊnie, który po uzgodnieniu z Biurem Studiów wytypowa∏ taj-
nego wspó∏pracownika o pseudonimie „Sonia”. Powierzono mu nawiàza-
nie kontaktu z przedstawicielami KGB pod pretekstem rodzinnych odwie-
dzin w ZSRR. Na prze∏omie wrzeÊnia i paêdziernika 1987 r. podczas
swojego pobytu na wschodzie agent kategorycznie odmówi∏ wspó∏pracy24.
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23 AIPN Rz, 01/62, Meldunek dzienny WUSW w KroÊnie do MSW, 27 XI 1987 r., k. 336; ibidem,
044/1106, t. 1, Uzupe∏nienie planu do sprawy operacyjnego rozpracowania „OÊmiornica”, 10 XI
1987 r., k. 100.
24 Ibidem, 01/146, Koncepcja wypracowania kontrolowanych kana∏ów ∏àcznoÊci „SolidarnoÊci
Walczàcej” na zachodnie republiki ZSRR, Biuro Studiów SB MSW, 16 VII 1987 r., k. 4–7; ibidem,
Informacja Biura Studiów SB MSW dotyczàca „SolidarnoÊci Walczàcej”, 20 VIII 1987 r., k. 17; ibi-
dem, Pismo zast´pcy dyrektora Biura Studiów SB MSW p∏k. Stanis∏awa St´pnia do zast´pcy szefa 
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W po∏owie wrzeÊnia 1987 r. cz∏onkowie RKW Rzeszów powrócili do
projektu rozpocz´cia jawnej dzia∏alnoÊci. Postanowiono pozostawiç struk-
tur´ tajnà, a do uczestnictwa w pracach przygotowujàcych do ujawnienia
wyznaczono Zygmunta Sieczkosia i Marka Wójcika. Ponadto zastanawiano
si´ nad sprawà referendum. Swoje oficjalne stanowisko w tej kwestii RKW
przedstawi∏a w oÊwiadczeniu wydanym w formie ulotki, w którym przypo-
mniano pomys∏ „SolidarnoÊci” jeszcze z jesieni 1981 r. dotyczàcy przepro-
wadzenia referendum na temat reform w Polsce. Stwierdzono, ˝e rzekomo
reformatorskie dzia∏ania w∏adz okaza∏y si´ fiaskiem i doprowadzi∏y do
upadku gospodarczego kraju. RKW widzia∏a w referendum prób´ zrzuce-
nia na obywateli odpowiedzialnoÊci za planowane drastyczne podwy˝ki
cen. Niemniej jednak nie wezwa∏a wprost do bojkotu g∏osowania,
a w oÊwiadczeniu napisa∏a jedynie: „Mo˝na w nim nie uczestniczyç”. Tym-
czasem w paêdzierniku RKW Rzeszów i Okr´g Rzeszowsko-Przemyski
KPN zawar∏y porozumienie o wspó∏pracy. Nale˝y zaznaczyç, ˝e jesienià
1987 r. rzeszowska RKW rozpocz´∏a szerokie dzia∏ania, które mog∏yby
w∏àczyç w nurt sprzeciwu wi´ksze kr´gi spo∏eczne. By∏a to jakby próba
prze∏amania impasu w Êrodowisku opozycjonistów, a tym samym poszerze-
nia pola dzia∏ania. Od jesieni 1987 r. rozpocz´∏y si´ równie˝ regularne kon-
takty Sieczkosia ze Stefanem Jurczakiem, przedstawicielem Ma∏opolski
w Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „SolidarnoÊç”25.

W∏adze liczy∏y si´ z mo˝liwoÊcià bojkotu referendum przez opozycj´,
sàdzi∏y jednak, ˝e nie jest ona w stanie „narzuciç spo∏eczeƒstwu kierunków
odpowiedzi na pytania referendum”. Kierownik Grupy Operacyjno-Szta-
bowej, której zadaniem by∏a organizacja i koordynacja dzia∏aƒ zabezpie-
czajàcych referendum, p∏k Jan Czajka z WUSW w Rzeszowie stwierdzi∏
w swoich wytycznych z 29 paêdziernika 1987 r.: „Referendum b´dzie jednà
z najwa˝niejszych kampanii politycznych ostatnich lat”. Do podstawowych
zadaƒ organów bezpieczeƒstwa przed tym wydarzeniem nale˝a∏o aktywne,
wnikliwe i g∏´bokie rozpoznanie operacyjne, przeprowadzenie dzia∏aƒ za-
pobiegawczych i parali˝ujàcych inicjatywy „przeciwnika”, przeciwdzia∏anie
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WUSW ds. SB w KroÊnie p∏k. Juliana Szyndlera, 27 XI 1987 r., k. 24. Wed∏ug oceny SB z 1987 r.
10 proc. funkcjonujàcych wówczas w kraju 284 struktur opozycyjnych by∏o ca∏kowicie kontrolowa-
ne operacyjnie, natomiast 85 proc. cz´Êciowo (W. Sawicki, Podziemie antykomunistyczne w 1987 r.
w oczach S∏u˝by Bezpieczeƒstwa, dokument: Ocena aktywnoÊci struktur nielegalnych – 15 paêdzierni-
ka 1987, „Arcana” 1999, nr 27, s. 102).
25 M. Str´k, op. cit., s. 134–137.
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wszelkim formom terroryzmu, dywersji i sabota˝u, zintensyfikowanie kon-
troli cudzoziemców itp. Wykorzystano ca∏y potencja∏ operacyjny MO i SB,
a tak˝e inne s∏u˝by: Stra˝ Po˝arnà, Stra˝ Przemys∏owà, ORMO i Obron´
Cywilnà26. Zdaje si´, ˝e by∏a to najwi´ksza mobilizacja si∏ ochraniajàcych
system od czasu stanu wojennego. 

W okresie bezpoÊrednio poprzedzajàcym referendum w∏adze zorgani-
zowa∏y spotkania agitacyjne. Tylko w województwie rzeszowskim od 10 do
22 listopada odby∏o si´ oko∏o 1300 takich spotkaƒ – z ogólnej liczby zapla-
nowanych 1747. WUSW przyzna∏, ˝e „w opiniach Êrodowisk pracowni-
czych województwa dominuje w zasadzie nieufnoÊç w skutecznoÊç propo-
nowanych rozwiàzaƒ, zawartych w II etapie reformy”. Stosunek wi´kszoÊci
obywateli do referendum by∏ oboj´tny, co odbija∏o si´ na niskiej frekwen-
cji na spotkaniach agitacyjnych. Przychodzi∏o na nie od 17 do 30 osób, zda-
rza∏y si´ przypadki odwo∏ywania spotkaƒ z powodu braku uczestników.
Obecni na spotkaniach mówili o swoich oczekiwaniach i potrzebach bie˝à-
cych, które wynika∏y z totalnych braków na rynku. Zdarza∏o si´ te˝ bezpo-
Êrednie obarczanie PZPR winà za kryzys gospodarczy. 

Zgodnie z wytycznymi MSW terenowe organa bezpieczeƒstwa w listo-
padzie 1987 r. stara∏y si´ neutralizowaç zamiary opozycji dotyczàce bojko-
tu referendum. Funkcjonariusze SB w województwie rzeszowskim od 15 do
28 listopada przeprowadzili 66 rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych
z „figurantami” spraw operacyjnych i 35 rozmów z ksi´˝mi. Ponadto
26 rozmów z ksi´˝mi przeprowadzili pracownicy Wydzia∏u do spraw Wy-
znaƒ Urz´du Wojewódzkiego, a 171 rozmów prezydenci miast oraz naczel-
nicy miast i gmin. Przej´to 1682 egzemplarze wydawnictw podziemnych,
w tym 881 ulotek nawo∏ujàcych do bojkotu. Wed∏ug oficjalnych wyników fre-
kwencja na referendum w województwie rzeszowskim wynios∏a 70,56 proc.
SpoÊród 447 ksi´˝y uprawnionych do g∏osowania do lokali wyborczych
przysz∏o 34 (7,6 proc.). Na dwieÊcie zakonnic w g∏osowaniu wzi´∏o udzia∏
osiemnaÊcie. Zakonnicy nie g∏osowali27.

W trakcie kampanii referendalnej w województwie przemyskim, ochra-
nianej tam przez SB w ramach sprawy obiektowej o kryptonimie „Etap”,
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26 Przeciw SolidarnoÊci..., s. 288–290 (Wytyczne kierownika Grupy Operacyjno-Sztabowej dla or-
ganizacji i koordynacji zabezpieczenia referendum, WUSW w Rzeszowie, 29 X 1987 r.). 
27 Ibidem, s. 298–300 (Informacja dotyczàca aktualnej sytuacji w województwie rzeszowskim przed
referendum, 23 XI 1987 r.; Meldunek sygnalny nr 549 do sprawy obiektowej krypt. „Opinia”,
30 XI 1987 r.).
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naczelnik Wydzia∏u III WUSW w PrzemyÊlu kpt. Tadeusz St´pieƒ28 odno-
towa∏ jedynie dwukrotny kolporta˝ ulotek wzywajàcych do bojkotu
– w PrzemyÊlu i Jaros∏awiu. Funkcjonariusze SB przeprowadzili 71 rozmów
operacyjno-profilaktycznych i sk∏onili Wydzia∏ do spraw Wyznaƒ Urz´du
Wojewódzkiego do przeprowadzenia 41 rozmów z ksi´˝mi. Ponadto
w dwudziestu miejscowoÊciach mieszkaƒcy zapowiedzieli, ˝e nie wezmà
udzia∏u w referendum, jeÊli w∏adze nie spe∏nià postulatów dotyczàcych
spraw lokalnych29.

Zdecydowane dzia∏ania przeciwko referendum podj´∏a opozycja kroÊ-
nieƒska. Do akcji ulotkowych w∏àczyli si´ uczniowie szkó∏ Êrednich. Wy-
dzia∏ III WUSW w KroÊnie prowadzi∏ spraw´ obiektowà o kryptonimie
„Test 87”. Wykorzystywano w niej 52 tajnych wspó∏pracowników wydzia∏ów
II, III, IV, V, VI i RUSW. KroÊnieƒska SB w ramach przedreferendalnych
dzia∏aƒ prewencyjnych zlikwidowa∏a dwa punkty poligraficzne (faktycznie
chodzi∏o o dwie maszyny do pisania i materia∏y poligraficzne), przeprowa-
dzi∏a 28 rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych i przej´∏a oko∏o tysiàca
ulotek. Siedem osób, po przeprowadzeniu u nich przeszukaƒ, przes∏ucha-
no. Andrzej Nowak i Wies∏aw Staniszewski zostali zatrzymani na 48 go-
dzin30. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa przejmowa∏a wydawnictwa podziemne przez
osobowe êród∏a informacji. 11 stycznia 1988 r. Wydzia∏ VI WUSW w KroÊ-
nie zdoby∏ za ich poÊrednictwem 150 egzemplarzy „SolidarnoÊci Podkar-
packiej” z 17 grudnia 1987 r. Niemniej jednak ze wzgl´du na dobre zakon-
spirowanie punktu druku tego pisma SB nie mog∏a ustaliç „sprawców
wydawania oraz kolporta˝u”. W województwie kroÊnieƒskim w referen-
dum – wed∏ug oficjalnych wyników – wzi´∏o udzia∏ 69,2 proc. osób upraw-
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28 Tadeusz St´pieƒ – ur. w 1945 r. w Metz (Francja), mjr. W 1946 r. przyjecha∏ z rodzicami do To-
maszowa Mazowieckiego. Od 1970 r. w PZPR. W 1976 r. ukoƒczy∏ prawo na Uniwersytecie ¸ódz-
kim. Od 1 I 1970 r. zatrudniony w KW MO w ¸odzi; od 1 X 1970 r. oficer operacyjny Referatu ds.
Bezpieczeƒstwa KM MO w Tomaszowie Mazowieckim; od 1 VI 1975 r. w Wydziale IV KW MO
w Piotrkowie Trybunalskim. Od 16 VI 1980 r. w Wydziale IV KW MO w PrzemyÊlu; od 17 VI
1980 r. zast´pca naczelnika tego wydzia∏u; od 16 III 1984 r. naczelnik Wydzia∏u III. Od 27 X
1989 r. p.o. naczelnik Wydzia∏u Ochrony Porzàdku Konstytucyjnego WUSW w PrzemyÊlu. 15 III
1990 r. przeszed∏ na emerytur´ (AIPN Rz, 0063/137, Akta osobowe Tadeusza St´pnia).
29 Ibidem, 036/17, Wniosek o zakoƒczenie sprawy obiektowej krypt. „Etap”, 22 XII 1987 r.,
k. 134.
30 WÊród represjonowanych w województwie kroÊnieƒskim znaleêli si´ te˝: Wies∏aw ¸acek i Ma-
riusz ¸oÊ – uczniowie III klasy Technikum Elektrycznego w KroÊnie, obaj z Lubatowej; Franciszek
Trybus – rolnik z Kopytowej; Grzegorz GoÊciƒski z Wrocanki – pracownik zak∏adów „Krosnolen”,
Anna Czekaj z Wrocanki – uczennica IV klasy Liceum Zawodowego w KroÊnie.
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nionych do g∏osowania. Z 322 ksi´˝y katolickich g∏osowa∏o dziewi´ciu.
Kler innych wyznaƒ stawi∏ si´ w lokalach wyborczych w 100 proc.31 W∏a-
dza og∏osi∏a, ˝e w referendum w ca∏ym kraju wzi´∏o udzia∏ 67,3 proc. upraw-
nionych do g∏osowania. Na pierwsze pytanie twierdzàco odpowiedzia∏o
66,04 proc. g∏osujàcych, co jednak stanowi∏o tylko 44,28 proc. wszystkich
uprawnionych do g∏osowania, na drugie pytanie twierdzàco odpowiedzia∏o
69,03 proc., czyli 46,29 proc. osób uprawnionych.

Oficjalne wyniki referendum 29 listopada 1987 r. w Polsce po∏udniowo-wschodniej32

Mo˝na uznaç, ˝e osoby, które na pytania zadane w referendum odpo-
wiedzia∏y negatywnie bàdê nie udzieli∏y ˝adnej odpowiedzi, zakomuniko-
wa∏y w ten sposób swój zdecydowany sprzeciw wobec w∏adzy i jej propo-
zycji. Poza tym niewàtpliwie negowa∏a w∏adz´ komunistycznà cz´Êç osób,
które ca∏kowicie zbojkotowa∏y referendum i nie wzi´∏y udzia∏u w g∏oso-
waniu.

Zdaniem opozycji wynik referendum by∏ wotum nieufnoÊci dla obozu
rzàdzàcego. Rzeszowska RKW okreÊli∏a referendum mianem barometru
„nastrojów opozycyjnych”. Pisano: „Wyniki referendum wskazujà wresz-
cie wyraênie, ˝e w spo∏eczeƒstwie roÊnie ÊwiadomoÊç w∏asnej roli i pod-
miotowoÊci”. Zapowiadano, ˝e nast´pne g∏osowanie mo˝e byç jeszcze
bardziej zaskakujàce33. Wyniki referendum jednak pokazujà raczej zobo-
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31 AIPN Rz, 038/20, t. 1, Meldunek zakoƒczeniowy sprawy obiektowej krypt. „Etap”, 22 II 1988 r.,
k. 17; ibidem, 01/62, Meldunek dzienny WUSW w KroÊnie do MSW, 29 XI 1987 r., k. 377; ibidem,
01/60, Meldunek dzienny WUSW w KroÊnie do MSW, 12 I 1988 r., k. 9; „SolidarnoÊç Podkarpac-
ka” 1987, nr 48.
32 „Nowiny”, 1 XII 1987.
33 „SolidarnoÊç Trwa” 1987, nr 97.

Wojewódz-
two

Upraw-
nieni
w tys.

Udział
w tys.

Udział
w proc.

I pyt.
– „tak” 
(proc. 
głosu-
jących)

I pyt. 
– „nie” 
(proc. 
głosu-
jących)

I pyt. 
– brak

odpowie-
dzi (proc. 
głosują-

cych)

II pyt. 
– „tak” 
(proc. 
głosu-
jących)

II pyt. 
– „nie” 
(proc. 
głosu-
jących)

II pyt. 
– brak 

odpowie-
dzi (proc. 
głosują-

cych)
Krośnieńskie 321 380 223 288 69,48 60,05 32,85 7,10 63,28 29,46 7,26

Przemyskie 274 077 183 070 66,80 62,22 30,00 7,78 65,20 26,76 8,04

Rzeszowskie 459 173 322 376 70,21 63,36 30,41 6,23 68,03 25,54 6,43

Tarnobrzeskie 391 041 286 845 73,35 63,12 30,14 6,74 66,02 27,03 6,95

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:24  Page 385



j´tnienie spo∏eczne, aczkolwiek Êwiadczà te˝ niewàtpliwie o wzroÊcie nie-
zadowolenia i mo˝liwoÊci si´gni´cia po bardziej radykalne Êrodki oporu
w przysz∏oÊci.

Znamienne jest to, ˝e skutki kryzysu gospodarczego zacz´∏y odczuwaç
tak˝e instytucje odpowiedzialne za ochron´ systemu PRL, w tym aparat
bezpieczeƒstwa. Ju˝ na poczàtku 1987 r. szefowie wojewódzkich urz´dów
spraw wewn´trznych otrzymali pisma ministra spraw wewn´trznych wraz
z informacjà o utrzymaniu funduszu operacyjnego na poziomie z 1986 r.
Jak poinformowa∏ swoich podw∏adnych w Rzeszowie p∏k Kierat, ustalenie
ni˝szego poziomu nastàpi∏o „zgodnie z dyrektywà towarzysza ministra:
»generalnie dà˝yç do oszcz´dnoÊci i nie zwi´kszaç bud˝etu z uwagi na stan
gospodarki i finansów w PRL«”34. Ekonomiczny aspekt funkcjonowania
systemu, niekiedy pomijany przez badaczy tego okresu, odgrywa∏ – jak si´
wydaje – coraz istotniejszà rol´ i niektórzy decydenci zacz´li sobie uÊwia-
damiaç, ˝e próby wprowadzania reform, które w istocie niczego nie refor-
mowa∏y, sà jedynie przed∏u˝aniem agonii.

W okresie Êwiàt Bo˝ego Narodzenia w 1987 r. przetoczy∏a si´ ostatnia
fala dyskusji na temat powo∏ania jawnej reprezentacji regionu rzeszowskie-
go. „Spodziewano si´, ˝e jawne przedstawicielstwo NSZZ »SolidarnoÊç«
mog∏oby ju˝ bez dotychczasowego poczucia zagro˝enia integrowaç Êrodowi-
ska opozycyjne w Regionie, zgrupowane wokó∏ NSZZ »SolidarnoÊç«,
NSZZ R[olników] I[ndywidualnych] »SolidarnoÊç«, »SolidarnoÊci Walczà-
cej«, KPN, OKOR, Niezale˝nego Ruchu Ludowego »SolidarnoÊç«, duszpa-
sterstw Êrodowiskowych, KIK, przedstawicielstw pracowniczych w zak∏a-
dach pracy, umo˝liwiajàc jednoczeÊnie dzia∏anie opozycyjnych struktur
niejawnych ju˝ zdekonspirowanych” – pisze Micha∏ Str´k35. Zamiarem opo-
zycji by∏o stworzenie szerokiej platformy porozumienia Êrodowisk antyko-
munistycznych i wy∏onienie reprezentacji zdolnej prowadziç negocjacje
z przedstawicielami w∏adzy lokalnej. Jednak˝e i tym razem pozosta∏o to je-
dynie projektem. Istotnym problemem rzeszowskiej opozycji by∏ rozdêwi´k
mi´dzy dwiema g∏ównymi strukturami rzeszowskiej opozycji: RKW i „Soli-
darnoÊcià Walczàcà”. Wzajemne animozje, których pod∏o˝em by∏y chyba
mniej kwestie ideologiczne ni˝ konflikty osobiste, by∏y skutecznie inspiro-

386

34 AIPN Rz, 0022/88, Pismo szefa WUSW w Rzeszowie p∏k. Józefa Kierata do naczelników wy-
dzia∏ów, 5 II 1987 r., k. 15.
35 M. Str´k, op. cit., s. 138.
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wane i podsycane przez SB. Niemniej jednak wiosnà 1988 r., majàc Êwiado-
moÊç zbli˝ajàcego si´ prze∏omu i koniecznoÊci podj´cia wspólnych dzia∏aƒ
wobec w∏adzy, usi∏owano wyjaÊniç naros∏e od lat pretensje. 19 marca przy
okazji imienin Józefa Konkela dosz∏o do spotkania, w którym uczestniczyli
Antoni Kopaczewski i Andrzej Kucharski ze strony „SolidarnoÊci Walczà-
cej” oraz Zbigniew SieczkoÊ, Marek Wójcik i Konkel ze strony RKW. Jak si´
jednak okaza∏o i ta próba porozumienia zakoƒczy∏a si´ fiaskiem36.

Nale˝y zwróciç uwag´, i˝ w dalszym ciàgu prowadzono dzia∏alnoÊç,
której celem by∏o kszta∏towanie postaw niezale˝nych i obywatelskich. W licz-
nych miejscowoÊciach ca∏ego regionu kontynuowano niezale˝ne przedsi´-
wzi´cia edukacyjne i kulturalne w ramach dni lub tygodni kultury chrzeÊci-
jaƒskiej. Odby∏y si´ one 22–29 kwietnia 1987 r. w ¸aƒcucie, 15–22 wrzeÊnia
w Rzeszowie, organizowano je m.in. w Jaros∏awiu, Przeworsku i PrzemyÊlu.
5–11 listopada Duszpasterstwo Rolników w Le˝ajsku zorganizowa∏o Ty-
dzieƒ Akowski w ramach Katolickiego Tygodnia Historycznego. 23 stycznia
1988 r. obchodzono w Rzeszowie 125. rocznic´ wybuchu powstania stycz-
niowego, a w koÊciele oo. Bernardynów bp Edward Bia∏og∏owski, sufragan
przemyski, odprawi∏ msz´ Êwi´tà, inaugurujàc „Rok Niepodleg∏oÊci”37. Jak
si´ okaza∏o, by∏ to rok znamienny. Trudno oceniç, w jakim stopniu tego ro-
dzaju dzia∏ania (niezale˝na kultura i edukacja) wp∏ywa∏y na ukszta∏towanie
nowego pokolenia opozycji, wyros∏ego na przekazywanej tradycji Sierp-
nia ’80. Niewàtpliwie jednak ta forma dzia∏alnoÊci w Polsce po∏udniowo-
-wschodniej mia∏a wi´ksze znaczenie dla rozwoju ÊwiadomoÊci i podtrzy-
mania ducha oporu przeciwko w∏adzy ni˝ dzia∏alnoÊç podziemna, której
zakres z istoty by∏ bardzo ograniczony.

Rolnicy

W Êlad za powo∏aniem we wrzeÊniu 1986 r. jawnej Tymczasowej Rady
NSZZ „SolidarnoÊç” rozpoczà∏ si´ tak˝e proces integracji Êrodowisk wiej-
skich, który zmierza∏ w kierunku utworzenia jawnego przedstawicielstwa.
Przynajmniej na jakiÊ czas uda∏o si´ po∏àczyç ró˝ne nurty niezale˝nego ru-
chu ch∏opskiego, niejednokrotnie sk∏ócone ze sobà Êrodowiska. Rzeszów
w okresie 1987–1988 ponownie sta∏ si´ wa˝nym oÊrodkiem kszta∏towania
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36 Ibidem, s. 141.
37 DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 93–95.
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opinii polskich rolników. Podczas spotkania 21 listopada 1986 r. przy ko-
Êciele na Solcu w Warszawie, w którym uczestniczy∏o oko∏o dwudziestu
osób, m.in. Micha∏ Bartoszcze, Piotr Baumgart, Jan Beszta-Borowski, Sta-
nis∏aw Helski, Stanis∏aw Janisz, Tadeusz Nawrocki, Wieƒczys∏aw Nowacki,
Janusz Szkutnik, Józef Teliga, Janusz Winiarski, zapad∏a decyzja o powo∏a-
niu jawnej Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „SolidarnoÊç” i Kon-
wentu Seniorów Ruchu Ludowego „SolidarnoÊç”. Jak relacjonuje Szkut-
nik, zawarto coÊ na kszta∏t niepisanej umowy politycznej: „Jedni mieli si´
podjàç organizacji struktur typowo zwiàzkowych, a inni typowo politycz-
nych, ale wszyscy majà zawsze wspó∏dzia∏aç i podà˝aç w jednym kierunku.
Owszem, wi´kszoÊç obecnych podpisa∏a si´ pod komunikatami o powo∏a-
niu TKRR »SolidarnoÊç« i Konwentu Seniorów NRL »SolidarnoÊç«. W ra-
mach tej umowy politycznej wykluczono trzy osoby z udzia∏u w tym przed-
si´wzi´ciu: Artura Balazsa, Gabriela Janowskiego i Józefa Âlisza. Oni
faktycznie nie akceptowali wówczas koncepcji budowy struktur zwiàzko-
wych. Obawiano si´, ˝e te osoby po prostu to rozwalà”38. 

Z datà 23 listopada 1986 r. dzia∏acze opozycji ch∏opskiej reprezentu-
jàcy ró˝ne regiony kraju og∏osili wa˝ne oÊwiadczenie, w którym wezwali
do rozpocz´cia dynamicznych dzia∏aƒ na rzecz integracji niezale˝nych
Êrodowisk wiejskich: „Ch∏opi polscy od setek lat wroÊni´ci w polskà ziemi´
przetrwali [...]. JeÊli naród polski jest dziÊ Êwiadomy w∏asnej to˝samoÊci na-
rodowej, zawdzi´cza to nie czyjejkolwiek ∏asce, lecz w∏asnemu nieust´pli-
wemu oporowi. W oporze z ca∏ego narodu istotnà rol´ odegrali polscy
ch∏opi. [...] Obecnie stoimy w obliczu nowej kl´ski gospodarczej. [...] Przed
tym zagro˝eniem nie obroni nas ˝adna organizacja typu kó∏ka rolnicze czy
ZSL [...]. Wzywamy seniorów ruchu ludowego i dzia∏aczy ró˝nych ugru-
powaƒ: NSZZ R[olników] »SolidarnoÊç Wiejska«, NSZZ »SolidarnoÊç
Ch∏opska«, NSZZ R[olników] I[ndywidualnych] »SolidarnoÊç« do podj´-
cia dzia∏aƒ na wspólnej p∏aszczyênie patriotycznych tradycji niezale˝nego
ruchu ludowego ogarniajàcego m∏odzie˝owy ruch wychowawczy, dzia∏ania
gospodarcze i spo∏eczno-polityczne”39. OÊwiadczenie zawiera∏o trzy istotne
kwestie: stwierdzenie o trwaniu polskich ch∏opów przy wartoÊciach patrio-
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38 Relacja Janusza Szkutnika.
39 OÊwiadczenie podpisali: Micha∏ Bartoszcze, Piotr Baumgart, Jan Beszta-Borowski, Stanis∏aw
Helski, Stanis∏aw Janisz, Jan Koz∏owski, Tadeusz Nawrocki, Ludwik Pe∏ka, Janusz Ro˝ek, Józef
Teliga, Marian Wiak (kopia oÊwiadczenia w zbiorach autora). 
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tycznych i narodowych, negacj´ systemu i wezwanie do utworzenia szerokie-
go frontu oporu spo∏ecznego na wsi. Uznano tak˝e potrzeb´ powo∏ania Kon-
wentu Seniorów Ruchu Ludowego „SolidarnoÊç”40, który wesprze dzia∏aczy
ch∏opskich w budowie programu dla polskiej wsi. Celem Tymczasowej Kra-
jowej Rady Rolników „SolidarnoÊç” mia∏o byç stworzenie „jednej jawnej
reprezentacji zawodowej rolników”. W wydanym 23 listopada 1986 r. komu-
nikacie poparto dotychczasowe niezale˝ne formy dzia∏alnoÊci na wsi i we-
zwano do przystàpienia do TKRR przedstawicieli regionów, które nie by∏y
reprezentowane na spotkaniu za∏o˝ycielskim. „Konieczne jest wspólne dzia-
∏anie, zgodne z duchem chrzeÊcijaƒskiego porozumienia w celu uchronienia
ca∏ego kraju przed nadciàgajàcà katastrofà ˝ywnoÊciowà i ekologicznà”. Ko-
munikat podpisa∏y osoby wchodzàce w sk∏ad TKRR: Micha∏ Bartoszcze,
Jan Beszta-Borowski, Tytus Czartoryski, Stanis∏aw Janisz, Jan Koz∏owski,
Edward Ma∏ecki, Tadeusz Nawrocki, Ludwik Pe∏ka, Janusz Ro˝ek, Józef Te-
liga i Marian Wiak. Zdaniem Wieƒczys∏awa Nowackiego powo∏anie Kon-
wentu Seniorów i TKRR „by∏o niewàtpliwie jednym z najwi´kszych sukce-
sów politycznych i organizacyjnych kierownictwa OKOR, a w szczególnoÊci
Józefa Teligi, który mimo ciàg∏ych represji ze strony s∏u˝b specjalnych reali-
zowa∏ program scalania ró˝nych nurtów ruchu ludowego”41. Szersze gre-
mium przedstawicieli opozycji ch∏opskiej w Polsce zapozna∏o si´ bli˝ej z kon-
cepcjà dzia∏alnoÊci jawnej reprezentacji rolników podczas lutowych
obchodów szóstej rocznicy podpisania porozumieƒ ch∏opskich.

Rozpocz´cie przez rolników jawnej dzia∏alnoÊci wywo∏a∏o reakcj´ SB.
W Wydziale VI WUSW w Rzeszowie, zajmujàcym si´ m.in. rozpracowa-
niem opozycji wiejskiej, zak∏adano, ˝e w „ró˝nego rodzaju dzia∏alnoÊç pro-
solidarnoÊciowà” w Êrodowiskach rolniczych w województwie anga˝uje si´
oko∏o czterdziestu osób i oko∏o stu sympatyków. Wydaje si´ jednak, ˝e gru-
pa najbardziej aktywnych dzia∏aczy skupia∏a wokó∏ siebie przede wszystkim
w ramach Duszpasterstwa Rolników zdecydowanie wi´ksze otoczenie
„sympatyków” czy – co nale˝a∏oby doprecyzowaç – przeciwników w∏adzy
zdolnych w∏àczyç si´ w stosownej chwili w nurt oporu. O liczebnoÊci tego
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40 Konwent Seniorów Ruchu Ludowego „SolidarnoÊç” stanowili: Micha∏ Bartoszcze, Adam Bieƒ,
Hanna Chorà˝yna, Stanis∏aw Janisz, Józef Marcinkowski, Roman Micha∏kiewicz, Józef Teliga,
Mieczys∏aw Wardziƒski, ks. Jan Zieja.
41 Relacja Wieƒczys∏awa Nowackiego. Tadeusz Sopel twierdzi, ˝e wÊród sygnatariuszy komunika-
tu by∏ równie˝ reprezentant rolników województwa przemyskiego Jan KaruÊ (T. Sopel, op. cit.,
s. 190), jednak na kopii komunikatu znajdujàcej si´ w zbiorach autora to nazwisko nie figuruje.

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:24  Page 389



Êrodowiska Êwiadczy udzia∏ ch∏opów w uroczystoÊciach podpisania porozu-
mieƒ rzeszowsko-ustrzyckich czy w niezale˝nych do˝ynkach diecezjalnych.
Poniewa˝ do najwi´kszych zagro˝eƒ w Polsce po∏udniowo-wschodniej
w∏adza zaliczy∏a Komisj´ do spraw Realizacji Porozumieƒ Rzeszowsko-
-Ustrzyckich, w planie pracy do sprawy o kryptonimie „Relikt” na 1987 r.
przewidziano skierowanie na nià g∏ównych dzia∏aƒ operacyjnych i neutra-
lizujàcych. W lutym 1987 r. Wydzia∏ VI WUSW w Rzeszowie dla rozpraco-
wania Êrodowisk wiejskich zatrudnia∏ ∏àcznie szesnastu tajnych wspó∏pra-
cowników i jednego konsultanta. Prowadzono dwie sprawy operacyjne,
jednà spraw´ operacyjnego rozpracowania, jednà spraw´ operacyjnego
sprawdzenia i osiem kwestionariuszy ewidencyjnych. Do podstawowych za-
daƒ i przedsi´wzi´ç operacyjnych nale˝a∏o oczywiÊcie pozyskiwanie no-
wych tajnych wspó∏pracowników, zamierzano natomiast z∏o˝yç do archi-
wum akta agentów ma∏o przydatnych. Jednym z istotnych elementów
ofensywnych dzia∏aƒ SB by∏a realizacja „wywa˝onych dzia∏aƒ »D«” wed∏ug
oddzielnych planów. Jak wynika z dokumentacji archiwalnej, wi´kszoÊç
przedsi´wzi´ç SB wobec Êrodowiska ch∏opskiego ogranicza∏a si´ do sta∏e-
go kontrolowania osób rozpracowywanych42. Niewàtpliwie brak charakte-
rystycznej dla policji politycznej ofensywnoÊci, która mog∏aby doprowadziç
do przygotowania aktów oskar˝enia, wynika∏ z koncepcji przyj´tej przez
kierownictwo obozu w∏adzy.

G∏ównym wydarzeniem roku 1987 by∏y uroczystoÊci i spotkania z oka-
zji szóstej rocznicy podpisania porozumieƒ rzeszowsko-ustrzyckich, które
odby∏y si´ 15 lutego w koÊciele NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Rzeszo-
wie. W zabezpieczenie uroczystoÊci zaanga˝owane by∏y praktycznie wszyst-
kie piony SB WUSW w Rzeszowie. Zastosowano wszystkie dost´pne Êrod-
ki techniczne: pods∏uch i fotografowanie, odpowiednie zadania otrzymali
tajni wspó∏pracownicy43. 

W przygotowaniu obchodów jak co roku brali udzia∏ tak˝e dzia∏acze
RKW Rzeszów. Msz´ dla oko∏o 1500 uczestników uroczystoÊci odprawi∏
sufragan przemyski bp Stefan Moskwa. WÊród najwa˝niejszych goÊci byli
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42 AIPN Rz, 062/10, t. 2, Plan pracy na rok 1987 w problematyce prawicy ludowej oraz dzia∏alno-
Êci nielegalnych i nieformalnych grup i struktur o charakterze antypaƒstwowym, 2 I 1987 r., k. 1–7.
Sprawa „Relikt” prowadzona by∏a kolejno przez por. Wojciecha Ruszla, mjr. Ryszarda Gila i mjr.
Jana Wiszk´. Zakoƒczono jà dopiero 25 X 1989 r. (ibidem, t. 1, k. 68).
43 Ibidem, t. 2, Plan operacyjnego i technicznego zabezpieczenia uroczystoÊci z okazji VI rocznicy
podpisania porozumieƒ rzeszowsko-ustrzyckich, 2 II 1987 r., k. 20–27.
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m.in. Józef Âlisz, Antoni Kopaczewski, Gabriel Janowski, Andrzej Stelma-
chowski, Artur Balazs, Janusz Ro˝ek, Janusz Szkutnik, Józef Fràczek,
Wieƒczys∏aw Nowacki i z ramienia Tymczasowej Rady NSZZ „Solidar-
moÊç” Bogdan Lis, który z∏o˝y∏ wyrazy poparcia i solidarnoÊci od Regionu
Gdaƒskiego. Pozdrowienia dla rolników przekazali ponadto przedstawicie-
le regionów Ma∏opolska i Mazowsze oraz Kopaczewski w imieniu robotni-
ków rzeszowskich. W aktach SB znajdujà si´ dok∏adne stenogramy wystà-
pieƒ uczestników – tak˝e na dwustuosobowym spotkaniu, które odby∏o si´
po uroczystoÊciach g∏ównych, a dotyczy∏o ustawy o zaopatrzeniu emerytal-
nym i wprowadzenia dobrowolnoÊci ubezpieczeƒ. Dzi´ki obecnoÊci tajnych
wspó∏pracowników SB uzyska∏a dok∏adne informacje dotyczàce obiegu wy-
dawnictw podziemnych. Jak wynika z relacji „Babciaka” (jednego z uczest-
ników strajku rzeszowskiego), który utrzymywa∏ bliski kontakt m.in.
z Nowackim i Karusiem, SB dobrze zna∏a kana∏ przerzutowy do wojewódz-
twa kroÊnieƒskiego (przekazywanie literatury odbywa∏o si´ w Rzeszowie
w mieszkaniu przy ul. Króla Augusta). W tej samej relacji agenta zawarta
jest informacja o próbach wywo∏ania zam´tu przez oskar˝anie dzia∏aczy
o wspó∏prac´ z SB44.

Najwa˝niejszym elementem spotkania rolników w Rzeszowie, które
przybra∏o miano Zgromadzenia Ludowego „SolidarnoÊç”, by∏a prezenta-
cja Programu Ruchu Ch∏opskiego. Zak∏ada∏ on wznowienie dzia∏alnoÊci
spo∏eczno-gospodarczej na wielu p∏aszczyznach, w samorzàdzie lokal-
nym, w spó∏dzielczoÊci, w pracy wychowawczej z m∏odzie˝à. By∏ to swoisty
plan przenikania do ˝ycia spo∏ecznego i publicznego oraz stopniowego
przejmowania tych sfer od monopolistycznej w∏adzy. Zgromadzenie Ludo-
we „SolidarnoÊç” w Rzeszowie wyda∏o oÊwiadczenie, w którym napisano
m.in.: „Ruch nasz si´ga do problemów Niepodleg∏oÊci Polski, ale na dzisiaj
przede wszystkim do kwestii ustroju rolnego, szkolnictwa, swobód religij-
nych, ochrony zdrowia i Êrodowiska”. OÊwiadczenie zosta∏o podpisane
przez 185 osób z ca∏ego kraju. Ponadto uczestnicy spotkania skierowali do
gen. Wojciecha Jaruzelskiego pismo, w którym domagali si´ przywrócenia
prawa do zrzeszania si´ rolników w niezale˝ne zwiàzki zawodowe45. Przed-
stawiciele rolniczych organizacji niezale˝nych zaakceptowali podstawy
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44 Ibidem, Wyciàg z informacji TW ps. „Babciak” z 16 II 1987 r., k. 48–49.
45 „Biuletyn Informacyjny Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ »SolidarnoÊç« w Rzeszowie”
1987, nr 90/91; T. Sopel, op. cit., s. 191.
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programu wykraczajàce daleko poza kwestie gospodarcze, kulturalne i spo-
∏eczne. Program Ruchu Ch∏opskiego g∏osi∏ potrzeb´ zmian podstaw ustrojo-
wych PRL. W tym zakresie zatem by∏ bardziej radykalny ni˝ Tymczasowa
Rada NSZZ „SolidarnoÊç” w jej próbach ustanowienia p∏aszczyzny nego-
cjacyjnej z w∏adzà. Program ch∏opski zak∏ada∏ m.in. utrzymanie ziemi w r´-
kach rolników indywidualnych, dà˝enie do likwidacji sektora paƒstwowego
i spó∏dzielczego, odbudowanie samorzàdnoÊci na wsi, odsuni´cie PZPR,
ZSL i SD od inicjatyw spo∏ecznych na wsi, w dalszej kolejnoÊci wy∏onienie
partii ch∏opskiej i dà˝enie do „pe∏nej suwerennoÊci gospodarczej i politycz-
nej Ojczyzny”. WÊród Êrodków do osiàgni´cia tych celów wymieniono or-
ganizowanie struktur jawnych i podziemnych, niezale˝nego obiegu infor-
macji, spotkaƒ, wieców i strajków46.

Specyficznà form´ sprzeciwu zastosowali rolnicy z województwa tarno-
brzeskiego, skupieni g∏ównie w swoim duszpasterstwie w Stalowej Woli.
Mi´dzy marcem 1986 r. a sierpniem 1987 r. przes∏ali do sejmu kilka pety-
cji, w których m.in. domagali si´ utworzenia spó∏dzielni samorzàdowej dla
zagospodarowania nadwy˝ek mi´sa, poprawy zaopatrzenia rynku, reformy
administracji publicznej, a w tym redukcji MO i SB oraz likwidacji ZOMO,
protestowali przeciwko podwy˝kom cen ciàgników i maszyn rolniczych, re-
glamentacji sprz´tu rolniczego, a tak˝e podwy˝ce sk∏adek na Fundusz
Ubezpieczenia Spo∏ecznego Rolników. Ponadto domagali si´ „przywróce-
nia legalnej dzia∏alnoÊci zwiàzkowej »SolidarnoÊci Wiejskiej« i autentycz-
nych samorzàdów na wsi”47. Petycje pozostawa∏y jednak bez echa. Zare-
agowa∏ jedynie wojewoda tarnobrzeski p∏k Bogus∏aw Jaêwiec, który nie da∏
zgody na za∏o˝enie spó∏dzielni samorzàdowej.

Aktywizacja rolników wp∏yn´∏a na wszcz´cie przedsi´wzi´ç represyj-
nych przez wydzia∏y VI wojewódzkich urz´dów spraw wewn´trznych, któ-
re jednak by∏y znacznie mniej dokuczliwe ni˝ wczeÊniejsze dzia∏ania SB.
Przeprowadzono ∏àcznie osiem rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych,
m.in. ze Âliszem i Fràczkiem. Wojewoda rzeszowski Henryk Ficek si´gnà∏
po przepisy dekretu o stanie wojennym i ustawy o stowarzyszeniach, wyda-
jàc decyzj´ o rozwiàzaniu Komisji do spraw Realizacji Porozumieƒ Rze-
szowsko-Ustrzyckich (jak wiemy, nie zrobiono tego w pierwszych dniach
stanu wojennego). Wezwany 24 marca 1987 r. do Wydzia∏u Prawa i Admi-
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46 AIPN Rz, 062/10, Program Ruchu Ch∏opskiego, Rzeszów 1987, k. 140–143.
47 „Rola Katolicka” 1987, nr 2, s. 10–11.

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:24  Page 392



nistracji Urz´du Wojewódzkiego Józef Âlisz odmówi∏ przyj´cia decyzji, ar-
gumentujàc, ˝e komisja zosta∏a powo∏ana na mocy porozumienia zawarte-
go 19 lutego 1981 r. mi´dzy komisjà rzàdowà a komitetem strajkowym, wo-
bec tego wojewoda nie ma uprawnieƒ, aby jà rozwiàzywaç. 

Decyzja administracji rzeszowskiej nie zniech´ci∏a innych. Wr´cz
przeciwnie, 31 maja 1987 r. w województwie kroÊnieƒskim reaktywowano
Komisj´ do spraw Realizacji Porozumieƒ Ustrzyckich, która nawiàza∏a
kontakt ze Âliszem i Kopaczewskim. W sk∏ad Komisji weszli: Antoni Woj-
narowicz (przewodniczàcy), Romuald Miksza z Lutowisk, Zdzis∏aw Le-
wiƒski z Czarnej Górnej, Tadeusz Wojtczak ze Smolnika i T. Kuliƒski48.
Wed∏ug informacji Wydzia∏u VI WUSW w Rzeszowie o dzia∏aniach ope-
racyjnych i represyjnych wobec dzia∏aczy wiejskich przygotowano jeden
wniosek do kolegium do spraw wykroczeƒ, wszcz´to dwa post´powania
przygotowawcze dotyczàce Âlisza i Ludwika Pe∏ki, zainicjowano dzia∏ania
administracyjne wobec Âlisza (zakaz udzia∏u w pracach komisji). Ponadto
wobec pi´tnastu osób zastosowano dzia∏ania represyjne w ramach akcji
„Posesja”, przeprowadzono 38 rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych
i dwa zatrzymania prewencyjne, w tym Âlisza49. Nie zaniechano intensyw-
nych dzia∏aƒ operacyjnych, szczególnie wobec tych dzia∏aczy, którzy wp∏y-
wali na radykalizacj´ poglàdów Êrodowiska ch∏opskiego. W wyniku kom-
binacji operacyjnej do rozpracowania Janusza Szkutnika zatrudniono
tajnego wspó∏pracownika o pseudonimie „Tysiàc”. 15 marca 1987 r. uda∏
si´ on wspólnie z Józefem Teligà i Szkutnikiem do Adama Bienia w Ossali
(województwo tarnobrzeskie). Wed∏ug informacji agenta Szkutnik zastana-
wia∏ si´ nad pomys∏em napadania na funkcjonariuszy SB i odbierania im
wa˝nych dokumentów, a tak˝e porywania wy˝szych funkcjonariuszy SB, aby
uzyskaç od nich nazwiska tajnych wspó∏pracowników. Jak zanotowa∏ zast´p-
ca naczelnika Wydzia∏u V WUSW w Rzeszowie: „T[ajny] w[spó∏pracownik]
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48 AIPN Rz, 062/10, t. 2, Informacja Wydzia∏u VI WUSW w Rzeszowie dla MSW, 24 IV 1987 r.,
k. 81; T. Sopel, op. cit., s. 192. W podkarpackiej komisji tkwi∏ tajny wspó∏pracownik „Aleksander”.
Z czasem komisja zosta∏a powi´kszona do dziesi´ciu osób. Wed∏ug SB w marcu 1988 r. jej cz∏on-
kowie nosili si´ z zamiarem zorganizowania akcji protestacyjnej w Urz´dzie Miasta i Gminy
w Ustrzykach Dolnych. Informacje uzyskane od „Aleksandra” pozwoli∏y SB w KroÊnie wspólnie
z Wydzia∏em V Departamentu VI MSW doprowadziç do odwo∏ania tej akcji. Sprawa operacyjne-
go rozpracowania dotyczàca kroÊnieƒskiej komisji mia∏a kryptonim „Zadra” (AIPN Rz, 01/60,
Meldunek operacyjny WUSW w KroÊnie do MSW, 16 III 1988 r., k. 77).
49 Ibidem, 062/10, t. 2, Pismo mjr. Ryszarda Gila do MSW, 24 VI 1987 r., k. 70–71.
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»Tysiàc« jest jednostkà sprawdzonà, lojalnà wobec SB, uplasowanà w akty-
wie Oddzia∏u »SolidarnoÊci Walczàcej« Rzeszów”50.

29 marca 1987 r. TKRR „SolidarnoÊç” rozszerzy∏a swój sk∏ad o kolej-
nych przedstawicieli niezale˝nych Êrodowisk rolniczych, m.in. Józefa Âlisza
(Rzeszowskie) i Jana Karusia (Przemyskie). Do jej prezydium wybrano Ar-
tura Balazsa, Piotra Baumgarta, Gabriela Janowskiego, Jana Koz∏owskie-
go, Edwarda Ma∏eckiego, Janusza Ro˝ka. Z udzia∏u w prezydium zrezy-
gnowa∏ Józef Teliga. Przewodniczàcym TKRR „SolidarnoÊç” zosta∏ Józef
Âlisz. Zdecydowano, ˝e ujawnianie regionalnych struktur ch∏opskich roz-
pocznie si´ w 1988 r. Struktury OKOR nadal pozosta∏y w pe∏nej konspira-
cji, zajmujàc si´ wydawnictwami i kolporta˝em. Janusz Szkutnik wpomina,
˝e Âlisz zosta∏ przewodniczàcym Rady, „uzyskujàc t´ funkcj´ jakby kuchen-
nymi drzwiami. Cz´Êç nalega∏a na jego obecnoÊç, przywo∏ujàc tu ró˝ne ko-
neksje, np. z hierarchià koÊcielnà czy nawet z Wa∏´sà i jego doradcami, nie
wypada∏o zatem kruszyç kopii. Trzeba stwierdziç, ˝e TKRR »S[olidar-
noÊç]« po ukonstytuowaniu si´ w marcu 1987 r. nabra∏a wobec nas [OKOR
– D.I.] du˝ego dystansu, graniczàcego z wrogoÊcià”. W istocie drogi dzia-
∏aczy niezale˝nego ruchu ludowego zacz´∏y si´ rozchodziç. 10 maja odby∏o
si´ spotkanie przedstawicieli Konwentu Seniorów Ruchu Ludowego „Soli-
darnoÊç” i OKOR, podczas którego wypracowano kolejne wa˝ne oÊwiad-
czenie tego Êrodowiska – Jaka Polska byç powinna. Ta najdalej idàca dekla-
racja, zawierajàca wr´cz wzorce zapisów przysz∏ej konstytucji, zak∏ada∏a
ca∏kowite przeobra˝enie Polski w paƒstwo wolne, suwerenne, niepodleg∏e,
tolerancyjne, demokratyczne i oparte o wartoÊci chrzeÊcijaƒskie. Konwent
oficjalnie uzna∏ koniecznoÊç zerwania dotychczasowych sojuszy, wynikajà-
cych z przynale˝noÊci Polski do bloku sowieckiego51. 

Pozosta∏y w konspiracji OKOR w porozumieniu z Konwentem Senio-
rów sk∏ania∏ si´ ku utworzeniu politycznej reprezentacji wsi o charakterze
partyjnym. Mo˝na stwierdziç, ˝e tak te˝ zosta∏o to pomyÊlane, aby jawna
TKRR „SolidarnoÊç” zaj´∏a si´ organizacjà sfery zwiàzkowej, natomiast
OKOR przygotowaniem organizacji politycznej. Jesienià 1987 r. Konwent
Seniorów powo∏a∏ organizacj´ politycznà pod nazwà Niezale˝ny Ruch
Ludowy „SolidarnoÊç”. 14 i 15 listopada w Rzeszowie zebra∏o si´ oko∏o
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50 Ibidem, Wyciàg z informacji od TW ps. „Tysiàc” z 16 III 1987 r., k. 136–137.
51 T. Sopel, op. cit., s. 191; Relacja Janusza Szkutnika; Biblioteka Po∏udniowo-Wschodniego Insty-
tutu Naukowego w PrzemyÊlu, Jaka Polska byç powinna.
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osiemdziesi´ciu dzia∏aczy z ró˝nych regionów Polski. W pierwszym dniu wy-
s∏uchali referatów doc. dr Krystyny Kersten i Mieczys∏awa Wardziƒskiego
na temat dziejów ruchu ludowego oraz ks. Jana Jakubowskiego o samorzàd-
noÊci na wsi. Drugi dzieƒ natomiast poÊwi´cono powo∏aniu NRL i przyj´ciu
dokumentów programowych: Deklaracji Konwentu Seniorów, rzeszowskiego
Programu Ruchu Ch∏opskiego oraz Programu OKOR. Podczas spotkania ne-
gatywnie oceniono reformy proponowane przez rzàd. 

W∏adza z w∏aÊciwà sobie podst´pnoÊcià usi∏owa∏a siaç zam´t. W styczniu
1988 r. puszczono w obieg wydanie specjalne „MyÊli Ludowej” – spreparo-
wane najprawdopodobniej przez SB, zawierajàce Apel do braci ch∏opów,
w którym twórców NRL nazwano „pseudoobroƒcami” interesów ch∏op-
skich. W apelu, napisanym jakoby z pozycji TKRR, przeciwstawiono si´
rozbiciu ruchu ludowego. W niewybrednych s∏owach sugerowano, ˝e Józef
Teliga wspó∏pracowa∏ podczas okupacji z Niemcami, co pozwoli∏o mu
w 1942 r. objàç funkcj´ szefa Ekspozytury Wywiadu AK w okr´gu radom-
skim. Pod apelem za „Samodzielny i Niezale˝ny Ruch Ludowy” podpisa∏
si´ „Bartosz G∏owacki”52. Próba wykrystalizowania w ruchu ludowym re-
prezentacji politycznej sensu stricto wywo∏a∏a dzia∏ania destrukcyjne SB.

14 lutego 1988 r. w Warszawie odby∏o si´ ogólnopolskie spotkanie dzia-
∏aczy NRL z udzia∏em Konwentu Seniorów, na którym sformu∏owano Tezy
do programu NRL „SolidarnoÊç” i ustalono sk∏ad Rady Naczelnej: Adam
Bieƒ (Tarnobrzeskie), Micha∏ Bartoszcze, Hanna Chorà˝yna, Stanis∏aw Ja-
nisz, Józef Marcinkowski, Roman Micha∏kiewicz, Pawe∏ Mucha, Eugeniusz
Myczka, Ludwik Pe∏ka (Rzeszowskie), Maria St´pieƒ, Józef Teliga, Mie-
czys∏aw Wardziƒski, Józef Wlekliƒski, ks. Jan Zieja53.

Tymczasem 29 paêdziernika 1987 r. Wydzia∏ VI WUSW w Rzeszowie
za∏o˝y∏ spraw´ operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Kora”, doty-
czàcà „nielegalnej grupy prosolidarnoÊciowej w Êrodowisku wiejskim woje-
wództwa rzeszowskiego o nazwie Rzeszowski Komitet Oporu Rolników”.
Obj´to nià Kazimierza Chorz´p´, Janusza Koper´ i Janusza Szkutnika – oso-
by ju˝ od dawna rozpracowywane, a obecnie przyporzàdkowane do nowej
sprawy operacyjnej. Z materia∏ów operacyjnych wynika, ˝e na poczàtku
1988 r. SB nie mia∏a ̋ adnego tajnego wspó∏pracownika w RKOR, Wydzia∏ VI
planowa∏ go dopiero wprowadziç. Posi∏kowano si´ zatem kontaktami
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52 „MyÊl Ludowa”, wydanie specjalne, 1988 (kopia w zbiorach autora).
53 Komunikat OKOR, 14 II 1988 r. (kopia w zbiorach autora).
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z „figurantami”, a tak˝e tajnymi wspó∏pracownikami inwigilujàcymi inne
Êrodowiska54. Zamierzano pog∏´biç wiedz´ o RKOR, a jednoczeÊnie w in-
nym dokumencie napisano: „Pomimo i˝ na terenie województwa praktycz-
nie nie istniejà zorganizowane struktury i grupy (dzia∏alnoÊç tzw. Rzeszow-
skiego Komitetu Oporu Rolników aktualnie nie znajduje potwierdzenia
operacyjnego), to jednak kilka osób – by∏ych aktywistów NSZZ R[olników]
I[ndywidualnych] „SolidarnoÊç”, podejmuje dzia∏ania obliczone wg ich za-
miarów na legalnà dzia∏alnoÊç w ramach niezale˝nych ch∏opskich zwiàz-
ków zawodowych”55. W istocie RKOR nie by∏ licznym Êrodowiskiem, a oso-
by z nim zwiàzane porusza∏y si´ te˝ w innych strukturach podziemnych.
Niemniej jednak identyfikowa∏y si´ one z linià programowà reprezentowa-
nà przez przywódc´ OKOR Józefa Telig´, co te˝, jak si´ wydaje, nie znala-
z∏o poklasku u wi´kszoÊci dzia∏aczy ch∏opskiej opozycji.

Wzorem lat poprzednich, w lutym 1988 r. si∏y SB zosta∏y zaanga˝owane
w zabezpieczenie obchodów siódmej rocznicy podpisania porozumieƒ rze-
szowsko-ustrzyckich. Równie˝ dzia∏acze ch∏opscy starali si´ zapewniç odpo-
wiednià frekwencj´ podczas uroczystoÊci. S∏u˝y∏ temu m.in. wyjazd Jana Ka-
rusia do województwa kroÊnieƒskiego. W przeddzieƒ uroczystoÊci, 20 lutego
blisko 110 osób spotka∏o si´ w sali katechetycznej koÊcio∏a NajÊwi´tszego
Serca Pana Jezusa w Rzeszowie – Artur Balazs, Piotr Baumgart, Józef Frà-
czek, Jan Koz∏owski, Tadeusz Nawrocki, Józef Âlisz oraz przedstawiciele rol-
ników z kilkunastu województw. Omawiano m.in. projekt ordynacji wybor-
czej do rad narodowych, sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Komisji do spraw
Realizacji Porozumieƒ, sprawy rent i emerytur oraz ubezpieczeƒ rolniczych.
21 lutego msz´ Êwi´tà odprawi∏ bp Ignacy Tokarczuk, podczas kazania przy-
pomnia∏ o niespe∏nionych postulatach przyj´tych przez w∏adze w Rzeszowie
i Ustrzykach w 1981 r. Trzysta osób z∏o˝y∏o podpisy pod petycjà do sejmu,
w której domagano si´ uwolnienia czo∏owych dzia∏aczy „SolidarnoÊci Wal-
czàcej”. Po mszy zorganizowano pochód protestacyjny ulicami Rzeszowa
pod has∏em: „P∏ac´ sk∏adki i podatki, ale emerytury nie mam”. TrzynaÊcie
osób zosta∏o wówczas zatrzymanych, wypuszczono je wieczorem. Protestujà-
cy domagali si´ zmiany ustawy emerytalnej. W kwietniu kilku uczestników
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54 AIPN Rz, 062/10, t. 3, Plan przedsi´wzi´ç operacyjnych do sprawy operacyjnego rozpracowania
krypt. „Kora”, 15 I 1988 r., k. 12–25.
55 Ibidem, Plan pracy na 1988 r. w problematyce prawicy ludowej oraz dzia∏alnoÊci nielegalnych
i nieformalnych struktur o charakterze antypaƒstwowym w Êrodowiskach wiejskich, 6 I 1988 r.,
k. 1.
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przemarszu ukarano grzywnami w wysokoÊci 42–50 tys. z∏56. Zgodnie z inten-
cjà wyra˝onà przez TRR „SolidarnoÊç” w 1988 r. rozpocz´to przygotowania
do ujawniania struktur regionalnych rolniczego zwiàzku. Akcja ta mia∏a
przebiegaç jednoczeÊnie w co najmniej kilku województwach.

Za∏amanie obozu w∏adzy
Po jesiennym referendum w 1987 r. nastàpi∏ prze∏om, który zapoczàt-

kowa∏ ewolucj´ stanowiska obozu w∏adzy. Proces ten najpierw przebiega∏
jakby poza samà w∏adzà, to znaczy zarówno elity w∏adzy, jak te˝ Êrodowi-
ska z nià zwiàzane nie dopuszcza∏y myÊli o rezygnacji z uprzywilejowanej
pozycji, która równa∏aby si´ z akceptacjà istnienia opozycji politycznej.
Jednak zarówno pog∏´biajàcy si´ upadek gospodarki, jak i wzrastajàcy stan
napi´cia spo∏ecznego wp∏ywa∏y na stopniowy demonta˝ systemu kontrolo-
wanego przez komunistów i satelitarne wobec nich struktury polityczne.
Istotnà rol´ w procesie erozji systemu odgrywa∏a degradacja ideologiczna
Êrodowisk w∏adzy. O ile jednak wÊród kierownictwa ÊwiadomoÊç zmian
przewa˝a∏a nad ideologicznym doktrynerstwem, o tyle nie przek∏ada∏a si´
ona na nastroje leniwych partyjnych „do∏ów”, obawiajàcych si´ utraty do-
tychczasowej pozycji. Zatem liberalizacja postaw kierownictwa PZPR
w ciàgu 1988 r. nie znajdowa∏a na ogó∏ zrozumienia wÊród lokalnych par-
tyjnych decydentów w omawianym regionie Polski. Lokalne w∏adze partyj-
ne, a tym bardziej administracyjne nie mia∏y ch´ci i woli wykonania jakich-
kolwiek samodzielnych wysi∏ków w kierunku dialogu ze Êrodowiskami
opozycyjnymi. Scentralizowany system rzàdzenia wszelkà inicjatyw´ pozo-
stawia∏ centrali. Partyjne „do∏y”, które z nieufnoÊcià traktowa∏y zapowiedê
ustàpienia pola opozycji, nie zawsze sz∏y w Êlad za przeobra˝eniami men-
talnymi elit rzàdzàcych krajem.

Powo∏ane pod koniec 1986 r. jawne przedstawicielstwa zwiàzkowe – Tym-
czasowa Rada NSZZ „SolidarnoÊç” i Tymczasowa Krajowa Rada Rolników
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56 Ibidem, 01/60, Meldunek operacyjny WUSW w KroÊnie do MSW, 18 II 1988 r., k. 53; ibidem,
062/10, t. 3, Meldunek WUSW w Rzeszowie do MSW, 21 II 1988 r., k. 42–56; T. Sopel, op. cit.,
s. 194; M. Str´k, op. cit., s. 141. WÊród zatrzymanych przez milicj´ i SB 21 II 1988 r. byli m.in. Jan
i Adam Ro˝kowie (woj. lubelskie), Kazimierz Lipiec i Jerzy Czapliƒski (woj. zielonogórskie), Ja-
nina So∏omska (woj. warszawskie), Maciej i W∏odzimierz Ko∏akowscy (woj. ciechanowskie), Seba-
stian Mikulak (woj. ostro∏´ckie), Artur Stelmach, Wojciech Fornal i Robert Mrozicki (studenci Fi-
lii Akademii Rolniczej w Rzeszowie), Józef Âlisz.
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„SolidarnoÊç” – nie rozpocz´∏y oczekiwanego przez opozycj´ dialogu. Nie
wp∏yn´∏y te˝ na szczególnà aktywizacj´ szerszych kr´gów spo∏eczeƒstwa,
choç niewàtpliwie wywo∏a∏y poruszenie i o˝ywione dyskusje Êrodowisk
opozycyjnych, co te˝ spowodowa∏o wzmo˝enie dzia∏aƒ aparatu bezpieczeƒ-
stwa. W∏adze nigdy nie odstàpi∏y od koncepcji radykalnego rozprawienia
si´ z opozycjà i w pogotowiu trzyma∏y plany internowania wytypowanych
osób. Plany te by∏y przeznaczone na wypadek stanu wojennego lub wojny,
ale dobór osób, które trafi∏y na list´, Êwiadczy∏ o jej wyraênie politycznym
charakterze. W znanym planie akcji internowania osób w województwie
rzeszowskim, przygotowanym w marcu 1987 r. przez WUSW w Rzeszowie,
znajdowa∏o si´ 45 osób wytypowanych g∏ównie przez wydzia∏y operacyjne
SB. Tylko siedem osób na tej liÊcie zosta∏o wytypowanych przez Wydzia∏
Kryminalny. Zamierzano internowaç najaktywniejszych dzia∏aczy struk-
tur opozycyjnych, w tym kierownictwo RKW, „SolidarnoÊci Walczàcej”,
TKRR, RKOR. Lista osób zgodnie z za∏o˝eniami mia∏a byç aktualizowana
co pó∏ roku57.

Komunistom w dalszym ciàgu doskwiera∏a postawa KoÊcio∏a, a szcze-
gólnie bp. Ignacego Tokarczuka i wielu ksi´˝y diecezji przemyskiej, wspie-
rajàcych dzia∏alnoÊç opozycyjnà. Mimo ∏askawszego udzielania pozwoleƒ
na budow´ koÊcio∏ów, a tak˝e zaniechania i tak nieskutecznych dzia∏aƒ re-
presyjnych wobec ksi´˝y, którzy wznosili koÊcio∏y bez zezwolenia, w∏adze
nie odstàpi∏y od prób zdyscyplinowania duchowieƒstwa oraz przeciàgni´cia
go na swojà stron´. Zabiegi te nie przynios∏y oczekiwanych rezultatów.
Jednà z ostrzejszych reakcji wojewody przemyskiego Andrzeja Wojcie-
chowskiego by∏o pismo z 14 maja 1987 r. do prymasa Józefa Glempa, za-
wierajàce skarg´ na ordynariusza przemyskiego. Wojewoda wyrazi∏ „swoje
g∏´bokie ubolewanie i zaniepokojenie” z powodu kazania wyg∏oszonego
przez bp. Tokarczuka w katedrze przemyskiej 19 kwietnia 1987 r. Pisa∏:
„Godnym ubolewania jest fakt poddania totalnej krytyce i negacji przez
Ks. Ordynariusza Przemyskiego mechanizmów funkcjonujàcego paƒstwa,
m.in. systemu sprawowania w∏adzy Êwieckiej, kierowania ˝yciem publicz-
nym i gospodarczym, polityki kadrowej, realizacji celów spo∏ecznych itp.”
Wojewoda by∏ oburzony, ˝e biskup skrytykowa∏ model paƒstwa rzàdzone-
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57 Przeciw SolidarnoÊci..., s. 284–288 (Plan akcji internowania osób w województwie rzeszowskim
w okresie stanu wojennego lub wojny, 19 III 1987 r.). Pe∏ny wykaz osób przeznaczonych do inter-
nowania w województwie rzeszowskim podali J. Draus i Z. Nawrocki, ibidem, s. 287.
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go przez „ma∏à grupk´ ateistów”, przypadkowych karierowiczów, którzy
niewolili „ogromny naród wierzàcy”58. 

Znajàc sposób funkcjonowania SB, mo˝emy si´ domyÊlaç, ˝e skarga wo-
jewody zosta∏a sporzàdzona z polecenia policji politycznej. W zgo∏a innym
tonie odby∏a si´ rozmowa wojewody rzeszowskiego Henryka Ficka i dyrek-
tora Wydzia∏u do spraw Wyznaƒ Urz´du Wojewódzkiego w Rzeszowie Ja-
na Dudy z sufraganem przemyskim bp. Stefanem Moskwà i ks. Zdzis∏awem
Majchrem, kanclerzem kurii biskupiej w PrzemyÊlu. Zosta∏a przeprowadzo-
na 27 paêdziernika 1987 r., na miesiàc przed planowanym referendum, i za-
sadniczo dotyczy∏a uregulowania spraw zwiàzanych z budowà koÊcio∏ów.
W wi´kszoÊci tych kwestii rozmówcom uda∏o si´ dojÊç do porozumienia. Po-
za tym jednak wojewoda przekaza∏ stanowisko w∏adz, które liczy∏y na „po-
zytywne odniesienie si´ do ich wysi∏ków ze strony KoÊcio∏a, ksi´˝y”. Zwró-
cono stronie koÊcielnej uwag´ na brak dyscypliny pielgrzymek, podajàc za
przyk∏ad zorganizowanà przez ksi´˝y Jakubowskiego i Kaczora pielgrzymk´
rolników na papieskà msz´ Êwi´tà do Tarnowa. Wytkni´to agresywne wystà-
pienia ksi´˝y oraz politycznà dzia∏alnoÊç ks. Jakubowskiego „pod przykryw-
kà” Bractwa TrzeêwoÊci. Dyrektor Duda wymienia∏ te˝ przyk∏ady wycofania
si´ niektórych ksi´˝y z wystàpieƒ o charakterze politycznym na skutek per-
swazji w∏adz administracyjnych i SB. Relacjonujàcy spotkanie ks. Majcher
napisa∏: „na zarzut, ˝e w∏adze bezpieczeƒstwa wi´cej z∏a czynià ni˝ dobra,
dyr[ektor] broni∏ post´powania w∏adz bezp[ieczeƒstwa], sà oddani, czasem
ksi´dzu pomogà, aby biskup nie dowiedzia∏ si´ np. o wyjeêdzie ksi´dza
z niewiastà, kiedy tego ksi´dza okradziono i zachodzi∏a mo˝liwoÊç, ˝e dowie
si´ o jego post´powaniu biskup”59.

W∏adza, dzi´ki kontroli SB, mia∏a ÊwiadomoÊç, jakie nastroje dominu-
jà w spo∏eczeƒstwie. Tym bardziej usi∏owano wzmocniç propagand´ przed
referendum. Tyle ˝e prowadzono jà w starym stylu, czyli z pomini´ciem
konkretów, bez realnych propozycji dla spo∏eczeƒstwa, u˝ywajàc nad´tej
i pustej retoryki. Zwàtpienie spo∏eczeƒstwa w sens referendum i tzw. dru-
giego etapu reformy przejawia∏o si´ pustkami podczas spotkaƒ propagan-
dowych z udzia∏em aktywistów partyjnych. Zalecenia partyjne w stylu:
„W ka˝dym Êrodowisku tworzyç nale˝y zespo∏y ludzi umiejàcych màdrze
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58 I. Tokarczuk, Kazania pod specjalnym nadzorem..., s. 151–153.
59 Notatka kanclerza kurii biskupiej w PrzemyÊlu ks. Zdzis∏awa Majchra ze spotkania z wojewodà
rzeszowskim Henrykiem Fickiem, 27 X 1987 r. (w zbiorach abp. Ignacego Tokarczuka).
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prowadziç prac´ agitacyjnà i edukacyjnà” by∏y s∏owami bez pokrycia60. Bez
przeprowadzenia zasadniczych reform politycznych i gospodarczych w∏a-
dza nie by∏a w stanie wp∏ynàç na zmian´ minorowych nastrojów spo∏ecz-
nych, które by∏y pochodnà stanu gospodarki. Informacje tego typu by∏y
przygotowywane przez SB. W jednej z informacji Wydzia∏u V WUSW
w Rzeszowie, opisujàcej stan nastrojów przed referendum, stwierdzono:
„Aktualny stan gospodarki i wynikajàce z niej trudnoÊci pieni´˝no-rynko-
we sà g∏ównym czynnikiem wp∏ywajàcym na stan nastrojów spo∏ecznych”.
Oceniano, ˝e obawy przed pogorszeniem si´ sytuacji bytowej sà podziela-
ne przez wszystkie grupy spo∏eczne. Mieszkaƒcy województwa rzeszow-
skiego, spodziewajàc si´ wysokich podwy˝ek cen, wykupywali towary.
„Szczególnym zainteresowaniem cieszà si´ podstawowe artyku∏y ˝ywno-
Êciowe – informowa∏a SB – np. cukier, màka, kasze, ry˝, makarony, a tak-
˝e Êrodki czystoÊci (np. proszki do prania, szampony, pasta do z´bów),
odzie˝, obuwie, dywany, artyku∏y poÊcielowe itp.”61

O ile opozycja wyniki referendum uzna∏a za poczàtek za∏amywania si´
obozu w∏adzy, o tyle sama w∏adza, choç Êwiadoma niekorzystnej sytuacji,
stara∏a si´ robiç dobrà min´ do z∏ej gry. Gen. Jaruzelski po referendum
mówi∏ na goràco m.in.: „Teraz tak – tonacja. ˚adnego przygn´bienia, ˝ad-
nego biadolenia, tym bardziej paniki, a na odwrót, podkreÊlenie satysfakcji
z uzyskania szerokiej opinii spo∏eczeƒstwa, która po pierwsze potwierdzi∏a
zaufanie do instytucji referendum mimo szerokiego nawo∏ywania do boj-
kotu i z zewnàtrz, i z wewnàtrz. [...] Nast´pnie, to ju˝ wydaje mi si´ dla nas,
po prostu dzisiaj mamy lepsze rozeznanie, lepiej czujemy pewne realia spo-
∏eczne. Przecie˝, towarzysze, wynik jest nieporównywalny z jakimkolwiek
innym g∏osowaniem na przestrzeni ca∏ego czterdziestolecia. Przecie˝ to
jest pierwsze g∏osowanie w pe∏ni tajne”62. Wydaje si´, ˝e w∏adze PRL po
raz pierwszy odstàpi∏y od manipulacji wynikami g∏osowania, referendum
by∏o wi´c rzeczywiÊcie w pewnym sensie powszechnym badaniem opinii
spo∏ecznej. Bioràc jednak pod uwag´ dominujàce w PRL przeÊwiadczenie,
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60 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Kancelaria I sekretarza, 43, Protokó∏ z plenarnego posiedzenia KW
PZPR w PrzemyÊlu, 23 X 1987 r., b.p.
61 Przeciw SolidarnoÊci..., s. 290–295 (Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej w obiektach
i Êrodowiskach ochranianych oraz rozpracowywanych przez pion V województwa rzeszowskiego
przed referendum 29 XI 1987 r., 16 XI 1987 r.).
62 Polska 1986–1989: koniec systemu..., t. 3, s. 59, 61 (Protokó∏ nr 29 z posiedzenia Sekretariatu
KC PZPR, 30 XI 1987 r.).
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˝e w∏adza kontroluje zachowania spo∏eczne podczas g∏osowaƒ, wiele osób
wzi´∏o w nim udzia∏ z obawy przed ewentualnymi represjami. W przeciw-
nym razie – nale˝y domniemywaç – frekwencja by∏aby jeszcze mniejsza.
Sam wynik referendum nie spowodowa∏ jednak zmiany stanowiska w∏adzy,
która mimo niekorzystnych dla siebie wyników w dalszym ciàgu usi∏owa∏a
samodzielnie wychodziç z kryzysu. Do negocjacji z opozycjà nie zach´ci∏a
jej te˝ Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ „SolidarnoÊç”, która 5 grud-
nia 1987 r. wystàpi∏a z ofertà zawarcia paktu antykryzysowego w zamian za
likwidacj´ prawa b´dàcego spuÊciznà stanu wojennego i przywrócenia plu-
ralizmu zwiàzkowego. Oferta KKW wsparta przez doradców Lecha Wa∏´-
sy zak∏ada∏a utrzymanie ustrojowego status quo z przewodnià rolà PZPR.
Obóz w∏adzy jednak konsekwentnie – przynajmniej oficjalnie – nie widzia∏
w opozycji partnera do rozmów. Dla w∏adzy opozycja formalnie nie istnia-
∏a. Paradoksalnie nie by∏o te˝ zas∏ugà opozycji, ˝e w∏adza w koƒcu sta∏a si´
sk∏onna rozpoczàç dialog.

W tym czasie WUSW w Rzeszowie usi∏owa∏ nie dopuÊciç do powstania
tu Ruchu „WolnoÊç i Pokój”63. Pierwszà prób´ powo∏ania WiP podj´li Ja-
nusz i Krystyna Szkutnikowie. Spotkanie organizacyjne zosta∏o zaplano-
wane na 5 grudnia 1987 r. przy koÊciele oo. Bernardynów w Rzeszowie.
S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa, dowiedziawszy si´ o tym od tajnego wspó∏pracow-
nika o pseudonimie „El˝bieta”, uniemo˝liwi∏a spotkanie – m.in. przepro-
wadzono rozmow´ ostrzegawczà z gwardianem i legitymowano osoby usi-
∏ujàce wejÊç do pomieszczeƒ przykoÊcielnych. Nast´pnie 8 grudnia
za∏o˝ono spraw´ operacyjnego sprawdzenia o kryptonimie „PacyfiÊci”. Do
rozpracowania wykorzystano dziesi´ciu tajnych wspó∏pracowników. Spra-
w´ prowadzi∏ ppor. Janusz Chochorowski z Wydzia∏u III WUSW w Rze-
szowie. Udaremniono tak˝e nast´pne zebranie, zaplanowane na 5 marca
1988 r. w S∏ocinie. Przeprowadzono rozmowy z Januszem i Krystynà Szkut-
nikami, podczas których ostrze˝ono ich przed próbà tworzenia WiP64. Dzi´-
ki informacjom uzyskanym od tajnego wspó∏pracownika o pseudonimie
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63 Ruch „WolnoÊç i Pokój” powsta∏ w kwietniu 1985 r. Zaczà∏ si´ od protestów przeciwko osadze-
niu w wi´zieniu za odmow´ przysi´gi wojskowej Marka Adamowicza. Najaktywniejsze oÊrodki
WiP istnia∏y w Krakowie, Gdaƒsku, Wroc∏awiu i Warszawie. Jednym z za∏o˝ycieli i liderów by∏ Ja-
cek Czaputowicz. WiP koncentrowa∏ si´ m.in. na walce o zmian´ przysi´gi wojskowej i wprowa-
dzenie zast´pczej s∏u˝by wojskowej, na ochronie praw mniejszoÊci narodowych, ekologii itp. 
64 AIPN Rz, 044/1114, t. 1, Uzupe∏nienie meldunku nr 112 do sprawy operacyjnego sprawdzenia
krypt. „PacyfiÊci”, 7 III 1988 r., k. 24.
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„Levin”65 SB kontrolowa∏a spotkania studentów uczelni rzeszowskich
w mieszkaniu Barbary Tondos, na których dyskutowano m.in. o dzia∏alnoÊci
proekologicznej, a tak˝e o szczegó∏ach dotyczàcych powo∏ania oddzia∏u WiP.
13 czerwca 1988 r. wspólnymi si∏ami wydzia∏ów III i Êledczego przeprowadzo-
no przeszukania u dwunastu osób i przej´to 417 egzemplarzy wydawnictw.
Nast´pnie skierowano do kolegium wniosek przeciwko Barbarze Tondos66.
Wed∏ug zast´pcy naczelnika Wydzia∏u III mjr. Stanis∏awa Wysokiƒskiego
dzia∏ania te udaremni∏y powstanie WiP w Rzeszowie. Jednak grono osób za-
interesowanych ideà WiP w dalszym ciàgu spotyka∏o si´ ze sobà. O ich dzia-
∏alnoÊci Êwiadczy utworzenie w styczniu 1989 r. w Rzeszowie punktu informa-
cyjnego WiP, prowadzonego przez Krzysztofa Panka i Krzysztofa Palucha67.

Walka o „SolidarnoÊç”

W lutym 1988 r. wprowadzono najwy˝szà od 1982 r. podwy˝k´ cen. Kie-
rownictwo „SolidarnoÊci” uzna∏o, ˝e akcja protestacyjna nie jest mo˝liwa.
Tymczasem 25 kwietnia bez porozumienia z KKW wybuch∏ strajk komuni-
kacji miejskiej w Bydgoszczy, a nast´pnego dnia w Hucie im. Lenina w No-
wej Hucie. Strajki te mia∏y pod∏o˝e ekonomiczne; ˝àdano rekompensaty
p∏ac w zwiàzku z podwy˝kami cen. Postulat relegalizacji „SolidarnoÊci” po-
jawi∏ si´ jedynie na ulotkach. Oficjalnie zosta∏ wysuni´ty dopiero przez
strajkujàcych 29 i 30 kwietnia robotników Huty Stalowa Wola, w której pro-
test wybuch∏ pomimo kontrakcji ze strony SB i administracji. W Stalowej
Woli ˝àdano ponadto podwy˝ki p∏ac i przywrócenia do pracy zwolnionych
dwa dni wczeÊniej szeÊciu cz∏onków Komitetu Za∏o˝ycielskiego NSZZ „So-
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65 „Levin” nale˝y do nielicznych przypadków agentów zwerbowanych jako osoby nieletnie. Zosta∏
pozyskany do wspó∏pracy 13 XII 1983 r. przez m∏. chor. Jerzego Kie∏ba z RUSW w Mielcu, gdy by∏
szesnastoletnim uczniem II klasy Liceum Ogólnokszta∏càcego w Mielcu, przyjà∏ pseudonim „Ry-
szard”. 1 I 1987 r. zosta∏ przekazany Wydzia∏owi III WUSW w Rzeszowie. Jako student historii WSP
wykorzystywany by∏ w sprawie obiektowej o kryptonimie „Pedagog”. Ponadto udziela∏ ppor. Stani-
s∏awowi Mazurowi informacji dotyczàcych Stowarzyszenia PAX, którego by∏ cz∏onkiem, oraz prób
powo∏ania WiP w Rzeszowie. Na poczàtku 1989 r. w wyniku gry operacyjnej zosta∏ wprowadzony do
Zarzàdu Tymczasowego Mi´dzyuczelnianej Komisji Koordynacyjnej NZS w Rzeszowie. Za wspó∏-
prac´ z SB by∏ wynagradzany finansowo. W 1989 r. odmówi∏ wspó∏pracy (ibidem, 00138/4257). 
66 Ibidem, 044/1114, t. 1, Uzupe∏nienie meldunku nr 350 do sprawy operacyjnego sprawdzenia
krypt. „PacyfiÊci”, 13 VI 1988 r., k. 48.
67 Ibidem, 044/1106, t. 1, Plan d∏ugofalowych przedsi´wzi´ç zmierzajàcych do niedopuszczenia do
powstania oddzia∏u Ruchu „WolnoÊç i Pokój” w Rzeszowie, 18 IV 1988 r., k. 110–112; J. Szkutnik,
Ruch WolnoÊç i Pokój [w:] Encyklopedia Rzeszowa..., s. 542.
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lidarnoÊç”, m.in. Wies∏awa Wojtasa, Wies∏awa Turasza, Romana Sudo∏a.
W lutym 1988 r., mimo zakoƒczonych niepowodzeniem staraƒ o legalizacj´
Komitetu Za∏o˝ycielskiego NSZZ „SolidarnoÊç”, Wojtas, Krzysztof D´bski
i W∏adys∏aw Liwak rozpocz´li jawnà dzia∏alnoÊç zwiàzkowà. 21 kwietnia
zorganizowali wiec (oko∏o 3 tys. uczestników), podczas którego domagano
si´ podwy˝ki p∏ac i zaprzestania represji wobec cz∏onków Komitetu Za∏o˝y-
cielskiego. Za organizacj´ wiecu Wojtas i Turasz zostali zwolnieni z pracy.
Zagro˝eni aresztowaniem przez SB ukrywali si´, a nast´pnie przedostali
29 kwietnia na teren Huty Stalowa Wola, gdzie zorganizowali zapowiadany
w ulotkach strajk. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa zatrzyma∏a prewencyjnie Ew´
Kubern´, Miros∏awa Copa, Waldemara Dziur´ i Micha∏a Rostka. Do straj-
ku przy∏àczy∏o si´ oko∏o 5 tys. osób (po pierwszej zmianie uczestniczy∏o
w nim oko∏o tysiàca osób). Dyrektorzy huty Bronis∏aw Ryba i Mieczys∏aw
Czarnecki odmówili przyj´cia postulatów i zagrozili cz∏onkom Komitetu
Strajkowego sankcjami. Nast´pnego dnia strajk zosta∏ rozwiàzany pod groê-
bà u˝ycia si∏y przez organa bezpieczeƒstwa. Najwytrwalsza grupa siedem-
dziesi´ciu osób opuÊci∏a hut´ o godzinie 14.05 i uda∏a si´ do koÊcio∏a Mat-
ki Boskiej Królowej Polski. 30 kwietnia Lech Wa∏´sa zaapelowa∏ do w∏adz
polskich, do mi´dzynarodowego ruchu zwiàzkowego i do rzàdów krajów de-
mokratycznych o wykazanie „solidarnoÊci z pracownikami hut w Nowej Hu-
cie i Stalowej Woli w przypadku gdyby dosz∏o do u˝ycia si∏y” oraz „o podj´-
cie wszelkich mo˝liwych kroków w obronie pracowników w Nowej Hucie
i Stalowej Woli”68. 2 maja strajk ogarnà∏ Stoczni´ Gdaƒskà im. Lenina.
Oprócz podwy˝ki p∏ac ˝àdano legalizacji NSZZ „SolidarnoÊç”. Nie przyno-
szàc ˝adnych rezultatów, zakoƒczy∏ si´ 10 maja symbolicznym wyjÊciem ze
stoczni oko∏o tysiàca strajkujàcych z Lechem Wa∏´sà na czele.

Strajk w Stalowej Woli, pierwszy tak du˝y protest od stanu wojennego,
wywo∏a∏ szersze reperkusje spo∏eczne w regionie, wzbudzajàc zaniepokoje-
nie w∏adz. 1 maja 1988 r. w Stalowej Woli pod tablicà upami´tniajàcà ks. Je-
rzego Popie∏uszk´ odby∏ si´ niezale˝ny wiec z udzia∏em oko∏o tysiàca osób.
Przemawiali Wojtas i Turasz. 3 maja w Rzeszowie po mszy w koÊciele farnym,
podczas której pierwszy raz zaprezentowano ukrywany od stanu wojennego
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68 H. G∏´bocki, Konspira..., s. 340; E. Kuberna, Kalendarium..., s. 164–165; G. Go∏ojuch, Wies∏aw
Wojtas [w:] Opozycja w PRL..., t. 1, s. 382. Po strajku zastosowano kilka kar dyscyplinarnych, zwol-
nienia dyscyplinarne (Waldemar Dziura, Wies∏aw Podsiad∏o, Roman Sudo∏, Krzysztof D´bski,
W∏adys∏aw Liwak) oraz kary grzywny od 36 500 z∏ do 51 500 z∏.
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sztandar Regionu Rzeszowskiego NSZZ „SolidarnoÊç”, oko∏o pi´ciuset
osób zebra∏o si´ pod krzy˝em misyjnym. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa zatrzyma∏a
Józefa Konkela, Stefana ¸ódzia, Stanis∏awa Mica∏a, Zbigniewa Sieczkosia
i Jaros∏awa A. Szczepaƒskiego (a ponadto dla celów konspiracyjnych tajne-
go wspó∏pracownika „El˝biet´”). W PrzemyÊlu 1 maja RKW zorganizowa∏a
po mszy w koÊciele ksi´˝y Salezjanów przemarsz oko∏o siedemdziesi´ciu
osób pod koÊció∏ Êw. Trójcy, gdzie do∏àczy∏o jeszcze dwieÊcie osób. Znacznie
wi´ksza grupa obserwowa∏a manifestacj´. Podczas wiecu Jan Ekiert skryty-
kowa∏ drugi etap reformy oraz wyrazi∏ poparcie i solidarnoÊç ze strajkujàcy-
mi hutnikami. Przemawia∏ tak˝e Zygmunt Majgier. Uczestnicy wiecu mieli
transparent z napisem „WolnoÊci dla SolidarnoÊci”. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa
skierowa∏a wnioski do kolegium do spraw wykroczeƒ. Grzywny od 31 do
50 tys. z∏ otrzymali: Witold Farian, Marek Kamiƒski, Jan Kryƒski, Robert
Majka oraz obydwaj mówcy. W KroÊnie 3 maja w salce o. Pio przy koÊciele
Kapucynów odby∏o si´ – kontrolowane przez SB – posiedzenie RKW Pod-
karpacie, podczas którego omówiono sytuacj´ w kraju i wydano oÊwiadcze-
nie popierajàce akcje strajkowe. Jednak˝e RKW Podkarpacie wybór ewen-
tualnej akcji strajkowej pozostawi∏a pracownikom zak∏adów województwa
kroÊnieƒskiego. Ignacy Tokarczuk wezwa∏ w∏adze zwiàzkowe do zorganizo-
wania w diecezji przemyskiej z pomocà wszystkich parafii zbiórki pieni´dzy
dla strajkujàcych robotników. Wydatnie akcj´ t´ wspierali dzia∏acze zwiàzko-
wych struktur kroÊnieƒskich i rzeszowskich69.

UroczystoÊci majowe jak zawsze poprzedzone by∏y dzia∏aniami profi-
laktycznymi aparatu bezpieczeƒstwa. W województwie kroÊnieƒskim przed
1 maja SB przej´∏a 80 ulotek, 1156 materia∏ów i wydawnictw, a funkcjona-
riusze przeprowadzili 36 rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych. W Rzeszo-
wie 22 kwietnia funkcjonariusze WUSW zrobili rewizj´ u Piotra i Stanis∏a-
wa MyÊliwców; 26 kwietnia przes∏uchali Sieczkosia, Konkela i ¸akomego,
29 kwietnia zatrzymali Szczepaƒskiego70.
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69 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 268, Teleks KC, 2 V 1988 r., b.p.; G. GoÊciƒ-
ski, Opozycja na Podkarpaciu..., s. 123; AIPN Rz, 01/60, Meldunek operacyjny WUSW w KroÊnie
do MSW, 5 V 1988 r., k. 131; ibidem, 035/134, Akta kontrolno-Êledcze w sprawie przeciwko Zyg-
muntowi Majgierowi i innym, k. 2, 36–104; DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 97; Odpis protoko∏u
rozprawy przed kolegium ds. wykroczeƒ przeciwko Markowi Kamiƒskiemu, maj 1988 r. (w zbio-
rach Marka Kamiƒskiego).
70 AIPN Rz, 01/60, Meldunek operacyjny WUSW w KroÊnie do MSW, 30 IV 1988 r., k. 120;
M. Str´k, op. cit., s. 142.
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Strajk w Stalowej Woli ukaza∏ faktyczne nastroje spo∏eczeƒstwa, da∏ ro-
botnikom przeÊwiadczenie o ich sile i uÊwiadomi∏, ˝e w sprzyjajàcych oko-
licznoÊciach ta forma oporu spo∏ecznego mo˝e przynieÊç sukces. Ponadto
stalowowolski Komitet Za∏o˝ycielski NSZZ „SolidarnoÊç” w pewnym sen-
sie przejà∏ funkcj´ lidera opozycji ca∏ego regionu Polski po∏udniowo-
-wschodniej. W pierwszych dniach maja 1988 r. Zbigniew SieczkoÊ i Stani-
s∏aw ¸akomy nawiàzali kontakt z Komitetem Strajkowym Huty Stalowa
Wola. Efektem tego by∏o ustanowienie kana∏u kolporta˝owego mi´dzy Sta-
lowà Wolà a Rzeszowem. W parafii kierowanej przez ks. Edwarda Fran-
kowskiego odby∏o si´ spotkanie przedstawicieli RKW Rzeszów (SieczkoÊ,
Str´k, ¸akomy) i Komitetu Strajkowego huty (Kardasz, Liwak, Turasz,
Wojtas, Krupka). W rezultacie Jan Kopka, ∏àcznik RKW Rzeszów i Regio-
nalnej Komisji Koordynacyjnej Gdaƒsk, zorganizowa∏ w drugiej dekadzie
maja spotkanie w Gdaƒsku Oliwie. G∏ównym jego tematem by∏a koordy-
nacja dzia∏aƒ KKW w Polsce po∏udniowo-wschodniej. RKW Rzeszów re-
prezentowali Stanis∏aw ¸akomy, Jan Kopka, Zbigniew SieczkoÊ i Micha∏
Str´k, natomiast Gdaƒsk Bogdan Borusewicz, Krzysztof Dowgia∏∏o i Lech
Kaczyƒski. Ponadto odby∏o si´ szereg spotkaƒ z przedstawicielami Komi-
tetu Strajkowego Stoczni Gdaƒskiej – Jackiem Merklem, Jerzym Borow-
czakiem. Rozmowy z przedstawicielami Komitetu Strajkowego stoczni
prowadzili równie˝ Wies∏aw Turasz i Wies∏aw Wojtas ze Stalowej Woli71.

Rozmowy w Gdaƒsku da∏y poczàtek przygotowaniom do bardziej sko-
ordynowanych dzia∏aƒ Êrodowisk opozycyjnych trzech województw Polski
po∏udniowo-wschodniej. Wymiana informacji i doÊwiadczeƒ w Gdaƒsku
mi´dzy inicjatorami akcji strajkowych pozwoli∏a na lepsze przygotowanie
nast´pnych protestów. W koƒcu maja przedstawiciele RKW z Rzeszowa
i PrzemyÊla oraz Komitetu Za∏o˝ycielskiego ze Stalowej Woli zawarli po-
rozumienie o sfederowaniu regionów w celu koordynacji dzia∏aƒ opozycyj-
nych. Wybrano Stanis∏awa Krupk´ ze Stalowej Woli na przedstawiciela ca-
∏ego regionu w Krajowej Komisji Wykonawczej72.

Wiosenna fala strajków uaktywni∏a przygotowania w∏adz do ewentual-
nego wprowadzenia stanu wyjàtkowego. 29 kwietnia 1988 r. gen. Czes∏aw
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71 M. Str´k, op. cit., s. 143.
72 „Ultimatum” 1988, nr 1, s. 110. Kwartalnik spo∏eczny „Ultimatum” powsta∏ jako pismo nieza-
le˝ne o charakterze makroregionalnym, wydawany by∏ w Rzeszowie. Publikowali w nim m.in. Jan
Draus, Jerzy Koziarz, Marek P´kala, Jan Musia∏, Wanda Tarnawska, Zbigniew K. Wójcik.
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Kiszczak podpisa∏ ÊciÊle tajnà decyzj´ uruchamiajàcà procedury zwiàzane
z wprowadzeniem stanu wyjàtkowego73. Zgodnie z jego dyrektywami w wo-
jewództwach rozpocz´to konkretne dzia∏ania przygotowawcze. 9 maja
1988 r. szef WUSW w Rzeszowie p∏k Józef Kierat podpisa∏ „Decyzj´
w sprawie realizacji przez WUSW w Rzeszowie zadaƒ w przypadku wpro-
wadzenia stanu wyjàtkowego ze wzgl´du na zagro˝enie wewn´trznego bez-
pieczeƒstwa paƒstwa”. W trybie niezw∏ocznym SB i MO rozpocz´∏y m.in.
opracowanie planu internowania, przeprowadzenia rozmów ostrzegaw-
czych, przerwania ∏àcznoÊci, organizacji kontroli operacyjnej cudzoziem-
ców, ochrony siedzib w∏adzy itp.74 Szef kroÊnieƒskiego WUSW podobnà
decyzj´ podpisa∏ 5 maja 1988 r. Dokument ten zawiera∏ identyczne zapisy,
w∏àcznie z przygotowaniem aktualnej listy osób przewidzianych do inter-
nowania (która w tym przypadku zosta∏a zniszczona)75. Lista osób typowa-
nych do internowania by∏a tworzona i uaktualniana systematycznie przez
wojewódzkie urz´dy spraw wewn´trznych, poczynajàc od po∏owy lat osiem-
dziesiàtych. Plany i listy osób koordynowane by∏y przez Wydzia∏ Âledczy
WUSW w Rzeszowie we wspó∏pracy z innymi wydzia∏ami, które w swoim
zakresie przygotowywa∏y listy; m.in. kilka osób zosta∏o zakwalifikowanych
do internowania przez Wydzia∏ Kryminalny76. Ponadto Wydzia∏ IV WUSW
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73 A. Dudek, Reglamentowana rewolucja..., s. 131.
74 AIPN Rz, 0022/98, Decyzja szefa WUSW w Rzeszowie, 9 V 1988 r., k. 115–116. 
75 Ibidem, 01/400, t. 8, Decyzja nr 02/I/88 szefa WUSW w KroÊnie, 5 V 1988 r., k. 104.
76 Ibidem, 0027/21, t. 4, Plany i listy osób przewidzianych do internowania w województwie rze-
szowskim w latach 1985–1987. Lista sporzàdzona 29 IV 1985 r. zawiera∏a 59 nazwisk. Poszczegól-
ne wydzia∏y WUSW w Rzeszowie lub RUSW mia∏y zatrzymaç nast´pujàce osoby: Wydzia∏ II:
1. Eugeniusz Haczkiewicz, 2. Marek Michno, 3. Miros∏aw Ossowski, 4. Bronis∏aw StyÊ, 5. Stanis∏aw
Szcz´k, 6. Karol Wit Wójtowicz (przy pozycjach 2–6 w uwagach jest adnotacja „nieobj´ty interno-
waniem – wniosek wycofano”); Wydzia∏ III: 7. Waldemar Basak, 8. Boles∏aw Fleszar, 9. Joanna Gi-
balewicz, 10. Gra˝yna Kalandyk, 11. Kornel Kunysz, 12. Wies∏awa Lenart, 13. Franciszek Marty-
nuska, 14. Jerzy Pietraszek, 15. Mariusz W∏och, 16. Roman Wyrzykowski, 17. Stanis∏awa
Z∏onkiewicz, 18. Zygmunt ˚o∏àdê (przy pozycjach 7, 9–10, 12, 14–15, 18 adnotacja „nieobj´ty in-
ternowaniem – wniosek wycofano”); Wydzia∏ IV: 19. Jaros∏aw A. Szczepaƒski (adnotacja „nieob-
j´ty internowaniem – wniosek wycofano”); Wydzia∏ V: 20. Andrzej Dec, 21. Stanis∏aw Dziura,
22. Józef Konkel, 23. Antoni Kopaczewski, 24. Marian Krztoƒ, 25. Andrzej Kucharski, 26. Euge-
niusz Kut, 27. Jerzy Opaliƒski, 28. Emil P´kala, 29. Ryszard Rogoziƒski, 30. Zbigniew SieczkoÊ,
31. Micha∏ Str´k, 32. Janusz Szkutnik, 33. Adam Ânie˝ek, 34. Marek Wójcik (przy pozycjach 21,
27–28 adnotacja „nieobj´ty internowaniem – wniosek wycofano”); RUSW w Rzeszowie: 35. Jerzy
Koziarz, 36. Zbigniew Mu∏a, 37. Adam Przyby∏o (tu adnotacja „nieobj´ty internowaniem – wnio-
sek wycofano”); RUSW w Mielcu: 38. Jan Dziekan, 39. Stanis∏aw Kalita, 40. Wies∏aw Moczulski,
41. Ryszard Skóra, 42. Ryszard Sokólski, 43. Stanis∏aw Stachowicz, 44. Marian Strycharz, 45. Jan
Szymaƒski; RUSW w Le˝ajsku: 46. Jan Kida, 47. Mieczys∏aw Liber, 48. Stanis∏aw So∏ek, 49. Roman
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przygotowa∏ wykazy ksi´˝y rzymskokatolickich, z którymi w przypadku
wprowadzenia stanu wyjàtkowego zamierzano przeprowadziç rozmowy
ostrzegawcze. W wykazie osób przeznaczonych do internowania przez
WUSW w Rzeszowie z 7 maja 1988 r. by∏o 36 nazwisk, zaÊ w wykazie osób,
z którymi nale˝a∏o rozmawiaç – 52. Oprócz czo∏owych dzia∏aczy struktur
opozycyjnych znaleêli si´ tam równie˝ tajni wspó∏pracownicy77. Tymcza-
sem, po decyzji szefa WUSW w Rzeszowie z 9 maja, na liÊcie osób przewi-
dzianych do internowania z 18 maja 1988 r. znalaz∏y si´ 92 osoby, w tym
cztery kobiety i siedem osób wytypowanych przez Wydzia∏ Kryminalny78.
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Sroka, 50. Stanis∏aw Szkodziƒski; RUSW w Strzy˝owie: 51. Tadeusz Onyszkiewicz, 52. W∏adys∏aw
Kmieç (przy pozycjach 49–52 adnotacja „nieobj´ty internowaniem – wniosek wycofano”). Ostat-
nie siedem osób przeznaczonych do internowania wytypowa∏ Wydzia∏ Kryminalny WUSW w Rze-
szowie. Co roku lista by∏a aktualizowana: na liÊcie sporzàdzonej 10 X 1986 r. figurujà 52 osoby,
w tym siedem wskazanych przez Wydzia∏ Kryminalny; na liÊcie z 18 III 1987 r. jest 45 osób, w tym
siedem wytypowanych przez Wydzia∏ Kryminalny.
77 Ibidem, 0026/1, Wykaz ksi´˝y KoÊcio∏a rzymskokatolickiego z województwa rzeszowskiego,
z którymi b´dà prowadzone rozmowy ostrzegawcze w przypadku wprowadzenia stanu wyjàtkowe-
go, 17 V 1988 r., b.p. (byli to ksi´˝a: Julian Chmiel, Stanis∏aw S∏owik, Franciszek Boguƒ, Edward
Wilk, Jan Jakubowski, Józef Sondej, Micha∏ Pelczar); ibidem, 0024/44a, Wykaz osób przewidzia-
nych do internowania na wypadek wzrostu zewn´trznego zagro˝enia bezpieczeƒstwa paƒstwa
i wojny, 7 V 1988 r., b.p. Podobne dzia∏ania przygotowujàce wprowadzenie stanu wyjàtkowego
podj´to w innych województwach. Z powodu zniszczenia cz´Êci akt nie jesteÊmy w stanie odtwo-
rzyç szczegó∏ów dotyczàcych przedsi´wzi´ç SB z oÊciennych województw, znana jest natomiast li-
sta ksi´˝y z województwa kroÊnieƒskiego, z którymi zamierzano przeprowadziç rozmowy ostrze-
gawcze. Byli to: Stanis∏aw Ko∏tak, Stanis∏aw Marczak z Jas∏a, Józef Fejdasz z Wietrzna, Wojciech
Bukowiƒski z Górek, Antoni Ko∏odziej z Domaradza, Adam Sudo∏ z Sanoka, Marian Baw∏owicz
z Falejówki, Antoni Obrzut z Jasienia k. Ustrzyk, Tadeusz Posobiec z Jasionki, Kazimierz Kaczor
z Moczowa (ibidem, 01/404, t. 2, Wykaz osób przewidzianych do przeprowadzenia rozmów ostrze-
gawczych przez Wydzia∏ IV WUSW w KroÊnie, 9 V 1988 r., b.p.).
78 Ibidem, 0027/21, t. 10, Lista osób przewidzianych do internowania, 18 V 1988 r. Na tej liÊcie zna-
laz∏y si´ nast´pujàce osoby: Eugeniusz Haczkiewicz (wytypowany przez Wydzia∏ II); Krzysztof
Buka∏a, S∏awomir Buka∏a, Boles∏aw Fleszar, Czes∏aw Hess, S∏awomir Kruk, Wies∏aw MyÊliwiec,
Roman Wyrzykowski, Stanis∏aw Z∏onkiewicz (Wydzia∏ III); Teodor Augustynowicz, Zdzis∏aw Bar-
tusik, Czes∏aw Bojda, Edward Cwynar, Stanis∏aw Dolecki, Stanis∏aw Dziura, Kazimierz Gieroƒ,
Tadeusz G∏ód, Tadeusz Kensy, Józef Konkel, Antoni Kopaczewski, Marian Krztoƒ, Jerzy Krzysz-
toƒ, Andrzej Kucharski, Eugeniusz Kut, Józef Kyc, Stanis∏aw ¸akomy, Janusz Miller, Stanis∏aw
MyÊliwiec, Józef Olszówka, Eugeniusz Peszko, Mieczys∏aw Radomski, Julian Rejment, Ryszard
Rogoziƒski, Zbigniew SieczkoÊ, Józef Si∏ka, Franciszek Sobek, Micha∏ Str´k, Jaros∏aw A. Szcze-
paƒski, Adam Ânie˝ek, Stanis∏aw Trala, Emil Ulak, Grzegorz Wojturski, Marek Wójcik, Jan Anto-
ni Zi´tak, Marian Zima (Wydzia∏ V); Kazimierz Chorz´pa, Józef Fràczek, Józef Âlisz, Janusz
Szkutnik (Wydzia∏ VI); Jan Dziekan, Fryderyk Gaj, Stanis∏aw Kalita, Eugeniusz Kwiatkowski,
Wies∏aw Moczulski, Stanis∏aw Padyku∏a, Ryszard Skóra, Ryszard Sokólski, Stanis∏aw Stachowicz,
Marian Strycharz, Jan Szymaƒski, Tadeusz Weryƒski, Marek Wyrzykowski, Krzysztof Zarzycki
(RUSW w Mielcu); Andrzej Dec, Edward Dec, Jerzy Koziarz, Stefan ¸ódê, Zbigniew Mu∏a
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W atmosferze wzrastajàcego poparcia spo∏ecznego dla opozycji, a przede
wszystkim coraz wi´kszego oporu spo∏ecznego w∏adza musia∏a zmierzyç si´
ze spo∏eczeƒstwem w wyborach do rad narodowych. Ich termin wyznaczo-
no na 19 czerwca. Obóz rzàdzàcy, jak zwykle, uwa˝a∏ wybory za najwa˝niej-
szà kampani´ politycznà roku. Jeszcze w marcu, przed wiosennymi strajka-
mi, rzeszowska SB zak∏ada∏a, ˝e wybory odb´dà si´ w bardzo trudnych
dla w∏adzy okolicznoÊciach. „Aktualny stan nastrojów spo∏ecznych – pisali
funkcjonariusze Wydzia∏u III WUSW w Rzeszowie – nie daje pe∏nej gwa-
rancji odpornoÊci na dzia∏anie przeciwnika. Powszechne jest niezadowole-
nie wi´kszoÊci grup spo∏eczno-zawodowych z polityki cenowo-dochodowej,
a w szczególnoÊci z ciàg∏ych podwy˝ek cen, powodujàcych spadek stopy
˝yciowej”. OdpowiedzialnoÊç za organizacj´ i przeprowadzenie wyborów
z∏o˝ono na zdezawuowany PRON, ale jednoczeÊnie SB wyznaczono obo-
wiàzek „wzmo˝onego wysi∏ku operacyjnego w celu niedopuszczenia do wy-
korzystania tej kampanii i p∏aszczyzny PRON przez elementy antysocjali-
styczne”79. 

Z majowej analizy sytuacji spo∏eczno-politycznej dokonanej przez Wy-
dzia∏ V WUSW w Rzeszowie wynika, ˝e wÊród pracowników ochranianych
operacyjnie przez SB zak∏adów zainteresowanie wyborami do rad narodo-
wych by∏o znikome. Zebrania agitacyjne odbywa∏y si´ przy niskiej frekwen-
cji. Przy tym funkcjonariusze SB mieli ÊwiadomoÊç, ˝e struktury podziem-
ne przygotowujà akcj´ informacyjnà i zamierzajà wezwaç do bojkotu
wyborów. Wed∏ug rzeszowskiej SB – a poglàd ten nie by∏ te˝ obcy funkcjo-
nariuszom z województw sàsiednich – opozycja wykorzystywa∏a ró˝norod-
ne zawoalowane formy „wrogiej dzia∏alnoÊci”: stara∏a si´ integrowaç Êro-
dowiska opozycyjne pod parasolem ochronnym KoÊcio∏a, czemu sprzyja∏a
postawa bp. Tokarczuka; produkowa∏a i rozprowadza∏a w∏asne wydawnic-
twa oraz krajowe; próbowa∏a docieraç do du˝ych zak∏adów pracy i tworzyç
grupy kolporta˝owe; wp∏ywa∏a na dzia∏alnoÊç lokalnych organizacji samo-
rzàdowych (np. w Soninie); prowadzi∏a „s∏ownà propagand´”. Oceniano,
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(RUSW w Rzeszowie); Stanis∏aw Dec, Stanis∏aw Olech, Tadeusz Szpunar (RUSW w ¸aƒcucie);
Jan Kozio∏, Jerzy Ziobro (RUSW w Strzy˝owie); Stanis∏aw So∏ek (RUSW w Le˝ajsku); Stanis∏aw
Hulek (RUSW w Ropczycach); Zenon MyÊliwiec, Eugeniusz Ni˝nik, Waldemar Nowak, Jerzy
Tejchman, Krzysztof Woêniak, Ryszard ZawiÊlak, Wies∏awa Lenart, Irena Mierzwa, Wanda Tar-
nawska, Barbara Tondos (Wydzia∏ III). Ponadto Wydzia∏ Kryminalny wytypowa∏ siedem osób.
79 Przeciw SolidarnoÊci..., s. 300–301 (Plan przedsi´wzi´ç operacyjnych do sprawy obiektowej
krypt. „Wybory”, 22 III 1988 r.).
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˝e szczególnie podatne na wp∏ywy Êrodowisk opozycyjnych sà: inteligencja
(biura projektowe, kadra wy˝szych uczelni), m∏odzie˝ akademicka (dzia∏a-
jàca w duszpasterstwach), grupy robotnicze w Rzeszowie i Mielcu. Nie-
mniej jednak SB by∏a przekonana, ˝e opozycja nie ma „wp∏ywu na kszta∏-
towanie si´ opinii spo∏ecznej na terenie województwa”, dysponuje s∏abà
poligrafià, a jej dzia∏acze wiedzà, ˝e sà rozpoznawani i nieustannie kontro-
lowani przez SB, „co utrudnia tym osobom wypracowanie taktyki post´po-
wania i prowadzenie skutecznej dzia∏alnoÊci”80.

30 maja KKW wezwa∏a do bojkotu wyborów do rad narodowych.
W Êlad za tym oÊwiadczeniem posz∏y wszystkie grupy jej podporzàdkowa-
ne. Do bojkotu w∏àczy∏y si´ tak˝e inne organizacje opozycyjne, w tym KPN,
„SolidarnoÊç Walczàca”, OKOR. W czerwcu SB prowadzi∏a wiele przeszu-
kaƒ, m.in. u Micha∏a Str´ka, Józefa Konkela, Barbary Tondos. ¸àcznie do
19 czerwca w województwie rzeszowskim przej´to 3778 ulotek nawo∏ujà-
cych do bojkotu wyborów, w tym oko∏o siedmiuset podczas pozorowanego
przeszukania u agenta „JaÊmina”. Jan Koz∏owski utworzy∏ Wojewódzki
Komitet Przedwyborczy, z∏o˝ony z czterdziestu dzia∏aczy ch∏opskich z wo-
jewództwa tarnobrzeskiego, którzy podczas wyborów liczyli rzeczywistà
frekwencj´. Na podstawie uzyskanych przez nich wyników zaskar˝ono ofi-
cjalny rezultat g∏osowania, ale w grudniu 1988 r. Sàd Najwy˝szy odrzuci∏
protest. W∏adze poda∏y, ˝e ogólnopolska frekwencja w wyborach do rad
narodowych wynios∏a 56 proc. uprawnionych. Opozycja kwestionowa∏a te
wyniki; wskaza∏a, ˝e np. we Wroc∏awiu na podstawie obserwacji lokali wy-
borczych ustalono frekwencj´ na poziomie 23 proc., gdy w∏adze poda∏y, ˝e
wynosi ona 70 proc. Wed∏ug oficjalnych danych w województwie kroÊnieƒ-
skim frekwencja osiàgn´∏a 57,97 proc. (dla porównania – w wyborach do
rad narodowych w 1984 r. 78,14 proc.). SpoÊród 435 ksi´˝y rzymskokatolic-
kich w tym województwie nie g∏osowa∏ ˝aden. W województwie rzeszow-
skim frekwencja wynios∏a 57,13 proc., spoÊród 317 ksi´˝y diecezji przemy-
skiej w g∏osowaniu wzi´∏o udzia∏ pi´ciu, a spoÊród 134 ksi´˝y diecezji
tarnowskiej (w granicach województwa rzeszowskiego) – 35. W wojewódz-
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80 Ibidem, s. 310 (Informacja o sytuacji spo∏eczno-politycznej wÊród za∏óg ochranianych przez
pion V obiektów oraz o zamierzeniach nielegalnych struktur przed wyborami do rad narodowych,
24 V 1988 r.); ibidem, s. 315–316 (Za∏àcznik nr 1 do pisma szefa WUSW w Rzeszowie p∏k. Józefa
Kierata do dyrektora Sekretariatu Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Rzeszowie p∏k. Juliana
W´grzyna, 10 VI 1988 r.).
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twie przemyskim g∏osowa∏o 55,01 proc. osób uprawnionych81. Wynik wy-
borczy ukaza∏ zatem permanentny spadek poparcia dla w∏adzy i de facto
wzrost niezadowolenia spo∏ecznego. Podobnie jak wiosenne strajki fak-
tycznie przyspieszy∏ proces kruszenia w∏adzy i wp∏ynà∏ na decyzj´ o przy-
stàpieniu do rozmów z opozycjà. 

Choç pierwsze sonda˝owe rozmowy Józefa Czyrka i Stanis∏awa Cioska
z Andrzejem Wielowieyskim i Andrzejem Stelmachowskim, doradcami
Lecha Wa∏´sy, odby∏y si´ w styczniu 1988 r., to praktycznie do po∏owy roku
w∏adza w dalszym ciàgu stara∏a si´ unikaç bezpoÊrednich rozmów z opozy-
cjà solidarnoÊciowà. Majowe strajki wybuchajàce spontanicznie w zak∏a-
dach pracy uÊwiadomi∏y w∏adzy s∏aboÊç opozycji, ale jednoczeÊnie zagro-
˝enie w postaci masowych, niekontrolowanych akcji strajkowych, które
opozycja mog∏a w pewnym momencie skoordynowaç i odpowiednio wyko-
rzystaç. W wielu przypadkach u˝yto groêby rozwiàzania si∏owego. W Hucie
im. Lenina w nocy z 4 na 5 maja do pacyfikacji strajku wprowadzono od-
dzia∏y antyterrorystyczne82. W Stoczni Gdaƒskiej strajk zosta∏ zakoƒczony
pod warunkiem rozpocz´cia rozmów w∏adzy z opozycjà. Faktycznie jednak
wyniki wyborów do rad narodowych przyspieszy∏y rozpocz´cie rozmów
przygotowawczych – za poÊrednictwem przedstawicieli KoÊcio∏a, przede
wszystkim ks. Alojzego Orszulika, a nast´pnie bezpoÊrednich tajnych roz-
mów Stanis∏awa Cioska z doradcà Wa∏´sy Andrzejem Stelmachowskim.
W∏adze jednak jeszcze wówczas nie dopuszcza∏y mo˝liwoÊci relegalizacji
„SolidarnoÊci”. 13 czerwca 1988 r. na VII Plenum KC PZPR Wojciech Ja-
ruzelski, mówiàc o koniecznoÊci otwartej dyskusji ró˝nych Êrodowisk nad
nowà ustawà o stowarzyszeniach, po raz pierwszy u˝y∏ sformu∏owania
„okràg∏y stó∏”83.

13 lipca 1988 r. (w dniu wizyty Michai∏a Gorbaczowa w Polsce) cz´Êç
pracowników Huty Stalowa Wola zorganizowa∏a jednodniowy strajk, pod-
czas którego wymuszono na dyrekcji powrót do huty siedmiu zwolnionych
wczeÊniej osób, w tym Wojtasa i Turasza. Dzieƒ wczeÊniej SB przeprowa-
dzi∏a rewizj´ w mieszkaniu Stanis∏awa Krupki, a nast´pnie zabrano go wraz
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81 Ibidem, s. 318 (Meldunek zakoƒczeniowy nr 372 do sprawy obiektowej krypt. „Wybory 88”, 20 VI
1988 r.); DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 98; AIPN Rz, 01/60, Meldunek operacyjny WUSW
w KroÊnie do MSW, 19 VI 1988 r., k. 186; „Nowiny”, 21 i 22 VI 1988; B. Szwedo, op. cit., s. 198.
82 O pacyfikacji strajku w Nowej Hucie zob. R. Kasprzycki, Opozycja polityczna w Krakowie w la-
tach 1988–1989, Kraków 2003, s. 56.
83 A. Dudek, Kalendarium..., s. 186–187.
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z pi´cioletnià córkà do budynku komendy MO. Dziecko wieczorem zosta-
∏o odebrane przez babci´, a Krupka pozosta∏ w areszcie. 

Kolejny prze∏om nastàpi∏ w sierpniu. Seria ogromnych strajków by∏a za-
skoczeniem zarówno dla sk∏onnej do kompromisu w∏adzy, jak i opozycji. 

Niektóre osoby z kr´gu w∏adzy mia∏y coraz wi´kszà ÊwiadomoÊç nara-
stajàcego kryzysu. Tu˝ przed wybuchem strajków w sierpniu 1988 r. gen. Ja-
ruzelski otrzyma∏ jedno z opracowaƒ tzw. zespo∏u trzech: Jerzego Urbana,
Stanis∏awa Cioska i gen. W∏adys∏awa Po˝ogi, wiceministra spraw we-
wn´trznych84. Jego autorzy twierdzili, ˝e „obecne w∏adze PRL nie sà w sta-
nie spe∏niç swojej powinnoÊci wdro˝enia w∏asnej polityki ju˝ historycznie
zdeterminowanej i to w szerszej ni˝ Polska skali”. Uznali, ˝e ekipa rzàdzà-
ca nie uchroni si´ przed upadkiem, a w interesie PZPR jest podzielenie si´
w∏adzà, co powinno zostaç dokonane „na tyle wczeÊnie, aby móc zabezpie-
czyç pozycj´ dominujàcà PZPR w warunkach dokonanego i przekszta∏ca-
jàcego si´ potem podzia∏u w∏adzy”85. Zespó∏ trzech prognozowa∏, ˝e straj-
ki wybuchnà w paêdzierniku. Ju˝ niebawem wydarzenia wymusi∏y na
w∏adzy akceptacj´, choç nie bez oporów, koncepcji najbardziej daleko-
wzrocznych doradców Jaruzelskiego. 15 sierpnia wybuch∏ strajk w kopalni
„Manifest Lipcowy” w Jastrz´biu Zdroju. Wkrótce akcja strajkowa obj´∏a
pi´tnaÊcie kopalƒ. 17 sierpnia zacz´to strajkowaç w Szczecinie, 20 sierpnia
w Gdaƒsku, 22 sierpnia w Krakowie, Poznaniu i Stalowej Woli. Tym razem
wsz´dzie stawiano postulat zalegalizowania „SolidarnoÊci”. 

O przeprowadzeniu strajku w Hucie Stalowa Wola mówiono na zebra-
niu grupy roboczej Komitetu Organizacyjnego NSZZ „SolidarnoÊç”
19 sierpnia. Dwa dni póêniej zadecydowano, ˝e g∏ównym celem protestu
b´dzie doprowadzenie do legalizacji „SolidarnoÊci”. W dniu rozpocz´cia
strajku, 22 sierpnia, SB wypuÊci∏a fa∏szywk´ „Biuletyn Informacyjny”, wy-
danà rzekomo przez Komitet Za∏o˝ycielski „SolidarnoÊci” – w ten sposób
usi∏owa∏a wprowadziç zam´t i skompromitowaç Ew´ Kubern´, Stanis∏awa
Krupk´ i Wies∏awa Wojtasa. Faktycznie Komitet Strajkowy Huty Stalowa
Wola, na którego czele sta∏ Wojtas, w nast´pnych dniach wydawa∏ „Biu-
letyn Strajkowy” i „Serwis Informacyjny”. Do strajku w∏àczyli si´ tak˝e
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84 „Zespó∏ trzech” funkcjonowa∏ poza formalnymi strukturami, pe∏ni∏ funkcj´ doradczà dla gen.
Jaruzelskiego – przygotowywa∏ mu od koƒca 1986 r. opracowania analityczne dotyczàce bie˝àcych
wydarzeƒ politycznych oraz prognozy na przysz∏oÊç.
85 Za: A. Garlicki, Karuzela. Rzecz o Okràg∏ym Stole, Warszawa 2003, s. 107.
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niektórzy cz∏onkowie rzàdowych zwiàzków zawodowych i PZPR. ¸àcznie
strajkowa∏o oko∏o 5 tys. pracowników. Wsparcia materialnego (g∏ównie
˝ywnoÊci) udzielili im rolnicy, kapucyni z Rozwadowa oraz tradycyjnie
ks. Edward Frankowski. Wsparcie duchowe nieÊli ksi´˝a Jan Niemiec, Adam
Gardysz i Tadeusz Bia∏y. Wewnàtrz zak∏adu pojawi∏y si´ liczne grupy esbe-
ków, a wokó∏ huty zgromadzi∏y si´ formacje milicyjne. By∏y przypadki prze-
s∏uchiwania strajkujàcych, ale równie˝ identyfikowania funkcjonariuszy SB
i wyrzucania ich poza teren huty. 31 sierpnia odby∏a si´ demonstracja wojska
z VI Dywizji Powietrzno-Desantowej, nad hutà pojawi∏y si´ helikoptery. 

Uczestnicy i obserwatorzy strajku zgodnie przyznajà, ˝e wywo∏a∏ on po-
wszechny entuzjazm i nadziej´ na prze∏amanie sztywnego stanowiska w∏a-
dzy. WiadomoÊci o strajku dociera∏y na zewnàtrz dzi´ki ofiarnej pracy Ewy
Kuberny, która przygotowywa∏a matryce i drukowa∏a ulotki oraz przekazy-
wa∏a informacje przedstawicielom mediów niezale˝nych. Wa˝nym wydaw-
nictwem, które oddzia∏ywa∏o na spo∏ecznoÊç lokalnà, by∏ wydawany od
kwietnia 1988 r. przez Kubern´ i Jaros∏awa Potasza „SMiS – Stalowolski
Miesi´cznik SolidarnoÊci”, który dociera∏ równie˝ do Rzeszowa. Wies∏aw
Wojtas po strajku powiedzia∏: „JesteÊmy mocniejsi, przyby∏o wielu wspa-
nia∏ych ludzi do prowadzenia pracy zwiàzkowej, którzy dotàd stali z boku”.
Czes∏awa Szpytma spo∏ecznoÊç strajkowà porówna∏a do „jednej rodziny”;
ks. Jan Niemiec mówi∏ o „rekolekcjach dla wielu tysi´cy ludzi”. Znamien-
ne sà tak˝e s∏owa jednej z obserwatorek strajku, wówczas uczennicy szko∏y
Êredniej: „Trzecia brama huty jest dla mnie miejscem najmilszych spotkaƒ
ze Êwietnymi ludêmi, których zobaczy∏am zupe∏nie inaczej, na nowo”86. Te
s∏owa obrazujà nowy klimat spo∏eczny; podobnie jak w 1980 r. dawa∏ on lu-
dziom si∏´ wewn´trznà, dzi´ki której byli zdolni w∏àczyç si´ w nurt sprzeci-
wu. Osoby, które w lokalnych spo∏ecznoÊciach od lat mozolnie prowadzi∏y
swojà autentycznà walk´ z systemem, zosta∏y dostrze˝one na nowo, zyska-
∏y zaufanie. Poparcia strajkujàcym w Stalowej Woli i w innych zak∏adach
Polski udzielili dzia∏acze struktur opozycyjnych w ca∏ym regionie. 30 sierp-
nia w klasztorze oo. bernardynów w Rzeszowie dzia∏acze RKW dyskutowa-
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86 Dok∏adny przebieg strajku zob. E. Kuberna, Kalendarium..., s. 178–211; D. Garbacz, Strajk
w Stalowej Woli 22 sierpnia – 1 wrzeÊnia 1988, Stalowa Wola 1998; „Biuletyn Informacyjny Komi-
tetu Organizacyjnego NSZZ »SolidarnoÊç« Huty Stalowa Wola”, 16 IX 1988. Podczas strajku do-
sz∏o do tragicznego incydentu: 31 sierpnia na terenie Huty Stalowa Wola pope∏ni∏ samobójstwo,
strzelajàc do siebie, funkcjonariusz SB w Tarnobrzegu por. Mieczys∏aw Turbakiewicz, za co w∏adze
usi∏owa∏y obcià˝yç strajkujàcych.
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li, jak wesprzeç strajk; rozwa˝ali wywo∏anie strajku w Regionie Rzeszow-
skim. Po wyjÊciu ze spotkania byli legitymowani i ostrzegani przez funkcjo-
nariuszy SB. „Te formy represji wywo∏ywa∏y ju˝ tylko uÊmiech politowania”
– stwierdzi∏ Micha∏ Str´k87.

W sierpniu 1988 r. w ca∏ym kraju zmobilizowano 12 087 rezerwistów do
pododdzia∏ów ROMO oraz delegowano 1120 funkcjonariuszy MO na sta-
nowiska dowódcze. Najsprawniej akcja mobilizacyjna zosta∏a przeprowadzo-
na m.in. w PrzemyÊlu. 22 sierpnia przewodniczàcy kilkunastu wojewódz-
kich komitetów obrony, w tym rzeszowskiego i tarnobrzeskiego, otrzymali
pisma od ministra obrony narodowej gen. Floriana Siwickiego zawiada-
miajàce o naradzie instrukta˝owej 24 sierpnia w Warszawie z udzia∏em wo-
jewodów, sekretarzy komitetów wojewódzkich (cz∏onków wojewódzkich
komitetów obrony), szefów wojewódzkich urz´dów spraw wewn´trznych,
sztabów wojskowych oraz inspektoratów Obrony Cywilnej, a tak˝e dyrek-
torów wydzia∏ów spo∏eczno-administracyjnych urz´dów wojewódzkich88.
Mo˝na si´ jedynie domyÊlaç, i˝ chodzi∏o o reagowanie w sytuacjach nad-
zwyczajnych, za jakie uchodzi∏y ówczesne akcje strajkowe.

Przez kilkanaÊcie dni strajku nastàpi∏a radykalna zmiana stanowiska
w∏adzy. Fakty toczy∏y si´ w tempie b∏yskawicznym. 22 sierpnia gen. Kisz-
czak w wystàpieniu telewizyjnym zagrozi∏ wprowadzeniem godziny milicyj-
nej i innych represji. 24 sierpnia Andrzej Stelmachowski przekaza∏ Józe-
fowi Czyrkowi notatk´ zawierajàcà wst´pne propozycje tematów do
omówienia przy „okràg∏ym stole” (pluralizm zwiàzkowy i spo∏eczno-poli-
tyczny oraz pakt antykryzysowy). 25 sierpnia Wa∏´sa wyda∏ OÊwiadczenie
w sprawie dialogu. 28 sierpnia Biuro Polityczne KC wyrazi∏o zgod´ na spo-
tkanie Kiszczaka z Wa∏´sà; odby∏o si´ ono 31 sierpnia, obecni byli tak˝e
Stanis∏aw Ciosek i bp Jerzy Dàbrowski. Kiszczak za warunek rozpocz´cia
rozmów z opozycjà uzna∏ wygaszenie strajków. Na apel Lecha Wa∏´sy Mi´-
dzyzak∏adowy Komitet Strajkowy w Gdaƒsku zakoƒczy∏ protest w stoczni.
„JesteÊcie dzielni! JesteÊcie wspaniali! Tylko prosz´ Was na »SolidarnoÊç«,
na wszystko – przerwijcie strajk” – tymi s∏owami Wa∏´sa zwróci∏ si´ 1 wrzeÊ-
nia do Komitetu Strajkowego w Hucie Stalowa Wola. Nie osiàgnàwszy
˝adnego porozumienia z przedstawicielami w∏adz, Komitet (stosunkiem
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87 M. Str´k, op. cit., s. 147.
88 L. Kowalski, Genera∏ ze skazà. Biografia wojskowa gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego, Warszawa
2001, s. 463–464, 466.
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czternastu g∏osów do dziewi´ciu) podjà∏ decyzj´ o przerwaniu strajku. Oko-
∏o 4 tys. osób wysz∏o z zak∏adu, uda∏o si´ w procesji do koÊcio∏a Matki
Boskiej Królowej Polski w Stalowej Woli89. Wielu uczestników protestu
czu∏o si´ zawiedzionych brakiem konkretnych uzgodnieƒ. W ich odczuciu
g∏ówny cel strajku, jakim by∏o wywalczenie prawa do pluralizmu zwiàzko-
wego, nie zosta∏ osiàgni´ty. Pozostawa∏o jedynie czekaç na rezultaty nego-
cjacji prowadzonych przez krajowe kierownictwo „SolidarnoÊci”.

Podczas wspólnego posiedzenia KKW z przedstawicielami komitetów
strajkowych 10 wrzeÊnia reprezentowany by∏ równie˝ Komitet Strajkowy
Huty Stalowa Wola. Udzielono wówczas poparcia dla decyzji Wa∏´sy o pod-
j´ciu rozmów „okràg∏ego sto∏u”90.

Ferment w strukturach w∏adzy lokalnej 

Przez ca∏à jesieƒ 1988 r. z mieszanym powodzeniem toczy∏y si´ rozmo-
wy mi´dzy przedstawicielami w∏adzy i opozycji, których celem by∏o dopro-
wadzenie do obrad „okràg∏ego sto∏u”91. W∏adza na szczeblu lokalnym rów-
nie˝ prowadzi∏a sonda˝owe rozmowy z niektórymi przedstawicielami
Êrodowisk opozycyjnych, próbujàc zach´ciç ich do udzia∏u w nieformalnej
strukturze konsultacyjnej. W paêdzierniku 1988 r. przewodniczàcy Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie Franciszek Kruczyƒski przedstawi∏
m.in. Stanis∏awowi Alotowi, ks. Walentemu Balowi, Janowi Drausowi, Bo-
les∏awowi Fleszarowi, ks. Janowi Jakubowskiemu, Adamowi Matuszczako-
wi, Jaros∏awowi A. Szczepaƒskiemu, Adamowi Ânie˝kowi, Stanis∏awowi
Z∏onkiewiczowi propozycj´ udzia∏u w projektowanym Obywatelskim Kon-
wencie Konsultacyjnym przy Przewodniczàcym WRN. Wszyscy zaproszeni
na rozmowy odmówili92. 
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89 D. Garbacz, op. cit., s. 84–85; E. Kuberna, Kalendarium..., s. 211.
90 J. Holzer, K. Leski, op. cit., s. 162.
91 Obszerny opis negocjacji wst´pnych oraz przebieg obrad „okràg∏ego sto∏u” opisali Andrzej Gar-
licki (op. cit.) i Peter Raina (Droga do „Okràg∏ego Sto∏u”...). 16 IX 1988 r. podczas pierwszych roz-
mów w podwarszawskiej Magdalence, kiedy opozycj´ reprezentowa∏a delegacja z Lechem Wa∏´sà
na czele, a w∏adz´ grupa pod przewodnictwem gen. Czes∏awa Kiszczaka, w ekipie „SolidarnoÊci”
by∏ m.in. W∏adys∏aw Liwak ze Stalowej Woli, który w odwa˝nych s∏owach w imieniu za∏ogi Huty Sta-
lowa Wola upomnia∏ si´ o prawo do pluralizmu zwiàzkowego oraz wyprowadzenie z zak∏adów pra-
cy partii, SB i ORMO. Byç mo˝e to wystàpienie wp∏yn´∏o na uznanie go za osob´ niepo˝àdanà przy
„okràg∏ym stole”. Zob. Okràg∏y Stó∏, oprac. K. Dubiƒski, Warszawa 1999, s. 75, 110.
92 „Ultimatum” 1989, nr 2, s. 107.
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19 wrzeÊnia sejm odwo∏a∏ rzàd Zbigniewa Messnera, a 27 wrzeÊnia pre-
zesem Rady Ministrów zosta∏ Mieczys∏aw F. Rakowski. Na jego wniosek
14 paêdziernika sejm powo∏a∏ nowy rzàd. Protesty uliczne w niektórych
miastach i u˝ycie si∏ porzàdkowych przez rzàd 11 listopada potwierdzi∏y
impas w rozmowach, ale równie˝ wyraêny brak po stronie rzàdowej kon-
cepcji wyprowadzenia kraju z zapaÊci gospodarczej93. Zwo∏anie „okràg∏ego
sto∏u” stawa∏o si´ coraz bardziej realne. Nast´pne przetasowania nastàpi∏y
w Biurze Politycznym KC. 20 i 21 grudnia podczas pierwszej tury X Plenum
z Biura Politycznego odesz∏o szeÊciu cz∏onków reprezentujàcych zachowaw-
cze skrzyd∏o partii (m.in. Messner), na ich miejsce powo∏ano osoby, które
gwarantowa∏y kontynuowanie linii porozumienia z opozycjà (m.in. Cioska).
W trakcie plenum Rakowski poda∏ pod rozwag´ kwesti´ legalizacji „Soli-
darnoÊci”. Ostatecznie zgoda KC na legalizacj´ – przy braku akceptacji
tzw. betonu partyjnego – zosta∏a udzielona podczas drugiej tury X Plenum
16–17 stycznia. 6 lutego 1989 r. rozpocz´∏y si´ obrady „okràg∏ego sto∏u”,
które zosta∏y zakoƒczone 5 kwietnia. Zasadniczym ustaleniem by∏o uzna-
nie przez w∏adz´ opozycji w Polsce i dopuszczenie jej do udzia∏u w wybo-
rach do sejmu i majàcego powstaç senatu – przy zastosowaniu parytetu
65 proc. dla strony koalicyjno-rzàdowej (PZPR, ZSL, SD i inne pomniejsze
ugrupowania satelickie) i 35 proc. dla wszystkich pozosta∏ych kandydatów
w wyborach do sejmu. W ramach tych 35 proc. wybory mia∏y byç wolne.
Wybory do senatu mia∏y byç w pe∏ni demokratyczne94.

Rzàd Rakowskiego podjà∏ prób´ cz´Êciowego przekszta∏cenia polskiej
gospodarki. Istotà reformy mia∏a byç umiej´tnie dozowana liberalizacja
gospodarki, co w rzeczywistoÊci by∏o dla elity w∏adzy „ucieczkà do przodu”:
u∏atwia∏o jej proces przechodzenia i przystosowania si´ do gospodarki ryn-
kowej. 23 grudnia 1988 r. sejm uchwali∏ stosowne ustawy: o podejmowaniu
dzia∏alnoÊci gospodarczej i o dzia∏alnoÊci gospodarczej z udzia∏em pod-
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93 W Rzeszowie obchody 70. rocznicy odzyskania niepodleg∏oÊci zorganizowa∏ powsta∏y w lipcu
1988 r. Obywatelski Komitet Obchodów Rocznicy 11 Listopada, utworzony m.in. przez dzia∏aczy
opozycji. W∏adze po raz pierwszy wyda∏y zezwolenie niezale˝nemu komitetowi na organizacj´ pu-
blicznej manifestacji (J. WyciÊlak, Obywatelski Komitet Obchodów Rocznicy 11 Listopada w Rzeszo-
wie [w:] Encyklopedia Rzeszowa..., s. 374).
94 Z Polski po∏udniowo-wschodniej przy „okràg∏ym stole” znaleêli si´ Józef Âlisz (uczestniczy∏
w pracach podzespo∏u ds. rolnictwa, zespo∏u ds. pluralizmu zwiàzkowego oraz grupy roboczej ds.
ustawy o zwiàzkach zawodowych rolników indywidualnych, bra∏ te˝ udzia∏ w obradach plenarnych)
oraz W∏adys∏aw Liwak (w zespole ds. pluralizmu zwiàzkowego w ramach grupy roboczej ds. ma-
jàtkowych zwiàzków zawodowych).
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miotów zagranicznych. Ustawa z 24 lutego 1989 r. o niektórych warunkach
konsolidacji gospodarki narodowej stworzy∏a mo˝liwoÊç przejmowania
majàtku paƒstwowego do u˝ytkowania przez osoby prywatne – dzier˝aw´,
wynaj´cie lub wniesienie go jako aportu do spó∏ki prywatno-paƒstwowej.
Faktycznie ustawa ta u∏atwi∏a w zasadniczy sposób proces uw∏aszczenia no-
menklatury95. Tezie tej usi∏uje zaprzeczaç W∏adys∏aw Baka, odpowiedzial-
ny za tzw. reform´ gospodarczà w latach 1981–1985, a nast´pnie za zmia-
ny w systemie bankowoÊci przed 1989 r. Wed∏ug niego po wprowadzeniu
stanu wojennego mieliÊmy do czynienia „ze stopniowym przezwyci´˝aniem
zapaÊci z okresu 1980–1981”. Dzia∏ania w zakresie „reformy gospodarczej”
lat osiemdziesiàtych, konstatuje Baka, nale˝y traktowaç jako „przygoto-
wanie gospodarki i spo∏eczeƒstwa do transformacji ustrojowej”. Chodzi
zarówno o „trening mened˝erski, jakiemu podlega∏a [nomenklaturowa
– D.I.] kadra kierownicza [...], jak i o utworzenie instytucji rynkowych
w wa˝nych dziedzinach, np. dwupoziomowego systemu bankowego...”96

Faktycznie jednak uw∏aszczanie nomenklatury dotyczy∏o w wi´kszym za-
kresie elit kierowniczych w centrali i du˝ych oÊrodkach miejskich ni˝ „do-
∏ów” partyjnych. Wynika∏o to z bardzo prostego faktu. Jak pisze Leszek Gi-
lejko: „Najmocniejszym ogniwem by∏ niewàtpliwie aparat partyjny szczebla
centralnego oraz ni˝szych instancji: zak∏adowych, terenowych, wojewódz-
kich. Ta grupa w∏aÊnie, choç niezbyt liczna i wewn´trznie zró˝nicowania,
realizowa∏a »kierowniczà funkcj´« partii – bezpoÊrednio sprawowa∏a w∏a-
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95 A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989–2001, Kraków 2002, s. 25. Pod koniec 1989 r.
Prokuratura Generalna doliczy∏a si´ 1593 tzw. spó∏ek nomenklaturowych, utworzonych przez
osoby z aparatu w∏adzy politycznej i ekonomicznej. Jako jeden z przyk∏adów takiej firmy utwo-
rzonej przez komitety partyjne ró˝nego szczebla pod zarzàdem zaufanych osób Wojciech Rosz-
kowski podaje m.in. kroÊnieƒski „Krosnotrans” (idem, Najnowsza historia Polski 1980–2002, War-
szawa 2003, s. 121).

Zaniepokojenie skalà nieprawid∏owoÊci w procesach zmian w∏asnoÊciowych wynik∏ych z usta-
wy z 24 II 1989 r. wyrazi∏o równie˝ MSW. 21 XII 1989 r. dyrektor Departamentu Ochrony Go-
spodarki MSW gen. bryg. Józef Sasin przes∏a∏ zast´pcom szefów WUSW ds. SB „Syntez´ opra-
cowania dot. wyników kontroli powiàzaƒ przedsi´biorstw paƒstwowych ze spó∏kami prawa
handlowego, dokonanej przez NIK we wrzeÊniu i paêdzierniku 1989 r.” Wed∏ug tego dokumen-
tu do koƒca czerwca 1989 r. w sektorze uspo∏ecznionym zarejestrowanych by∏o 2139 spó∏ek. Naj-
wy˝sza Izba Kontroli wesz∏a do 108 jednostek i w zdecydowanej wi´kszoÊci przypadków stwier-
dzi∏a nieprawid∏owoÊci, których skutkiem by∏o nadmierne obcià˝enie firmy paƒstwowej
z korzyÊcià dla spó∏ki, kierowanych z regu∏y przez t´ samà osob´ (AIPN Rz, 0024/39, Zarzàdze-
nia MSW).
96 W. Baka, Reformy gospodarcze w latach 80. [w:] Polska pod rzàdami PZPR..., s. 394–395.
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dz´”, mia∏a wi´c te˝ bezpoÊredni dost´p do owoców przekszta∏ceƒ dokony-
wanych przez ekip´ Rakowskiego97.

Stagnacja, tak charakterystyczna dla terenowych organizacji partyjnych,
utrudnia∏a cz∏onkom PZPR na prowincji zrozumienie dokonywanych
przez grup´ kierowniczà przemian i liberalizacji polityki wobec „wrogów
socjalizmu”. W∏adys∏aw Liwak, charakteryzujàc nastroje na prowincji,
stwierdzi∏: „Partia mia∏a tam nieformalnà »baz´«, której opór musia∏a
prze∏amaç. [...] obie strony zdawa∏y sobie spraw´, ˝e wyjÊcie »SolidarnoÊci«
z dzia∏alnoÊci podziemnej spowoduje wysuni´cie przez opozycj´ szeregu
innych postulatów spo∏ecznych i politycznych”98. Od 1980 r. PZPR, mimo
prowadzonych przez ekip´ stanu wojennego zabiegów renowacyjnych, wy-
raênie os∏ab∏a zarówno pod wzgl´dem ideowym, jak i liczebnym. W 1980 r.
PZPR mia∏a niespe∏na 3 mln 92 tys. cz∏onków i kandydatów. W 1988 r. ich
liczba spad∏a do ponad 2 mln 132 tys. W tym samym czasie liczba cz∏onków
ZSL wzros∏a z przesz∏o 478 tys. do ponad 526 tys., a cz∏onków SD z niespe∏-
na 114 tys. do prawie 135 tys.99

W województwach Polski po∏udniowo-wschodniej, pomijajàc niewielkie
zmiany personalne, w dalszym ciàgu utrzymywali si´ przy w∏adzy ludzie sta-
nu wojennego. Jedyna istotna zmiana nastàpi∏a na stanowisku I sekretarza
Komitetu Wojewódzkiego PZPR w KroÊnie. Na plenum Komitetu Woje-
wódzkiego PZPR w KroÊnie 17 wrzeÊnia 1986 r. przyj´to rezygnacj´ do-
tychczasowego I sekretarza Henryka Wojtala, na jego miejsce powo∏ano
rekomendowanego przez Biuro Polityczne KC Józefa Tofilskiego100. Na
konferencjach sprawozdawczo-wyborczych PZPR w PrzemyÊlu, Tarnobrze-
gu i Rzeszowie, które odby∏y si´ 11 paêdziernika 1986 r., stanowiska I se-
kretarzy komitetów wojewódzkich zachowali odpowiednio: Zenon Czech,

417

97 L. Gilejko, Elity partyjne w czasie epilogu [w:] Polska 1986–1989: koniec systemu..., t. 1, s. 47.
98 WolnoÊci nie da si´ podzieliç. Rozmowa z W∏adys∏awem Liwakiem, dzia∏aczem podziemnej „Solidar-
noÊci”, uczestnikiem „okràg∏ego sto∏u”, pos∏em OKP i wojewodà tarnobrzeskim w latach 1990–1992,
„Tygodnik NadwiÊlaƒski” 2004, nr 7.
99 „Rocznik Statystyczny” 1989, s. 36. W województwie rzeszowskim w 1988 r. wÊród 34 621 cz∏on-
ków i kandydatów PZPR 33,2 proc. stanowili robotnicy, 7,3 proc. ch∏opi, a˝ 58,6 proc. pracownicy
umys∏owi i 0,9 proc. inni (AP Rzeszów, KW PZPR, Wydzia∏ Polityczno-Organizacyjny, 1695, Te-
leks KW PZPR w Rzeszowie do KC, 1 VIII 1988 r., k. 19).
100 Józef Tofilski – ur. 24 I 1938 r. w Rudniku nad Sanem. Ukoƒczy∏ studia ekonomiczne. Od
1960 r. cz∏onek PZPR. Od 1967 r. pracowa∏ w aparacie partyjnym w województwie rzeszowskim.
W latach 1974–1975 I sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR w Brzozowie. Od 1975 r. kurator
oÊwiaty i wychowania Urz´du Wojewódzkiego w KroÊnie.
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Janusz Basiak, Franciszek Karp. Dwaj pierwsi dotrwali na nich do prze∏o-
mu 1989 r. Zmiana nastàpi∏a jedynie w Rzeszowie, funkcj´ I sekretarza od
16 paêdziernika 1989 r. do 30 stycznia 1990 r. pe∏ni∏ Wies∏aw Ciesielski101.

Akcje strajkowe 1988 r. i rozpocz´cie rozmów z przedstawicielami opo-
zycji wzbudzi∏y wÊród cz∏onków partii zam´t, a tak˝e sprzeciw wobec zbyt
mi´kkiej postawy w∏adzy. Ponadto pojawia∏y si´ opinie niezadowolenia
z dotychczasowych dzia∏aƒ rzàdu zwiàzanych z reformowaniem gospodar-
ki. W Komitecie Wojewódzkim PZPR w Rzeszowie w okresie strajków
sierpniowych zanotowano m.in. tego rodzaju opinie: „presti˝ oraz pozycja
partii i rzàdu jest ciàgle obni˝ana z powodu braku dzia∏aƒ wyprzedzajàcych
przeciwnika politycznego, braku dog∏´bnej znajomoÊci problematyki eko-
nomicznej i socjalnej klasy robotniczej”; „oprócz ciàg∏ych podwy˝ek cen
nic innego w II etapie reformy nie osiàgni´to w kraju”; „niech ka˝dy zaj-
mie si´ swoimi sprawami, niech minister spraw wewn´trznych nie walczy
z salmonellà, nie likwiduje telefonów, a zajmie si´ konkretnie opozycjà”.
Specjalne pos∏anie do strajkujàcych skierowa∏a Liga Kobiet Polskich woje-
wództwa rzeszowskiego: „nie chcemy, by powtórzy∏ si´ rok 1981 i puste
pó∏ki w sklepach”. W sklepach jednak, choç nie z winy strajkujàcych, bra-
kowa∏o wielu towarów. Komitet Wojewódzki PZPR w Rzeszowie informo-
wa∏ KC: „brakuje serów twardych (ostatnio szok wywo∏a∏ ser importowany
gouda w cenie 1180 z∏ [za] kg), margaryny, lepszego mas∏a (dominuje Êmie-
tankowe, a kostki jednorazowe nie cieszà si´ popytem jako nieop∏acalne),
cukru, a lepsze w´dliny i mi´so sà w sklepach g∏ównie w soboty i to w nie-
zabezpieczajàcych popyt iloÊciach. Stàd »tasiemcowe« kolejki przed skle-
pami mi´snymi ustawiajà si´ nawet od godziny 3.00”; „brakuje baterii elek-
trycznych, Êrodków pioràcych, szamponów”102. 

We wrzeÊniu, kiedy rozmowy z opozycjà przybra∏y bardziej wartki tok,
a w terenie zacz´∏y si´ ujawniaç zak∏adowe struktury „SolidarnoÊci”, szere-
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101 Wies∏aw Ciesielski – ur. 14 VII 1953 r. w Sycowie (pow. oleÊnicki). Od 1975 r. cz∏onek PZPR.
W 1977 r. ukoƒczy∏ Wydzia∏ Cybernetyki Ekonomicznej Instytutu Zarzàdzania w Moskwie,
w 1985 r. w Moskwie uzyska∏ tytu∏ doktora nauk ekonomicznych. W latach 1985–1988 kierownik
Wydzia∏u Nauki KW PZPR w Rzeszowie. W 1989 r. wybrany na stanowisko I sekretarza KW, któ-
re pe∏ni∏ do rozwiàzania PZPR. Cz∏onek Rady Naczelnej Stowarzyszenia Architektów Rzeczypo-
spolitej Polskiej, a tak˝e Zarzàdu Krajowego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pose∏ RP II, III, IV
kadencji; sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów (J. Draus, Ciesielski Wies∏aw [w:] Encyklope-
dia Rzeszowa..., s. 65).
102 AP Rzeszów, KW PZPR, Wydzia∏ Polityczno-Organizacyjny, 1695, Teleksy KW PZPR w Rze-
szowie do KC, 26 i 31 VIII oraz 16 IX 1988 r., k. 32, 33, 44.
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gowi cz∏onkowie PZPR coraz cz´Êciej wyra˝ali swoje obawy. Niepokój do-
tyka∏ przede wszystkim cz∏onków partii z d∏u˝szym sta˝em. Byli oni nieza-
dowoleni z tego, i˝ „kierownictwo partii idzie na tak g∏´bokà wspó∏prac´
z KoÊcio∏em i opozycjà, ˝e za∏ama∏y si´ nagle niepodwa˝alne do niedawna
ró˝ne prawdy o socjalizmie i kierowniczej roli partii”103. Nap∏ywajàce z ca-
∏ego kraju wieÊci o niepokojach wÊród cz∏onków partii wymusi∏y dzia∏ania
na szczeblu centralnym. 7 paêdziernika kierownik Wydzia∏u Polityczno-
-Organizacyjnego KC PZPR Stanis∏aw Gabrielski wys∏a∏ do I sekretarzy ko-
mitetów wojewódzkich pismo z proÊbà o przeprowadzenie „w trybie pilnym
wewnàtrzpartyjnych konsultacji dotyczàcych formu∏y rozmów i nowej plat-
formy programowej na spotkanie »okràg∏ego sto∏u«”. Interesujàce zdajà si´
opinie zebrane wÊród aktywistów partyjnych województwa rzeszowskiego
podczas jednego ze spotkaƒ konsultacyjnych. Uczestnicy spotkania poparli
formu∏´ rozmów „okràg∏ego sto∏u”, ale „z du˝ym sceptycyzmem oceniono
szanse dostosowania si´ przedstawicieli opozycji do proponowanych regu∏
gry”. Osoby zwiàzane z nomenklaturà partyjnà obawia∏y si´ powrotu „Soli-
darnoÊci”. Krytycznie wypowiadano si´ o dopuszczeniu do „okràg∏ego sto∏u”
tych dzia∏aczy opozycji, z którymi do niedawna prowadzono „bezkompromi-
sowà walk´”. „Do∏y” partyjne by∏y niezadowolone z pospiesznego, „w starym
stylu” prowadzenia konsultacji104. Zbyt szybkie – zdaniem wielu – zmiany na
górze powodowa∏y ferment i zak∏opotanie w partyjnych szeregach.

Charakterystyczne dla tego okresu wydaje si´ te˝ nasilenie w drugiej
po∏owie 1988 r. „braterskich wizyt” z ZSRR w województwie przemyskim.
W sk∏ad delegacji wchodzili lokalni aparatczycy Komunistycznej Partii
Ukrainy, dyrektorzy i kierownicy ró˝nych przedsi´biorstw i bran˝. Byli

419

103 Ibidem, Teleks KW PZPR w Rzeszowie do KC, 30 IX 1988 r., k. 60.
104 Ibidem, KW PZPR, Wydzia∏ Propagandy, 4, Pismo kierownika Wydzia∏u Polityczno-Organiza-
cyjnego KC PZPR Stanis∏awa Gabrielskiego do I sekretarzy komitetów wojewódzkich, 7 X 1988 r.,
k. 52; ibidem, Notatka z konsultacji problemów „okràg∏ego sto∏u”, 11 X 1988 r., k. 56. W ewiden-
cjach komitetów wojewódzkich PZPR w dalszym ciàgu istnia∏y wykazy stanowisk obj´tych nomen-
klaturà. Przyk∏adowo w sierpniu 1988 r. w wykazie stanowisk wymagajàcych akceptacji politycznej
egzekutywy i Sekretariatu KW PZPR w Rzeszowie widnia∏o 1001 stanowisk. Rozwa˝ano wówczas
ograniczenie tej liczby do 537 stanowisk. W listopadzie 1988 r. w województwie przemyskim wy-
kaz zawiera∏ 53 stanowiska wymagajàce akceptacji politycznej KW PZPR, zaÊ wykaz stanowisk ob-
j´tych rekomendacjà KW – 91 (ibidem, KW PZPR, Wydzia∏ Polityczno-Organizacyjny, 1695, Te-
leks KW PZPR w Rzeszowie do KC, 8 VIII 1988 r., k. 23; AP PrzemyÊl, KW PZPR, Kancelaria
I sekretarza, 117, Wykaz stanowisk na szczeblu województwa wymagajàcych akceptacji politycznej
KW PZPR – listopad 1988 r.; ibidem, Wykaz stanowisk obj´tych rekomendacjà KW PZPR na
szczeblu województwa – 1988 r., b.p.).
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wÊród nich tacy fachowcy, jak dyrektorzy Zjednoczenia Us∏ug Fryzjerskich
i Zjednoczenia Sto∏ówek Studenckich ze Lwowa. W roli gospodarzy wyst´-
powali pracownicy aparatu Komitetu Wojewódzkiego PZPR w PrzemyÊlu.
Podczas tych wizyt goÊcie ze wschodu interesowali si´ zwykle zagadnienia-
mi gospodarczymi, zwiedzali ró˝ne przedsi´biorstwa. W sprawozdaniach
z wizyt zwykle pojawia∏y si´ informacje w rodzaju: „Przedmiotem zaintere-
sowania goÊci by∏y tak˝e dzia∏ania podejmowane w naszym kraju w ramach
demokratyzacji ˝ycia spo∏eczno-politycznego”105. Wizyty towarzyszy zza
wschodniej granicy nie by∏y niczym nadzwyczajnym, dziwiç mo˝e jednak
ich cz´stotliwoÊç w tym goràcym dla Polski okresie. Nie mo˝na wykluczyç,
˝e delegacjom ze Lwowa towarzyszyli przedstawiciele s∏u˝b specjalnych,
zainteresowani tym, co dzia∏o si´ wówczas w Polsce.

Pod koniec 1988 r. w ró˝nych regionach kraju nasila∏y si´ otwarte ataki
na cz∏onków PZPR, których obarczano winà za z∏à sytuacj´ gospodarczà.
Utrzymujàcà si´ wÊród zdecydowanej cz´Êci aparatu niech´ç do ust´pstw
na rzecz opozycji potwierdzi∏y badania przeprowadzone przez Akademi´
Nauk Spo∏ecznych przy KC PZPR. Wynika∏o z nich, ˝e 60 proc. sekretarzy
wojewódzkich to zwolennicy polityki twardej r´ki106.

Na prze∏omie 1988 i 1989 r. centrala zleci∏a komitetom wojewódzkim
przeprowadzenie konsultacji tez sformu∏owanych podczas I tury X Plenum
KC PZPR. Wyniki tych konsultacji wykaza∏y, ˝e cz∏onkowie partii nie
chcà ograniczania swojej uprzywilejowanej pozycji. Stwierdzono m.in.:
„w dzia∏alnoÊci partii nie mo˝e byç odchodzenia od marksizmu i leninizmu,
niemniej jednak nie nale˝y kurczowo trzymaç si´ kanonów sformu∏owa-
nych przez klasyków kilkadziesiàt lat temu”; „marksizm w wydaniu polskim
prze˝ywa kryzys, jego rzecznicy nie przewidzieli kryzysu i do koƒca nie
potrafià go wyjaÊniç”. Uznano, ˝e nale˝y szukaç nowych metod i stylów
dzia∏ania PZPR, ale jednoczeÊnie nie wyobra˝ano sobie funkcjonowania
w jednym zak∏adzie dwóch zwiàzków zawodowych107. 3 stycznia 1989 r.
z inicjatywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR odby∏o si´ w PrzemyÊlu semi-
narium dla przewodniczàcych i sekretarzy wojewódzkich organizacji spo-
∏ecznych, zawodowych i m∏odzie˝owych oraz stowarzyszeƒ. By∏o ono swo-
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105 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Propagandy, 16, Sprawozdanie z wizyty delegacji z ZSRR, b.p.
106 A. Paczkowski, Od sfa∏szowanego zwyci´stwa..., s. 161 (rozdzia∏ Polska 1986–1989: od kooptacji
do negocjacji).
107 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 303, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC,
7 I 1989 r., b.p.

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:24  Page 420



istym forum do sondowania opinii i nastrojów cz∏onków organizacji, które
dotychczas by∏y lojalne wobec PZPR. Podczas dyskusji zastanawiano si´,
czy partia powinna byç organizacjà masowà, czy te˝ raczej kadrowà. Nie-
którzy uczestnicy dyskusji postulowali odejÊcie od niew∏aÊciwego ich zda-
niem okreÊlenia „aparat partyjny”, który kojarzy∏ si´ im jednoznacznie
z „aparatem ucisku”. Pada∏y propozycje dotyczàce rozdzielenia takich po-
j´ç ideologicznych, jak „religia – partia” czy „socjalizm – ateizm”. Zdaniem
wielu dyskutantów podzia∏y Êwiatopoglàdowe nie powinny byç uto˝samia-
ne z podzia∏ami politycznymi108. 

W szeregach partii coraz wyraêniej zarysowywa∏o si´ rozbicie i brak
spójnoÊci. AktywiÊci lokalnych struktur PZPR nie nadà˝ali za zmianami na
szczeblu centralnym. O ile akceptacja samej istoty „okràg∏ego sto∏u” by∏a
doÊç powszechna, o tyle faktycznie nikt si´ nie spodziewa∏, jak daleko po-
toczà si´ rozmowy i jak du˝à cz´Êç w∏adzy trzeba b´dzie oddaç. Z ca∏à pew-
noÊcià te˝ partyjna cz´Êç spo∏eczeƒstwa nie zdawa∏a sobie sprawy z rzeczy-
wistych konsekwencji uzgodnieƒ „okràg∏ego sto∏u”, bowiem na tym etapie
negocjacji nikt nie mia∏ pewnoÊci, jak zachowajà si´ Polacy w dniu wybo-
rów do tzw. sejmu kontraktowego.

Kontrola operacyjna organizacji sojuszniczych PZPR

Swój ograniczony udzia∏ we w∏adzy mia∏y równie˝ ugrupowania konce-
sjonowane: Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i w mniejszym stopniu
Stronnictwo Demokratyczne. To pierwsze tradycyjnie w Rzeszowie obsa-
dza∏o stanowisko wojewody, zresztà przy kontroli i akceptacji ze strony
„kierowniczej” PZPR. Zasada formalnego wspó∏rzàdzenia ze stronnictwa-
mi koalicyjnymi nie przeszkadza∏a PZPR kontrolowaç poczynaƒ swoich
partnerów. Zajmowa∏a si´ tym SB, odnotowujàc wszelkie „nieprawomyÊl-
ne” wypowiedzi i zachowania. W 1987 r. jej zaniepokojenie wzbudzi∏ wybór
na stanowisko rektora Politechniki Rzeszowsiej prof. dr. hab. in˝. Stanis∏a-
wa Kusia, cz∏onka ZSL, który zdaniem SB prezentowa∏ postaw´ „niezgod-
nà z linià politycznà partii”. Poinformowa∏ on naczelnika Wydzia∏u III
WUSW w Rzeszowie, „I˝ dla niego nie b´dà wià˝àce oceny i opinie o funk-
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108 Ibidem, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 4 I 1989 r., b.p. Do 6 I 1989 r. przeprowadzono
rozmowy indywidualne z cz∏onkami PZPR i kandydatami we wszystkich województwach. Obj´∏y
one ponad 1,5 mln osób (A. Garlicki, op. cit., s. 215).
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cjonowaniu Politechniki Rzeszowskiej przekazywane przez SB”. Podobnie
oceniano Aleksandra Bentkowskiego, prezesa Miejskiego Komitetu ZSL,
adwokata, obroƒc´ w procesach politycznych (m.in. Wieƒczys∏awa Nowac-
kiego), który 29 stycznia 1988 r. podczas zjazdu wojewódzkiego ZSL w Rze-
szowie – jak notowa∏a SB – powiedzia∏: „ZSL nie ma w∏asnego oblicza po-
litycznego, lecz jest zdominowane politykà rolnà PZPR. Postawi∏ pytanie,
czy rzeczywiÊcie ZSL wspó∏decyduje, podajàc przyk∏ad, ˝e 80% dyrektorów
w kraju pochodzi z rekomendacji PZPR”. Funkcjonariusze SB uznali, ˝e
Bentkowski jako delegat na zjazd krajowy ZSL stanowi potencjalne zagro-
˝enie dla spójnoÊci tej organizacji109. Za niebezpieczne uznano tak˝e zacho-
wanie Józefa Marsza∏ka, prezesa ko∏a ZSL w Pstràgowej, który 2 marca
1989 r. na naradzie aktywu ZSL z rejonu strzy˝owskiego „mia∏ przypi´ty do
klapy marynarki znaczek »SolidarnoÊci« z wizerunkiem Matki Boskiej Cz´-
stochowskiej” oraz twierdzi∏, ˝e „SolidarnoÊç” nie powinna ustàpiç rzàdowi
w negocjacjach „okràg∏ego sto∏u”110. Jednak do czasu kampanii wyborczej
w 1989 r. SB praktycznie nie mia∏a zbyt wiele pracy, gdy˝ dzia∏ania niezgod-
ne z oficjalnà linià politycznà ZSL nale˝a∏y do rzadkoÊci. Stronnictwo by∏o
na ogó∏ oci´˝a∏e, statyczne i w pe∏ni podporzàdkowane PZPR.

Wi´kszà uwag´ koncentrowano na re˝imowych zwiàzkach zawodo-
wych. W pierwszej fazie ich istnienia wysi∏ki SB kierowane by∏y na sprawy
powo∏ywania, a nast´pnie kontroli zwiàzków zawodowych. Z czasem szere-
gi tych zwiàzków zape∏ni∏y si´ doÊç znaczàco, co wynika∏o g∏ównie z ich ro-
li w nadzorowaniu sfery socjalnej w zak∏adach pracy. Na poczàtku 1985 r.
w MSW zosta∏ zatwierdzony dokument Koncepcja obj´cia ochronà opera-
cyjnà Ogólnopolskiego Porozumienia Zwiàzków Zawodowych, a nast´pnie
przes∏any przez dyrektora Departamentu V MSW gen. bryg. Józefa Sasina
do zast´pców szefów WUSW do spraw SB w celu realizacji stosownych
przedsi´wzi´ç operacyjnych111. Jednak istotne dzia∏ania w zakresie kontro-
li operacyjnej zwiàzków bran˝owych SB podj´∏a dopiero na prze∏omie
1988 i 1989 r. Na 31 grudnia 1988 r. rzàdowe zwiàzki zawodowe w woje-
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109 AIPN Rz, 062/11, t. 1, Pismo WUSW w Rzeszowie do MSW, 25 II 1988 r., k. 90; ibidem, 0016/15,
Wydzia∏ III SB WUSW w Rzeszowie, Ocena zagro˝enia obszaru województwa rzeszowskiego, 29 I
1988 r., b.p.
110 Ibidem, 062/11, t. 3, Wyciàg z informacji TW ps. „Gerard” z 7 III 1989 r., k. 97.
111 Ibidem, 053/30, t. 1, Pismo dyrektora Departamentu V MSW gen. bryg. Józefa Sasina do zast´p-
cy szefa WUSW ds. SB w Rzeszowie, 31 I 1985 r., k. 1; ibidem, 01/61, Meldunek operacyjny
WUSW w KroÊnie do MSW, 24 VIII 1988 r., k. 61.
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wództwie przemyskim liczy∏y 52 245 cz∏onków, 9293 z nich jednoczeÊnie
nale˝a∏o do PZPR. Cz∏onkowie OPZZ stanowili blisko po∏ow´ wÊród
107 900 osób zatrudnionych w zak∏adach gospodarki uspo∏ecznionej. W wo-
jewództwie rzeszowskim na 185 tys. zatrudnionych do zwiàzków zawodo-
wych nale˝a∏o oko∏o 120 tys., czyli 65 proc. wszystkich pracowników112.
Brak jest danych statystycznych z pozosta∏ych województw. 

Kwestia ochrony operacyjnej OPZZ jaskrawiej wyp∏yn´∏a dopiero
w 1988 r., kiedy cz´Êç zwiàzkowców w∏àczy∏a si´ w organizowane przez ro-
botników strajki. Niepokój SB wzbudza∏y takie dzia∏ania, które wpisywa∏y
si´ w nurt sprzeciwu spo∏ecznego. 23 sierpnia 1988 r. odby∏o si´ posiedze-
nie Komitetu Wykonawczego Wojewódzkiego Porozumienia Zwiàzków
Zawodowych, podczas którego winà za z∏à sytuacj´ w kraju obarczono w∏a-
dze paƒstwowe i reformatorów gospodarki. Kierownictwo kroÊnieƒskich
zwiàzków bran˝owych wyda∏o oÊwiadczenie, w którym napisano: „ca∏kowi-
tà odpowiedzialnoÊç za lekcewa˝enie obowiàzków konstytucyjnych, opie-
sza∏oÊç w realizacji reformy gospodarczej, za wadliwà polityk´ cenowo-do-
chodowà i galopujàcà inflacj´ ponosi rzàd i jego struktury”. W okresie
prze∏omu po rozmowach „okràg∏ego sto∏u” niejednokrotnie zwiàzki zawo-
dowe zrzeszone w OPZZ przejawia∏y wi´kszà aktywnoÊç ni˝ „SolidarnoÊç”,
podejmujàc akcje protestacyjne i domagajàc si´ spe∏nienia postulatów
o charakterze ekonomicznym.

Wznowienie dzia∏alnoÊci zwiàzkowej i obywatelskiej
Po zakoƒczeniu strajków kierujàce nimi komitety strajkowe zacz´∏y

przekszta∏caç si´ samoistnie w zak∏adowe komitety za∏o˝ycielskie NSZZ
„SolidarnoÊç”. Robotnicy czynili tak, nie majàc ˝adnych gwarancji na lega-
lizacj´ „SolidarnoÊci” – ani ze strony przedstawicieli rzàdu, ani te˝ ze stro-
ny gaszàcego strajki Wa∏´sy i KKW. W Polsce po raz drugi w ciàgu jednej
dekady spo∏ecznoÊç pracownicza, nie pytajàc nikogo o zgod´, zacz´∏a si´
organizowaç. Powstajàce organizacje zwiàzkowe w istocie przyspieszy∏y
proces rozmów w∏adzy z opozycjà, uÊwiadamiajàc tej pierwszej, i˝ niezale˝-
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112 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 303, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC,
9 I 1989 r., b.p.; AIPN Rz, 053/30, t. 1, Analiza sytuacji w ruchu zwiàzkowym w województwie rze-
szowskim w IV kwartale 1987 r., 25 I 1988 r., k. 21. W WSK-PZL Rzeszów z 11 500 zatrudnionych
nale˝a∏o do zwiàzków 4805 (42 proc.), w WSK-PZL Mielec z 18 600 – 13 tys. (70 proc.).
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noÊç i determinacja spo∏eczeƒstwa jest tak du˝a, ˝e zastosowanie rozwiàza-
nia si∏owego mo˝e tym razem zakoƒczyç si´ kl´skà komunistów. W∏adze
stara∏y si´ zatem zasymilowaç opozycj´, przygotowujàc sobie jednoczeÊnie
mi´kkie làdowanie.

Reaktywowanie dzia∏alnoÊci zwiàzkowej

Przed sierpniowà falà strajków dosz∏o w Rzeszowie do pierwszego od
stanu wojennego spotkania zwiàzkowego o charakterze mi´dzynarodowym.
22 lipca 1988 r. w Domu Katechetycznym przy koÊciele Chrystusa Króla od-
by∏o si´ spotkanie przedstawicieli W∏oskiej Konfederacji Pracowniczych
Zwiàzków Zawodowych (Confederazione Italiana del Sindicati Lavoratori
– CISL) z miasta Viterbo z dzia∏aczami trzech regionów „SolidarnoÊci”.
Spotkanie to zainicjowali przebywajàcy w Rzymie Jan Draus i Tadeusz Ko-
nopka z Krakowa. PrzemyÊl reprezentowa∏ Marek Kamiƒski, Rzeszów Zbi-
gniew SieczkoÊ, a Region Sandomierski „SolidarnoÊci” Stanis∏aw Krupka.
Ponadto w spotkaniu uczestniczyli inni dzia∏acze opozycji. Jego efektem by-
∏o podpisanie porozumienia o wspó∏pracy. Na poczàtku sierpnia Êcis∏e gro-
no RKW (SieczkoÊ, ¸akomy, Str´k, Konkel, Wójcik) podj´∏o decyzj´ o roz-
pocz´ciu ujawniania tajnych komisji zak∏adowych. Nast´pne spotkanie w tej
sprawie odby∏o si´ ju˝ z udzia∏em przedstawicieli tymczasowych komisji za-
k∏adowych „SolidarnoÊci”. Termin ujawnienia ustalono na drugà po∏ow´
wrzeÊnia. Zdaje si´, ˝e organa bezpieczeƒstwa przeprowadzi∏y akcj´ repre-
syjnà, chcàc udaremniç zamiar rzeszowskiej opozycji. Zastosowano rozmo-
wy ostrzegawcze i dwa zatrzymania na 48 godzin (Str´ka – 24 sierpnia,
Sieczkosia – 30 sierpnia)113. Wówczas jeszcze nie wiedziano, ̋ e w drugiej po-
∏owie sierpnia nastàpià strajki, które w sposób naturalny wymuszà przyspie-
szenie procesu ujawnienia dzia∏alnoÊci zwiàzkowej.

Niemal natychmiast po zakoƒczeniu strajku w Stalowej Woli przystà-
piono do organizowania struktur „SolidarnoÊci”. WÊród pracowników roz-
prowadzano deklaracje cz∏onkowskie, pojawi∏y si´ tablice zwiàzkowe z li-
stami cz∏onków. Dyrekcja huty udost´pni∏a Komisji Zak∏adowej lokal na
terenie zak∏adu. Stopniowo w województwie tarnobrzeskim zacz´∏y si´
ujawniaç inne komisje zak∏adowe. 11 lutego 1989 r. powsta∏ Tymczasowy
Komitet Organizacyjny NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Stalowa Wola, na
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113 M. Str´k, op. cit., s. 146.
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którego czele (zdaniem Ewy Kuberny dzi´ki poparciu Wojtasa i Liwaka)
stanà∏ Czes∏aw Garbacz114.

31 sierpnia w Fabryce Maszyn w Le˝ajsku powsta∏a grupa inicjatywna,
która przystàpi∏a do tworzenia Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidar-
noÊç”. W tym samym dniu Jan WyciÊlak powiadomi∏ dyrekcj´ Rzeszow-
skiego Przedsi´biorstwa Budownictwa Przemys∏owego o powstaniu Komi-
sji Zak∏adowej NSZZ „SolidarnoÊç” i prosi∏ o umo˝liwienie dzia∏alnoÊci
zwiàzkowej. Nazajutrz ujawnili si´ kolejni cz∏onkowie prezydium tej komi-
sji: Andrzej Filipczyk, Józef Guzek, Jacek Hes, Czes∏aw ¸ach, Wanda Mi-
nicka, Józef Niemczyk, Janusz Smalec i Marek Such. Po tygodniu do
NSZZ „SolidarnoÊç” w tym przedsi´biorstwie nale˝a∏o ponad dwieÊcie
osób115. Ruszy∏ nieodwracalny proces reaktywowania dzia∏alnoÊci zwiàzko-
wej w województwie rzeszowskim, mimo ˝e przez jakiÊ czas niektóre komi-
sje przyjmowa∏y jeszcze postaw´ wyczekujàcà. Wówczas inicjatyw´ przej´-
∏a RKW. 15 wrzeÊnia zorganizowa∏a spotkanie otwarte z przedstawicielami
tymczasowych komisji zak∏adowych, po którym wyda∏a komunikat o utwo-
rzeniu Biura Informacyjno-Koordynacyjnego NSZZ „SolidarnoÊç” w sk∏a-
dzie: Stanis∏aw ¸akomy, Zbigniew SieczkoÊ, Marek Wójcik. Uzna∏a za
koniecznà wspó∏prac´ mi´dzy komitetami za∏o˝ycielskimi NSZZ „Solidar-
noÊç” i „autentycznymi radami pracowniczymi” i zaapelowa∏a do Rady
Paƒstwa o uchylenie klauzuli w ustawie o zwiàzkach zawodowych uniemo˝-
liwiajàcej istnienie kilku zwiàzków zawodowych w zak∏adzie pracy. Za cel
powo∏ania Biura Informacyjno-Koordynacyjnego uzna∏a „zapewnienie
∏àcznoÊci pomi´dzy zak∏adami pracy a przedstawicielami NSZZ »Solidar-
noÊç« w rozmowach z rzàdem PRL”. Biuro mia∏o rejestrowaç powstajàce
komisje zak∏adowe i udzielaç im pomocy prawnej. MieÊci∏o si´ w domu ka-
techetycznym przy koÊciele farnym w Rzeszowie. RKW na wszelki wypa-
dek pozostawi∏a w konspiracji poligrafi´ i kolporta˝ wydawnictw116. 

W nast´pnej kolejnoÊci jawnà dzia∏alnoÊç rozpocz´∏y komitety organiza-
cyjne „SolidarnoÊci” w Zak∏adach Zmechanizowanego Sprz´tu Domowego
„Predom-Zelmer” (22 wrzeÊnia) i Przedsi´biorstwie Instalacji Przemys∏o-
wych „Instal” w Rzeszowie (23 wrzeÊnia), a tak˝e w Wytwórni Filtrów
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114 G. Go∏ojuch, Wies∏aw Wojtas..., s. 382; E. Kuberna, Biogram Czes∏awa Garbacza, mps (w zbio-
rach Ewy Kuberny).
115 „SolidarnoÊç Trwa” 1988, nr 103; M. Str´k, op. cit., s. 147.
116 „SolidarnoÊç Trwa” 1988, nr 103. 
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w S´dziszowie Ma∏opolskim oraz w Muzeum w Przeworsku w wojewódz-
twie przemyskim (26 wrzeÊnia). Inicjatorów jawnej dzia∏alnoÊci zwiàzkowej
usi∏owano zastraszyç rozmowami w prokuraturach. Wezwano m.in. Józe-
fa Konkela i Franciszka Kwart´ z „Instalu” oraz Iren´ Lewandowskà z Mu-
zeum w Przeworsku. 3 paêdziernika funkcjonariusze SB przes∏uchali pi´ç
osób w muzeum, natomiast po wezwaniu dyrektora do Prokuratury Rejo-
nowej dwie osoby wycofa∏y swój akces z Komitetu Organizacyjnego. 6 paê-
dziernika zatrzymano dwóch pracowników WSK-PZL Rzeszów – Adama
Matuszczaka i Andrzeja Wizimirskiego; temu pierwszemu zabrano doku-
menty z zebrania Komitetu Organizacyjnego NSZZ „SolidarnoÊç”, które
odby∏o si´ dzieƒ wczeÊniej117. Tego rodzaju represje nie wstrzyma∏y jednak
odbudowywania NSZZ „SolidarnoÊç”.

W∏adza zak∏ada∏a, ˝e przynajmniej w cz´Êci opanuje metodami opera-
cyjnymi powstajàce struktury zwiàzkowe i spacyfikuje zbyt radykalnych
dzia∏aczy. W ocenie Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie dzia∏al-
noÊç ujawnionych komisji zak∏adowych sprowadza∏a si´ w poczàtkowej fa-
zie do ˝àdania zwrotu majàtku zwiàzkowego zabranego w 1981 r. i udo-
st´pnienia pomieszczeƒ. Komitet Wojewódzki poinformowa∏ central´, ˝e
zastosowano dwie formy przeciwdzia∏ania: penetracj´ zagro˝onych zak∏a-
dów przez SB oraz rozmowy profilaktyczno-wyjaÊniajàce prowadzone
przez dyrekcje zak∏adów pracy118.

S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa usi∏owa∏a infiltrowaç komitety organizacyjne
NSZZ „SolidarnoÊç”, choç ze zdecydowanie mniejszym przekonaniem ni˝
w 1980 r. Wed∏ug WUSW do 20 paêdziernika 1988 r. w województwie rze-
szowskim komitety organizacyjne „SolidarnoÊci” istnia∏y w dziesi´ciu za-
k∏adach: WSK-PZL Rzeszów (pi´tnaÊcie osób), „Elektromonta˝” (szeÊç
osób), „Predom-Zelmer” (osiem osób), Zak∏ad Energetyczny w Rzeszowie
(cztery osoby), Miejskie Przedsi´biorstwo Energetyki Cieplnej w Rzeszo-
wie (jedenaÊcie osób), Miejskie Przedsi´biorstwo Komunikacyjne w Rze-
szowie (pi´ç osób), „Instal” (jedenaÊcie osób), „Resbud” (wczeÊniej Rze-
szowskie Przedsi´biorstwo Budownictwa Przemys∏owego; jedna osoba),
WSK-PZL S´dziszów (jedenaÊcie osób), Fabryka Maszyn w Le˝ajsku (czte-
ry osoby). Dyrekcje tych zak∏adów otrzyma∏y pisma, w których zwiàzkowcy
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117 DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 98–100.
118 AP Rzeszów, KW PZPR, Wydzia∏ Polityczno-Organizacyjny, 1695, Teleks KW PZPR w Rzeszo-
wie do KC, 29 IX 1988 r., k. 59.

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:24  Page 426



domagali si´ przywrócenia prawa do dzia∏alnoÊci, oddania pomieszczeƒ,
dost´pu do Êrodków przekazu i zaniechania represji wobec cz∏onków ko-
mitetów119. Dwa nast´pne komitety organizacyjne – i ostatnie w tym roku
– powsta∏y w WSK-PZL Mielec (26 paêdziernika) i w rzeszowskim Kombi-
nacie Budowlanym (4 grudnia). Pracownicy wi´kszoÊci zak∏adów woleli po-
czekaç na efekty obrad „okràg∏ego sto∏u”. Nie mo˝emy te˝ wykluczyç, ˝e
na wyhamowanie zwiàzkowych przedsi´wzi´ç organizacyjnych wp∏yn´∏y
dzia∏ania odstraszajàce SB i prokuratury. Z inicjatywy RKW powsta∏o
dwanaÊcie komitetów organizacyjnych „SolidarnoÊci”. Oprócz jednego
– w „Elektromonta˝u”, który „w wyniku dzia∏aƒ administracji i SB rozwià-
za∏ si´”120 – zdo∏a∏y one przetrwaç akcje represyjno-odstraszajàce.

25 stycznia 1989 r. RKW NSZZ „SolidarnoÊç” w Rzeszowie rozpocz´-
∏a jawnà dzia∏alnoÊç. W tym dniu zorganizowa∏a spotkanie z przedstawicie-
lami zak∏adowych struktur „SolidarnoÊç”, w którym wzi´∏o udzia∏ oko∏o
osiemdziesi´ciu osób (wed∏ug Micha∏a Str´ka oko∏o 150). Spotkanie to
mia∏o du˝e znaczenie tak˝e z tego wzgl´du, ˝e obecny na nim Antoni Ko-
paczewski z∏o˝y∏ rezygnacj´ z funkcji przewodniczàcego Zarzàdu Regionu
Rzeszowskiego NSZZ „SolidarnoÊci”. W sk∏ad RKW wchodzili wówczas:
Józef Konkel i Stanis∏aw ¸akomy (cz∏onkowie Zarzàdu Regionu w 1981 r.),
Zbigniew SieczkoÊ i Jaros∏aw A. Szczepaƒski (cz∏onkowie Prezydium Za-
rzàdu Regionu w 1981 r.) oraz Marek Wójcik (w 1981 r. przewodniczàcy
NZS w WSP), ponadto zosta∏ on poszerzony o przedstawicieli komitetów
organizacyjnych „SolidarnoÊci”: Mieczys∏awa Firleja (Miejskie Przedsi´-
biorstwo Energetyki Cieplnej), Stanis∏awa Dziur´ („Predom-Zelmer”), Jó-
zefa Jand´ (Zak∏ad Energetyczny), Juliana Rejmenta (MPK), Edwarda
Âwi´tonia („Instal”), Janusza I˝yka (WSK-PZL Rzeszów), Henryka Sow´
(WSK-PZL Mielec). W póêniejszym czasie do RKW doszli jeszcze Józef
Guzek, Andrzej Kubik i Stanis∏aw So∏ek. Na posiedzeniu 3 lutego wybra-
no Zbigniewa Sieczkosia na przewodniczàcego121.

Na poczàtku swej jawnej dzia∏alnoÊci RKW w Rzeszowie przygotowa∏a
lakoniczne podsumowanie dokonaƒ NSZZ „SolidarnoÊç” (oficjalnych
w 1980 i 1981 r. oraz w podziemiu w latach 1982–1988). Tekst Czym jest
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119 AIPN Rz, 053/30, t. 2, Pismo naczelnika Wydzia∏u V WUSW w Rzeszowie pp∏k. Józefa Gaja do
MSW, 20 X 1988 r., k. 60–61.
120 Ibidem, Informacja, 11 I 1989 r., k. 11.
121 „SolidarnoÊç Trwa” 1989, nr 108 (komunikaty RKW nr 1 i 2); M. Str´k, op. cit., s. 155.
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„SolidarnoÊç” przedstawia∏ tak˝e stanowisko RKW Rzeszów dotyczàce
istotnych spraw zwiàzanych z funkcjonowaniem „SolidarnoÊci”. W latach
1980–1981 „SolidarnoÊç” „jako jedyna si∏a niezale˝na od struktur kontro-
lowanych przez system w sposób naturalny sta∏a si´ ujÊciem i matecznikiem
wszelkich inicjatyw, równie˝ politycznych, o znamionach spo∏ecznej suwe-
rennoÊci”, dlatego widziano w niej ruch spo∏eczny. W latach stanu wojenne-
go koncepcja alternatywnego spo∏eczeƒstwa podziemnego, podporzàdkowa-
nego jednemu kierownictwu by∏a wed∏ug RKW Rzeszów „anachroniczna
poprzez swà utopijnoÊç”, ale „˝ycie samo wylansowa∏o koncepcj´ alterna-
tywnego ruchu spo∏ecznego w postaci rozmaitych inicjatyw niezale˝nych,
których nie wiàza∏a wspólna zale˝noÊç formalna od jednego oÊrodka dys-
pozycyjnego”. Cz∏onkowie RKW uznawali niezaprzeczalny autorytet Le-
cha Wa∏´sy oraz statut zwiàzku uchwalony na I zjeêdzie za podstawy od-
budowy NSZZ „SolidarnoÊç”. T∏umaczyli przy tym, ˝e po zaniechaniu
dzia∏alnoÊci przez cz´Êç osób wybranych formalnie do przedstawicielstw
kolegialnych w 1981 r. „SolidarnoÊç” zosta∏a zasilona przez innych, którzy
formalnie „przed stanem wojennym nie byli cz∏onkami zwiàzku albo nie
pe∏nili w nim ˝adnych funkcji. Mo˝na powiedzieç: nabyli mandat z dzia∏a-
nia”. Zwrócono si´ zatem z proÊbà o zaakceptowanie takich osób z „man-
datem dzia∏ania”. RKW podkreÊli∏a, ˝e w okresie budowania normalnego
systemu pluralizmu politycznego „SolidarnoÊç” musi pe∏niç funkcje wykra-
czajàce poza czysto zwiàzkowe122.

W Êwietle informacji na 16 lutego 1989 r., zawartych w ankietach przy-
gotowanych przez RUSW i WUSW w Rzeszowie, dotyczàcych komitetów
organizacyjnych „SolidarnoÊci” w poszczególnych zak∏adach pracy, stopieƒ
opanowania przez SB kierownictwa nowych struktur zwiàzkowych przed-
stawia∏ si´ nast´pujàco:

– WSK-PZL Rzeszów – wÊród dzia∏aczy Komitetu Organizacyjnego
by∏o dwóch tajnych wspó∏pracowników, którzy mieli mo˝liwoÊç cz´Êciowe-
go sterowania jego dzia∏alnoÊcià,

– „Instal” w Rzeszowie – z uwagi na postawy liderów jeden tajny wspó∏-
pracownik nie mia∏ mo˝liwoÊci sterowania,

– „Predom-Zelmer” – SB nie mia∏a mo˝liwoÊci sterowania, w grupie
aktywistów by∏o trzech by∏ych tajnych wspó∏pracowników, którzy w 1983 r.
odmówili wspó∏pracy,
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122 Czym jest „SolidarnoÊç”, „SolidarnoÊç Trwa” 1989, nr 108.
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– Miejskie Przedsi´biorstwo Energetyki Cieplnej w Rzeszowie – Komi-
tet Organizacyjny powsta∏ z inicjatywy SB, która mia∏a jednego tajnego
wspó∏pracownika123,

– Zak∏ad Energetyczny Rzeszów oraz Wytwórnia Filtrów w S´dziszowie
– brak inicjatywy ze strony SB, w Komitecie Organizacyjnym nie by∏o taj-
nych wspó∏pracowników,

– MPK w Rzeszowie – SB nie mia∏a tajnych wspó∏pracowników wÊród
liderów Komitetu ani mo˝liwoÊci sterowania,

– Fabryka Maszyn w Le˝ajsku – brak tajnych wspó∏pracowników i mo˝-
liwoÊci sterowania przez SB,

– WSK-PZL Mielec – Komitet Organizacyjny powsta∏ z inicjatywy dzia-
∏aczy KIK i Duszpasterstwa Ludzi Pracy – bez udzia∏u SB, brak tajnych
wspó∏pracowników.

Komitety organizacyjne NSZZ „SolidarnoÊç”, które powsta∏y w marcu
i w nast´pnych miesiàcach 1989 r., by∏y ju˝ pozbawione wp∏ywów SB. Wy-
daje si´, ˝e SB przesta∏a panowaç nad rozwojem niezale˝nego ruchu zwiàz-
kowego, a g∏ównà uwag´ poÊwi´ci∏a przygotowaniom do wyborów parla-
mentarnych oraz dzia∏alnoÊci – jak to okreÊlano – „ekstremy politycznej”.
Kolejne komitety organizacyjne, np. w Kombinacie Budowlanym w Rze-
szowie, Rejonie Energetycznym w Mielcu, Zak∏adzie Porcelany Elektro-
technicznej „Zapel” w Boguchwale, Fabryce Amortyzatorów „Polmo” oraz
w Spó∏dzielni Pracy Przemys∏u Skórzanego „Asko” w Rzeszowie by∏y wol-
ne od tajnych wspó∏pracowników. Niemniej jednak tu˝ po ujawnieniu si´
komitetu za∏o˝ycielskiego – np. w Rejonie Energetycznym w Mielcu – SB
zak∏ada∏a sprawy operacyjnego rozpracowania, których celem by∏o rozpo-
znanie zamierzeƒ twórców komitetu i ograniczenie ewentualnych wp∏ywów
dzia∏aczy radykalnych. Jednak z powodu niekompletnoÊci materia∏ów ar-
chiwalnych trudno jest stwierdziç, czy post´powa∏y tak równie˝ inne woje-
wódzkie struktury SB w regionie124. 

29 marca RKW na spotkaniu z przedstawicielami zak∏adowych komite-
tów organizacyjnych powo∏a∏a Mi´dzyzak∏adowy Komitet Organizacyjny
Regionu Rzeszowskiego NSZZ „SolidarnoÊç”, który do walnego zjazdu
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123 Prawdopodobnie by∏ nim tajny wspó∏pracownik „Dorota”, 13 IX 1985 r. pozyskany do wspó∏pra-
cy przez Wydzia∏ V. Za dostarczane informacje otrzymywa∏ od SB pieniàdze (AIPN Rz, 00102/1311).
124 Ibidem, 053/30, t. 2, Ankiety dotyczàce jawnych struktur „SolidarnoÊci” 16 II – 26 V 1989 r.,
k. 105–134; ibidem, 044/943, Plan operacyjnych przedsi´wzi´ç w sprawie operacyjnego rozpraco-
wania krypt. „Energetyk”, 20 II 1989 r., k. 20–21.
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delegatów mia∏ pe∏niç funkcj´ organu decydujàcego o dzia∏alnoÊci zwiàzku.
24 kwietnia RKW zawiadomi∏a pisemnie wicewojewod´ rzeszowskiego Sta-
nis∏awa Padowicza, ˝e „do czasu wybrania statutowych organów Zwiàzku
funkcje Zarzàdu Regionu pe∏ni Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ
»SolidarnoÊç« w Rzeszowie z tymczasowà siedzibà w Domu Katechetycznym
(fara)”. Podano te˝ sk∏ad pi´tnastoosobowego RKW. Do 23 kwietnia w Se-
kretariacie RKW zarejstrowano 61 zak∏adowych organizacji zwiàzkowych.
Odradzajàce si´ ogniwa NSZZ „SolidarnoÊç” mia∏y trudnoÊci z uzyskaniem
dokumentacji z lat 1980–1981, zak∏adaniem rachunków bankowych, dost´-
pem do poligrafii i radiow´z∏ów. RKW za˝àda∏a od wojewody sprz´tu w za-
mian za samochody i rzeczy zabrane w 1981 r. Domagano si´ tak˝e zwrotu
dokumentacji, archiwów, bibliotek, sztandarów i tablic zwiàzkowych oraz
wskazania do 15 maja przez prezydenta Rzeszowa docelowego lokalu na sie-
dzib´ zwiàzku. 20 maja Region Rzeszowski zosta∏ formalnie zarejestrowany
w KKW, a jego przewodniczàcy Zbigniew SieczkoÊ wszed∏ w jej sk∏ad125.

Pod wp∏ywem rozwoju NSZZ „SolidarnoÊç” uaktywni∏y si´ zwiàzki zrze-
szone w OPZZ. Do niedawna faktycznie i formalnie zwiàzane z obozem
w∏adzy, teraz niejednokrotnie by∏y organizatorami akcji strajkowych o pod-
∏o˝u ekonomicznym. W marcu strajki w województwie rzeszowskim zosta∏y
wywo∏ane m.in. w PKP, Wojewódzkim Przedsi´biorstwie Hurtu Spo˝ywcze-
go w Rzeszowie, WSK-PZL Rzeszów i Mielec, Zak∏adach Obuwniczych
„Respan”. Zwykle wysuwano ˝àdania p∏acowe. 15 marca „SolidarnoÊç” od-
ci´∏a si´ od tych akcji. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa coraz cz´Êciej odnotowywa∏a
przypadki przechodzenia pracowników z OPZZ do „SolidarnoÊci”. W∏adze
re˝imowych zwiàzków oprócz prób uwiarygodnienia si´ przez strajki stara-
∏y si´ te˝ w inny sposób powstrzymaç odp∏yw cz∏onków. Obni˝y∏y np. sk∏ad-
k´ zwiàzkowà z 1 do 0,5 proc. wynagrodzenia, gdy tymczasem w „Solidarno-
Êci” sk∏adka pozosta∏a na poziomie 1 proc. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e wed∏ug
danych na 10 wrzeÊnia 1989 r. w kierownictwie Wojewódzkiego Porozumie-
nia Zwiàzków Zawodowych w Rzeszowie by∏o trzech tajnych wspó∏pracow-
ników SB, a w zak∏adowych organizacjach zwiàzkowych czterech126. Brak
jest jednak Êladów, aby byli oni wykorzystywani przeciwko „SolidarnoÊci”.
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125 AZR, 488, Komitet Obywatelski, Pismo Zbigniewa Sieczkosia do wicewojewody rzeszowskiego
Stanis∏awa Padowicza, 24 IV 1989 r.; M. Str´k, op. cit., s. 157; II Walny Zjazd Delegatów NSZZ
„SolidarnoÊç” Regionu Rzeszowskiego..., s. 10.
126 AP Rzeszów, KW PZPR, Wydzia∏ Polityczno-Organizacyjny, 1696, Teleksy KW PZPR w Rzeszo-
wie do KC, 15 i 17 III 1989 r., k. 62, 63; AIPN Rz, 053/30, t. 1, Wykaz osobowych êróde∏ informacji
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Jesienià 1988 r. równie intensywnà dzia∏alnoÊç zwiàzkowà rozpocz´to
w województwie kroÊnieƒskim. Jeszcze podczas trwajàcego w Stalowej
Woli strajku RKW Podkarpacie wyda∏a „Biuletyn Strajkowy”, w którym
oÊwiadczono, ˝e akcje strajkowe majà na celu wymuszenie na w∏adzy rze-
czywistych reform gospodarczych i umo˝liwienie „SolidarnoÊci” legalnej
dzia∏alnoÊci. Wezwano te˝ za∏ogi zak∏adów pracy do organizowania akcji
popierajàcych strajki. We wrzeÊniu RKW zaapelowa∏a do pracowników, aby
tworzyli jawne komitety za∏o˝ycielskie „SolidarnoÊci”. 30 wrzeÊnia powsta∏
pierwszy w województwie kroÊnieƒskim Komitet Organizacyjny NSZZ „So-
lidarnoÊç” w Sanockiej Fabryce Autobusów „Autosan”. OÊwiadczenie o je-
go powstaniu podpisali Kazimierz Gierczak, Henryk Kozik, Jan Nebesio
i Franciszek Oberc. 3 paêdziernika trzech z nich (oprócz Gierczaka) w pi-
Êmie do dyrektora oÊwiadczy∏o, ˝e stanowià grup´ inicjatywnà „Solidarno-
Êci” i zamierzajà kontynuowaç dzia∏alnoÊç zwiàzkowà. Powsta∏y nast´pne
komitety za∏o˝ycielskie: 11 paêdziernika w Sanockim Przedsi´biorstwie Go-
spodarki Komunalnej, a 24 paêdziernika w KroÊnieƒskich Fabrykach Mebli.
W tym samym dniu w domu katechetycznym przy koÊciele farnym w KroÊ-
nie powsta∏ punkt informacyjny dla osób zainteresowanych zak∏adaniem
komitetów NSZZ „SolidarnoÊç”, którym kierowa∏ Zygmunt B∏a˝. Punkt
otrzyma∏ wsparcie organizacyjne i finansowe z Regionu NSZZ „Solidar-
noÊç” Ma∏opolska. Inicjatorzy jawnej dzia∏alnoÊci – B∏a˝, Grzegorz Sawaryn
i Andrzej Kostka z KroÊnieƒskich Fabryk Mebli – wzywani byli przez proku-
ratorów na rozmowy ostrzegawcze i informowani, jakie mogà byç konse-
kwencje prowadzonej przez nich nielegalnej dzia∏alnoÊci127. 

Nast´pne struktury za∏o˝ycielskie „SolidarnoÊci” powstawa∏y ju˝
w 1989 r.: 16 stycznia w Zak∏adach Tworzyw Sztucznych „Gamrat” w JaÊle,
30 stycznia w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazu w KroÊnie (miejsce
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w organizacjach zwiàzkowych nale˝àcych do Wojewódzkiego Porozumienia Zwiàzków Zawo-
dowych w Rzeszowie, 10 IX 1989 r., k. 6; ibidem, Informacja dotyczàca problematyki ruchu zwiàz-
kowego, 24 V 1989 r., k. 173. Tajni wspó∏pracownicy w „aktywie kierowniczym” WPZZ to: „Jola”
– cz∏onek w∏adz WPZZ, zwerbowany przez Wydzia∏ V WUSW w Rzeszowie 12 XI 1986 r.; „Wierz-
ba” – cz∏onek PZPR, a tak˝e w∏adz WPZZ, zwerbowany przez Wydzia∏ V WUSW w Rzeszowie
12 XI 1986 r.; „Wies∏aw” – pracownik etatowy WPZZ, cz∏onek PZPR, zwerbowany przez Wy-
dzia∏ V WUSW w Rzeszowie 16 VII 1985 r.
127 AIPN Rz, 01/61, Meldunek operacyjny WUSW w KroÊnie do MSW, 27 VIII 1988 r., k. 67;
G. GoÊciƒski, Opozycja na Podkarpaciu..., s. 125. 9 IX 1988 r. oko∏o stu osób podj´∏o kilkugodzin-
ny strajk w zajezdni Oddzia∏u KPKS w KroÊnie. Mia∏ on jednak pod∏o˝e ekonomiczne. Jesienià
przez ró˝ne zak∏ady pracy województwa kroÊnieƒskiego przetoczy∏a si´ fala ˝àdaƒ p∏acowych.

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:24  Page 431



pracy Zygmunta B∏a˝a, gdzie po∏owa ze 140 pracowników zadeklarowa∏a
przynale˝noÊç do „SolidarnoÊci”), a tak˝e w Fabryce Amortyzatorów „Po-
lmo” w KroÊnie, 2 lutego w „Krosnolenie”, 6 lutego w Zak∏adach Przemys∏u
Skórzanego „Asko” w Rymanowie, 18 lutego w Zak∏adzie Transportu Ener-
getyki w KroÊnie, „Naftomonta˝u” Krosno, Zespole Szkó∏ Zawodowych
Przedsi´biorstwa Górnictwa Naftowego i Gazu w KroÊnie, Rejonie Ener-
getycznym Krosno, PKS Krosno. Po ujawnieniu dzia∏alnoÊci zwiàzkowej
w „Gamracie” prokurator rejonowy przeprowadzi∏ z jej inicjatorami rozmo-
wy ostrzegawcze. Kolejne komitety za∏o˝ycielskie powstawa∏y w marcu
i kwietniu. 22 marca w JaÊle powo∏ano Mi´dzyzak∏adowà Komisj´ Organiza-
cyjnà NSZZ „SolidarnoÊç”, by udziela∏a pomocy powstajàcym strukturom
zak∏adowym. 3 kwietnia natomiast przedstawiciele zak∏adowych komitetów
za∏o˝ycielskich z Krosna i okolic utworzyli Tymczasowà Mi´dzyzak∏adowà
Komisj´ Koordynacyjnà w KroÊnie. Na przewodniczàcego wybrano Zyg-
munta B∏a˝a, na jego zast´pców Jerzego Nowaka („Polmo”) i Czes∏awa
Kopczaka (WSK-PZL Krosno). 7 kwietnia powsta∏ odr´bny Tymczasowy
Mi´dzyzak∏adowy Komitet Koordynacyjny, który objà∏ swojà dzia∏alnoÊcià
zak∏ady i instytucje z Bieszczadów. 11 kwietnia podczas spotkania przedsta-
wicieli komitetów za∏o˝ycielskich z Sanoka, Ustrzyk Dolnych, Leska i Kro-
sna powo∏ano jeden Tymczasowy Zarzàd Regionu Podkarpacie (bez Jas∏a).
Funkcj´ przewodniczàcego powierzono B∏a˝owi, a wiceprzewodniczàcych
Henrykowi Kozikowi i Adamowi P´zio∏owi z Ustrzyk Dolnych128.

W województwie tarnobrzeskim drugi po Hucie Stalowa Wola Komitet
Organizacyjny NSZZ „SolidarnoÊç” powsta∏ 19 paêdziernika 1988 r. w Zak∏a-
dach Metalowych „Nimet” w Nisku. Czterech jego liderów (Edward Gàsio-
rek, Marian Grzybowski, Zdzis∏aw Sawicki i Józef Sudo∏) zosta∏o zwolnionych
z pracy, a z∏o˝ony do Sàdu Wojewódzkiego w Sandomierzu wniosek o reje-
stracj´ odrzucono129. W zwo∏anym na 11 lutego 1989 r. Walnym Zebraniu
Wyborczym Delegatów NSZZ „SolidarnoÊç” w Stalowej Woli wzi´li udzia∏
przedstawiciele siedmiu zak∏adowych komitetów organizacyjnych z woje-
wództwa tarnobrzeskiego (Huta Stalowa Wola, Elektrownia Stalowa Wola,
Kopalnie i Zak∏ady Przetwórstwa Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu, WSK-
-PZL Gorzyce, „Nimet” w Nisku, PKP Rozwadów, Zak∏ad Opieki Zdrowot-
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128 G. GoÊciƒski, Opozycja na Podkarpaciu..., s. 129; AIPN Rz, 01/143, Meldunek operacyjny
WUSW w KroÊnie do MSW, 6 II 1989 r., k. 50.
129 E. Kuberna, Wolna Polska..., s. 119.
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nej w Stalowej Woli) oraz przedstawiciele oÊwiaty i trzech zak∏adów z woje-
wództwa przemyskiego (Zak∏ady Przemys∏u Cukierniczego „San” i Zak∏ady
Ceramiki Budowlanej w Jaros∏awiu oraz PKP ˚urawica). Utworzono Tym-
czasowy Komitet Organizacyjny NSZZ „SolidarnoÊç” z Czes∏awem Garba-
czem jako przewodniczàcym, funkcje jego zast´pców obj´li W∏adys∏aw Liwak,
Eugeniusz Kielka („Siarkopol”) i Franciszek ¸uc (Zak∏ady Przemys∏u Cu-
kierniczego „San” w Jaros∏awiu). W tym momencie odradzajàca si´ w woje-
wództwie tarnobrzeskim „SolidarnoÊç” liczy∏a oko∏o 10 tys. cz∏onków130.

Najpóêniej zak∏adowe struktury za∏o˝ycielskie „SolidarnoÊci” zacz´∏y po-
wstawaç w województwie przemyskim. Wed∏ug wspomnieƒ Stanis∏awa ˚ó∏-
kiewicza RKW PrzemyÊl da∏a og∏oszenie w prasie o tym, ˝e ujawnia swojà
dzia∏alnoÊç, „zdaje si´, ˝e w »Nowinach«”. 18 stycznia 1989 r. na plebanii przy
koÊciele Matki Boskiej Królowej Polski na osiedlu Kmiecie w PrzemyÊlu od-
by∏o si´ spotkanie RKW z przedstawicielami zak∏adów pracy w sprawie reak-
tywowania dzia∏alnoÊci zwiàzkowej. Pierwszy komitet za∏o˝ycielski w woje-
wództwie (pomijajàc wspomniany wy˝ej Komitet Organizacyjny w Muzeum
w Przeworsku, który formalnie podlega∏ RKW Rzeszów) powsta∏ w Kombi-
nacie Hodowli Zarodowej w Stubnie. 27 stycznia 1989 r. Zbigniew Bortnik
skierowa∏ pismo do dyrekcji, w którym powiadamia∏ o przystàpieniu do pracy
zwiàzkowej i prosi∏, aby mu w tym nie przeszkadzano. 29 stycznia 1989 r.
RKW zwróci∏a si´ do wojewody przemyskiego o zwrot lokali, mienia i fundu-
szy skonfiskowanych po 13 grudnia 1981 r. Oficjalnie o rozpocz´ciu jawnej
dzia∏alnoÊci og∏osi∏a 10 lutego w salce katechetycznej przy koÊciele Matki Bo-
skiej Królowej Polski. Tam te˝ poczàtkowo zorganizowano punkt informacyj-
ny, jednak ze wzgl´du na lekcje katechezy przeniesiono go do pomieszczeƒ
dworku Orzechowskiego przy katedrze. Podczas codziennych dy˝urów udzie-
lano tam porad przedstawicielom zak∏adów pracy. RKW PrzemyÊl rozpocz´-
∏a jawnà dzia∏alnoÊç w sk∏adzie: Zbigniew Bortnik, Marek Kamiƒski, Zyg-
munt Majgier i Stanis∏aw Trybalski. Ponadto og∏oszono, ˝e funkcje doradców
RKW pe∏nià in˝. Stanis∏aw ˚ó∏kiewicz i mec. Andrzej Matusiewicz131.
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130 Sprawozdanie Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „SolidarnoÊç” z dzia∏alnoÊci od
11 II 1989 do 25 XI 1989 r. (w zbiorach Ewy Kuberny). Komitety organizacyjne z województwa prze-
myskiego w czerwcu 1989 r. podporzàdkowa∏y si´ Regionowi NSZZ „SolidarnoÊç” Ziemia Przemyska.
131 Relacja Stanis∏awa ˚ó∏kiewicza; Sprawozdanie RKW podczas II Zjazdu NSZZ „SolidarnoÊç”
Regionu Po∏udniowo-Wschodniego, mps (w zbiorach Marka Kamiƒskiego); AP PrzemyÊl, KW
PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 303, Teleksy KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 18 i 27 I 1989 r., b.p.;
„Ultimatum” 1989, nr 2, s. 111.
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RKW w PrzemyÊlu podj´∏a rozmowy z przedstawicielami jaros∏awskich
zak∏adów na temat utworzenia wspólnego regionu, obejmujàcego ca∏e wo-
jewództwo przemyskie. Tym razem – w przeciwieƒstwie do prób konsolida-
cji z 1981 r. – to si´ uda∏o. 15 kwietnia 1989 r. ukonstytuowa∏o si´ sied-
mioosobowe Prezydium RKW. Przewodniczàcym zosta∏ Marek Kamiƒski,
wiceprzewodniczàcymi Wies∏aw Bek z Lubaczowa, Jan So∏ek z Przeworska
i Andrzej Wyczawski z Jaros∏awia132. 29 sierpnia 1989 r. Marek Kamiƒski
wszed∏ w sk∏ad KKW.

17 kwietnia Sàd Wojewódzki w Warszawie dokona∏ rejestracji NSZZ
„SolidarnoÊç”, co by∏o podstawowym osiàgni´ciem rozmów przy „okràg∏ym
stole”. Znamienna jest opinia wyra˝ona przez Wydzia∏ Polityczno-Organi-
zacyjny Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie; obrazuje ona poczu-
cie zagro˝enia uk∏adu, który dominowa∏ przez kilkadziesiàt lat, broniàc w∏a-
snych przywilejów i zwalczajàc wszelkie próby odebrania sobie kluczowej
pozycji w Polsce: „Aktyw partyjny »prze∏knà∏« decyzj´ o legalizacji »Soli-
darnoÊci«, ale – pomny przesz∏oÊci – nie wyzby∏ si´ jeszcze ró˝nych obaw
i obiekcji, mimo i˝ jak dotychczas proces powstawania struktur tego zwiàz-
ku oraz nabór cz∏onków przebiega w zasadzie bez »zgrzytów«”133.

Wznowienie dzia∏alnoÊci przez zwiàzki rolnicze 

W po∏owie maja 1988 r. – po ustaniu fali strajków i zakoƒczeniu wio-
sennych prac polowych – zgodnie z decyzjà podj´tà przez Tymczasowà Kra-
jowà Rad´ Rolników „SolidarnoÊç” przystàpiono do organizowania jaw-
nych wojewódzkich rad rolników „SolidarnoÊç”. Akcja ta obj´∏a szeÊç
województw, w tym rzeszowskie i przemyskie. 11 maja 1988 r. Józef Âlisz,
Józef Fràczek, Józef Pelc, Tadeusz Borcz, Józef Szymaƒski, Franciszek
Mach i Roman Sroka zg∏osili wojewodzie rzeszowskiemu fakt powo∏ania
Wojewódzkiej Rady Rolników „SolidarnoÊç” i rozpocz´cia od 12 maja jaw-
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132 Sprawozdanie RKW podczas II Zjazdu NSZZ „SolidarnoÊç” Regionu Po∏udniowo-Wschodnie-
go, mps (w zbiorach Marka Kamiƒskiego). Sekretarzem Prezydium RKW zosta∏ Zbigniew Bort-
nik, a cz∏onkami Franciszek ¸uc i Stanis∏aw Trybalski. W sk∏ad Zarzàdu weszli: Stanis∏aw Baran,
Ryszard Buksa, Jerzy Czekalski, Helena Chudzio, Bogus∏aw Dàbrowski, Krzysztof Dàbrowski,
Adam Kantor, Krzysztof K∏ak, Teresa Kroczykowska, Teresa Kurkiewicz, Adam Piecuch, Barbara
Prokop, Jan Szot, Jaros∏aw Âliwiƒski, Edward Opaliƒski.
133 AP Rzeszów, KW PZPR, Wydzia∏ Polityczno-Organizacyjny, 1715, Informacja o zaawansowa-
niu prac w kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w województwie rzeszowskim, b.d., b.p.
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nej dzia∏alnoÊci. Rada mia∏a staraç si´ o stworzenie w∏aÊciwych warunków
ekonomicznych dla gospodarstw indywidualnych, respektowanie praw
cz∏owieka i obywatela, realizacj´ porozumieƒ rzàdu z rolnikami, zniesienie
ograniczeƒ administracyjnych kr´pujàcych przedsi´biorczoÊç, zmian´
ustaw dotyczàcych ubezpieczeƒ i emerytur. Jeszcze 11 maja SB zatrzyma∏a
Âlisza i Szkutnika oraz przeprowadzi∏a pi´ç rozmów ostrzegawczych, aby
nie dopuÊciç do ich wyjazdu do Warszawy na uroczystoÊç w siódmà roczni-
c´ rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”. Pod koniec
maja zast´pca dyrektora Wydzia∏u Spo∏eczno-Administracyjnego Urz´du
Wojewódzkiego w Rzeszowie Józef Gajda przeprowadzi∏ rozmowy ostrze-
gawcze z sygnatariuszami pisma do wojewody, informujàc, ˝e dzia∏alnoÊç
Wojewódzkiej Rady Rolników jest nielegalna134. 

Równie˝ w maju Jan KaruÊ, Jaros∏aw Âliwiƒski, Tadeusz Trelka i Jerzy
Trojnar powiadomili wojewod´ przemyskiego o powo∏aniu Tymczasowej Ra-
dy Rolników „SolidarnoÊç”. Kierowana przez Jana Koz∏owskiego Rada
NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç Wiejska” województwa tar-
nobrzeskiego, utworzona w Stalowej Woli, podporzàdkowa∏a si´ TKRR, za-
chowujàc autonomi´. Natomiast 30 paêdziernika w Le˝ajsku (województwo
rzeszowskie) ukonstytuowa∏a si´ dziewi´cioosobowa Tymczasowa Rejonowa
Rada Rolników „SolidarnoÊç”135. W drugiej po∏owie 1988 r. odby∏o si´ wiele
spotkaƒ przedstawicieli rolników, w których brali udzia∏ m.in. KaruÊ, Frà-
czek, Âlisz, w sprawie reaktywowania NSZZ Rolników Indywidualnych „So-
lidarnoÊç”. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa dostrzega∏a, ˝e coraz bardziej rozchodzà
si´ drogi Janusza Szkutnika i Józefa Âlisza – najbardziej zaanga˝owanych
w aktywizacj´ ch∏opów w województwie rzeszowskim. Na rozwój sytuacji
w Êrodowisku wiejskim mia∏y wp∏yw za∏o˝enia przyj´te na forum TKRR
i Konwentu Seniorów Ruchu Ludowego – ˝e Rada b´dzie si´ zajmowaç re-
aktywowaniem ruchu zwiàzkowego, zaÊ Niezale˝ny Ruch Ludowy „Solidar-
noÊç” stanie si´ podstawà dla budowy politycznego przedstawicielstwa wsi.

W sierpniu 1988 r. NRL og∏osi∏ swojà deklaracj´ ideowo-programowà,
która by∏a pierwszym tego rodzaju dokumentem rodzàcego si´ niezale˝ne-
go ruchu politycznego wsi w PRL. Budowa nowego ruchu politycznego
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134 AIPN Rz, 062/10, t. 3, Plan przedsi´wzi´ç operacyjnych do sprawy operacyjnego rozpracowania
krypt. „Radcy”, 21 V 1988 r., k. 70; ibidem, t. 4, Notatka, 11 V 1988 r., k. 1; ibidem, t. 5, Meldunek
uzupe∏niajàcy, marzec 1989 r., k. 32; ibidem, Notatka s∏u˝bowa sporzàdzona w Urz´dzie Woje-
wódzkim w Rzeszowie, 26 V 1988 r., k. 17–22.
135 T. Sopel, op. cit., s. 199; A.F. Baran, A.W. Kaczorowski, Jan Koz∏owski..., s. 179.
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mia∏a ∏àczyç „w sobie wielorakie nurty i tradycje ludowe”. Odwo∏ywano si´
m.in. do ruchu ludowego w II Rzeczypospolitej, do Polskiego Paƒstwa Pod-
ziemnego i Polskiego Stronnictwa Ludowego. PodkreÊlono rol´ kontynu-
atorów m∏odego pokolenia – OKOR. W deklaracji zawarto zasadnicze ce-
chy przysz∏ego ustroju Polski – paƒstwa demokratycznego, wolnego,
tolerancyjnego i opartego o wartoÊci chrzeÊcijaƒskie136. 

Wi´kszoÊç Êrodowisk wiejskich anga˝owa∏a si´ jednak w reaktywowanie
ruchu zwiàzkowego. Naros∏a przez lata PRL awersja do dzia∏aƒ partyjnych
spowodowa∏a, ˝e budowa ruchu politycznego nie znalaz∏a wi´kszego po-
parcia wÊród rolników Polski po∏udniowo-wschodniej.

Podobnie jak w przypadku odradzajàcej si´ „SolidarnoÊci” robotniczej, SB
usi∏owa∏a zapanowaç nad rozwojem ruchu zwiàzkowego na wsi. Na poczàtku
1989 r. rzeszowskie struktury SB mia∏y w Êrodowisku wiejskim siedemnastu
agentów, trzech kandydatów na tajnych wspó∏pracowników i jednego konsul-
tanta. WUSW w Rzeszowie prowadzi∏ dwie sprawy obiektowe: o kryptonimie
„Relikt” – na niezale˝ny ruch na wsi, i „Ruch” – na ZSL, cztery sprawy ope-
racyjnego rozpracowania poszczególnych dzia∏aczy oraz jeden kwestionariusz
ewidencyjny. Pod koniec 1988 r. Wydzia∏ VI WUSW w Rzeszowie analizowa∏
poziom rozpracowania Êrodowisk wiejskich: „O ile rozpoznanie postaw, za-
chowaƒ figurantów na mo˝liwoÊci Wydzia∏u by∏o zadowalajàce, to nie uda∏o
si´ osiàgnàç celów w postaci neutralizacji g∏ównych figurantów (Âlisz, Frà-
czek). W wyniku prowadzonych dzia∏aƒ operacyjnych uda∏o si´ natomiast po-
ró˝niç i zdystansowaç J[anusza] Szkutnika od reszty liczàcych si´ dzia∏aczy”.
Zdaniem SB zwiàzany z NRL Szkutnik nie mia∏ w województwie rzeszowskim
„zaplecza sympatyków”. Ponadto oceniano, ˝e dzi´ki wspó∏dzia∏aniu SB
z Wojewódzkim Komitetem ZSL w Rzeszowie „doprowadzono do neutrali-
zacji wp∏ywów prawicowych” w oficjalnym ruchu ludowym137.

Na poczàtku 1989 r. rozpocz´to organizowanie gminnych struktur
zwiàzkowych. 22 stycznia 1989 r. w koÊciele NajÊwi´tszego Serca Pana Je-
zusa na osiedlu Drabinianka w Rzeszowie odby∏o si´ spotkanie op∏atkowe
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136 T. Sopel, op. cit., s. 237–242 (Deklaracja ideowo-programowa NRL „SolidarnoÊç”).
137 AIPN Rz, 062/10, t. 4, Plan pracy na 1989 r., 3 I 1989 r., k. 26–29 (sprawa obiektowa „Relikt”).
W lutym 1989 r. zaniechano operacyjnego rozpracowania „Kora”, dotyczàcego RKOR. „W toku
rozpracowania ustalono, ˝e wymienione osoby nie posiada∏y ˝adnego programu i struktury orga-
nizacyjnej [...]. Jedynym zewn´trznym wyrazem istnienia RKOR by∏o sygnowanie tà nazwà kilku
ulotek [...] oraz deklaracje s∏owne J[anusza] Szkutnika” (ibidem, Analiza sprawy operacyjnego roz-
pracowania krypt. „Kora”, 23 II 1989 r., k. 76).

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:24  Page 436



przedstawicieli niezale˝nych Êrodowisk rolniczych. Uczestniczy∏o w nim
oko∏o czterdziestu osób z ca∏ego regionu. Jak zwykle nie zabrak∏o na nim
agentów SB. Wywiàza∏a si´ dyskusja na temat reprezentatywnoÊci Êrodo-
wisk wiejskich w powo∏anym przez Lecha Wa∏es´ Komitecie Obywatelskim
przy Przewodniczàcym NSZZ „SolidarnoÊç”. Âlisz proponowa∏ wczeÊniej
Wa∏´sie, aby w sk∏ad 135-osobowego Komitetu wesz∏o dwunastu rolników;
szef „SolidarnoÊci” przysta∏ jedynie na szeÊciu przedstawicieli wsi. S∏u˝ba
Bezpieczeƒstwa odnotowa∏a, ˝e podczas dyskusji cz´Êç uczestników wyra-
zi∏a niezadowolenie z powodu nik∏ej reprezentacji rolników. WÊród rady-
kalnych wystàpieƒ wyró˝nia∏y si´ m.in. wypowiedzi Jana Karusia i tajnego
wspó∏pracownika o pseudonimie „Aleksander”, który by∏ prowadzony przez
WUSW w KroÊnie. Informowali o tym agenci „Jarek” i „Aleksander”138.
Podobne zdanie na temat niereprezentatywnoÊci wsi mia∏a rzeszowska RKW,
która 1 lutego podj´∏a uchwa∏´ popierajàcà rolników pragnàcych reakty-
wowaç niezale˝nà dzia∏alnoÊç zwiàzkowà i zaapelowa∏a do Wa∏´sy, „aby
rolnictwo by∏o jednym z podstawowych tematów okràg∏ego sto∏u”139.

19 lutego 1989 r., jak co roku, w Rzeszowie odby∏y si´ uroczystoÊci zwià-
zane z ósmà rocznicà podpisania porozumieƒ rzeszowsko-ustrzyckich,
uczestniczy∏o w nich oko∏o 8 tys. osób. Na zorganizowanej po raz pierwszy
oficjalnej konferencji prasowej, której przewodniczyli Józef Âlisz, Artur
Balazs i Andrzej Stelmachowski, poinformowano o zwo∏anym dzieƒ wcze-
Êniej posiedzeniu Tymczasowej Krajowej Rady Rolników „SolidarnoÊç”.
TKRR wytypowa∏a dwie grupy robocze: do spraw przygotowania projektu
statutu NSZZ Rolników Indywidualnych i do spraw przygotowania projek-
tu ustawy o zwiàzkach zawodowych140. Nast´pnie w ca∏ym regionie przystà-
piono do bardziej zdecydowanych dzia∏aƒ organizacyjnych.

W województwie kroÊnieƒskim wÊród inicjatorów przygotowaƒ do reak-
tywacji NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç” byli m.in. dzia∏acze
zwiàzków rolniczych sprzed stanu wojennego: Pawe∏ Chrupek, Jan Cypcarz,
Stanis∏aw Farajewicz. 5 lutego na siedemnastoosobowym spotkaniu
w OÊrodku Krzewienia Kultury ChrzeÊcijaƒskiej w Haczowie powo∏ano
Tymczasowà Wojewódzkà Rad´ Rolników „SolidarnoÊç”. Uczestnicy spo-
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138 Ibidem, Notatka s∏u˝bowa ze spotkania z TW ps. „Jarek”, 23 I 1989 r., k. 135; ibidem, Wyciàg
z informacji TW ps. „Aleksander” z 1 II 1989 r., k. 144.
139 „SolidarnoÊç Trwa” 1989, nr 108.
140 AIPN Rz, 062/10, t. 4, Informacja WUSW w Rzeszowie dla MSW, 19 II 1989 r., k. 65–74.
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tkania wytypowali czteroosobowà grup´ roboczà, której zadaniem by∏o re-
prezentowanie rady na zewnàtrz, przygotowanie wyborów do w∏adz zwiàz-
ku oraz za∏o˝eƒ programowych. O utworzeniu rady powiadomiono wojewo-
d´ kroÊnieƒskiego i TKRR „SolidarnoÊç”. Dwa dni wczeÊniej powsta∏
Komitet Za∏o˝ycielski NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”
w gminie Tarnawiec. W jego sk∏ad weszli Stanis∏aw Banach, Stanis∏aw Mi-
chalski i Marian ˚ebracki. Od lutego do kwietnia 1989 r. w województwie
kroÊnieƒskim powsta∏o ∏àcznie jedenaÊcie gminnych komitetów za∏o˝yciel-
skich NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”. Inicjowano te˝ dzia-
∏alnoÊç kó∏ wiejskich. 21 marca podczas spotkania w kroÊnieƒskiej farze re-
prezentanci zwiàzków rolniczych z województwa podj´li uchwa∏´ wzywajàcà
do zorganizowania protestu przeciwko zwi´kszeniu stawek podatkowych
i ubezpieczeniowych, który mia∏ polegaç na odmowie pobierania nakazów
p∏atniczych podatku gruntowego, sk∏adki emerytalnej i ubezpieczeniowej.
S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa odnotowa∏a przypadki protestu w trzynastu miej-
scowoÊciach w pi´ciu gminach. Pierwszy etap organizowania NSZZ Rolni-
ków Indywidualnych „SolidarnoÊç” w KroÊnieƒskiem zosta∏ przerwany na
czas robót polowych i zakoƒczy∏ si´ dopiero 8 sierpnia 1989 r. Wówczas
przedstawiciele gminnych komitetów za∏o˝ycielskich powo∏ali Tymczasowà
Rad´ Wojewódzkà NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”, jej
przewodniczàcym zosta∏ Tadeusz Wójcik141.

W województwie przemyskim dzia∏o si´ podobnie. 22 stycznia 1989 r.
przy koÊciele NajÊwi´tszej Maryi Panny w Jaros∏awiu spotka∏o si´ kilku-
dziesi´ciu przedstawicieli Êrodowisk rolniczych województwa i podj´∏o de-
cyzj´ o rozpocz´ciu ujawniania terenowych komórek NSZZ Rolników In-
dywidualnych „SolidarnoÊç”. O rozpocz´ciu dzia∏alnoÊci powiadomi∏
w∏adze Jan KaruÊ. Poprosi∏ sekretarza gminy Rokietnica o udost´pnienie
w budynku Urz´du Gminy pomieszczenia na dzia∏alnoÊç zwiàzkowà.
24 stycznia 1989 r., podpisujàc si´ jako przewodniczàcy Zarzàdu Woje-
wódzkiego NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”, zwróci∏ si´ pi-
semnie do wojewody przemyskiego „o zwrot lokalu, sprz´tów i funduszy”
zwiàzkowych zagarni´tych przez w∏adze 13 grudnia 1981 r.142
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141 Ibidem, 01/143, Meldunki operacyjne WUSW w KroÊnie do MSW, 6 II i 23 III 1989 r., k. 51, 119.
Chronologia powstawania komitetów za∏o˝ycielskich NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidar-
noÊç” zob. G. GoÊciƒski, Opozycja na Podkarpaciu..., s. 130–133.
142 AIPN Rz, 036/22, t. 2, Pismo Jana Karusia do wojewody przemyskiego, 24 I 1989 r., k. 71.
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2 lutego 1989 r. w gminie ˚urawica wznowi∏ dzia∏alnoÊç pierwszy Za-
rzàd Gminny NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”; pismo w tej
sprawie wnieÊli do naczelnika gminy Bronis∏aw Buszta, Jan Maksym, Izy-
dor Miara, Wilhelm Piejko i Tadeusz Sopel. 3 lutego to samo uczynili rol-
nicy w gminie Wiàzownica – powiadomili Urzàd Gminy, ˝e od 30 stycznia
pracuje Tymczasowa Gminna Rada Rolników NSZZ Rolników Indywidu-
alnych „SolidarnoÊç”. 4 lutego ujawni∏y si´ gminne organizacje zwiàzkowe
w Starym Dzikowie, 6 lutego w Gaci i Kaƒczudze, a nieco póêniej w kolej-
nych gminach: Medyka, Radymno, Laszki, Zarzecze143. 6 lutego u Izydora
Miary pojawi∏ si´ funkcjonariusz SB Jan Olchowy, próbujàc dowiedzieç si´
o nastrojach wÊród rolników.

Rozwój organizacyjny „SolidarnoÊci” rolniczej w Przemyskiem zaczà∏ si´
w pe∏ni po lutowych uroczystoÊciach w Rzeszowie. 26 lutego na kolejnym
zebraniu w Jaros∏awiu wybrano dziesi´ciu delegatów na majàcy si´ odbyç
zjazd krajowy. WÊród wybranych osób zapami´tanych przez delegata Tade-
usza Sopla byli m.in.: Augustyn Czubocha, Jan KaruÊ, Tadeusz Trelka, Jerzy
Trojnar (osoby zaanga˝owane wczeÊniej w dzia∏alnoÊç opozycyjnà) i Krzysz-
tof Gradowski144. Funkcj´ tymczasowego przewodniczàcego NSZZ Rolni-
ków Indywidualnych „SolidarnoÊç” w województwie przemyskim faktycznie
pe∏ni∏ Jan KaruÊ. 4 maja zosta∏ formalnie wybrany na przewodniczàcego
Tymczasowego Zarzàdu Wojewódzkiego, jednak zdaniem Sopla „z narusze-
niem przyj´tych ogólnie procedur”, co sta∏o si´ przyczynà niezadowolenia
i konfliktów. Dopiero 23 lipca Józef Âlisz podjà∏ decyzj´ o powo∏aniu zarzà-
du komisarycznego, który mia∏ przeprowadziç wybory do w∏adz wojewódz-
kich zwiàzku; w jego sk∏ad weszli Augustyn Czubocha, Jan KaruÊ i Tadeusz
Trelka. 19 listopada 1989 r. na Zjeêdzie Wojewódzkim NSZZ Rolników In-
dywidualnych „SolidarnoÊç” województwa przemyskiego w Jaros∏awiu Jana
Karusia wybrano na przewodniczàcego Rady Wojewódzkiej145.

W Êrodowiskach rolniczych nie oby∏o si´ jednak bez sporów. 5 marca
1989 r. w Rzeszowie zwo∏ano pierwsze od 1981 r. posiedzenie cz∏onków
WKZ NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”. Uczestniczy∏o
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143 Ibidem, Informacja dotyczàca tworzenia gminnych struktur tzw. Tymczasowej Krajowej Rady
Rolników „SolidarnoÊç”, 8 II 1989 r., k. 80.
144 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 303, Teleks KW PZPR do KC, 27 I 1989 r.,
b.p.; T. Sopel, op. cit., s. 200. WÊród delegatów na zjazd znajdowa∏a si´ osoba zarejestrowana jako
tajny wspó∏pracownik „Janek”, zwerbowany 28 XI 1985 r. przez mjr. Rempo∏´.
145 T. Sopel, op. cit., s. 206–215.
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w nim oko∏o pi´çdziesi´ciu osób. Józef Pelc, formalny przewodniczàcy
WKZ, zrezygnowa∏ z pe∏nienia tej funkcji. Wówczas na przewodniczàcego
wybrano Kazimierza Chorz´p´. Podczas posiedzenia uzgodniono tryb
ujawniania struktur gminnych. Ju˝ po posiedzeniu Âlisz samodzielnie wy-
znaczy∏ dziesi´ciu delegatów na zjazd krajowy, w ostatecznoÊci jednak do-
kooptowano jeszcze pi´ciu innych delegatów. Zdaniem SB roz∏am w ruchu
wiejskim w województwie rzeszowskim poszed∏ w dwóch kierunkach. Je-
den z nich reprezentowa∏ Józef Âlisz, drugi Janusz Szkutnik, który zaanga-
˝owa∏ si´ w tworzenie Polskiego Stronnictwa Ludowego „SolidarnoÊç”.
16 i 17 marca rzeszowska SB przeprowadzi∏a siedem rozmów z delegata-
mi na zjazd krajowy. Jedna z tych osób zrezygnowa∏a z mandatu. Nast´p-
nie rzeszowskich delegatów pilnowa∏ podczas zjazdu tajny wspó∏pracow-
nik „Wojtek”. Do 23 marca 1989 r. w województwie ujawni∏o si´ siedem
gminnych komitetów NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”146.
18 i 19 marca odby∏ si´ Ogólnopolski Zjazd Delegatów NSZZ Rolników
Indywidualnych „SolidarnoÊç”. Przewodniczàcym odradzajàcego si´ zwiàz-
ku zosta∏ Józef Âlisz.

Zarówno odtwarzanie dzia∏alnoÊci zwiàzkowej w zak∏adach pracy, jak
te˝ na wsi w 1988 i 1989 r. nie wywo∏a∏o takiej fali entuzjazmu i zapa∏u, jak
w latach 1980–1981. Reaktywowane zwiàzki ju˝ nigdy nie by∏y tak liczne,
jak NSZZ „SolidarnoÊç” w 1981 r. W przypadku zwiàzku rolniczego dosz∏a
jeszcze szybko przebiegajàca erozja tego ruchu, rozejÊcie si´ liderów i sku-
pienie uwagi na tworzeniu struktur politycznych, które – nawiasem mówiàc
– nie uzyska∏y oczekiwanego poparcia wsi.

Inne dzia∏ania niezale˝ne 

Ju˝ na poczàtku 1988 r. rzeszowskie Êrodowisko akademickie rozpocz´-
∏o wydawanie pisma „Kresowiak”. Zdecydowanie te˝ zwi´kszy∏ aktywnoÊç
politycznà Samodzielny Okr´g Rzeszowsko-Przemyski KPN (m.in. An-
drzej T. Mazurkiewicz z Jaros∏awia, Andrzej Zapa∏owski z PrzemyÊla),
który rozpoczà∏ wydawanie pisma „Pobudka”. 27 wrzeÊnia 1988 r. w Rze-
szowie odby∏o si´ spotkanie przedstawicieli KPN (Mazurkiewicz), „Soli-
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146 AIPN Rz, 062/10, t. 5, Informacja WUSW w Rzeszowie dla MSW, 6 III 1989 r., k. 57; ibidem,
Pismo WUSW w Rzeszowie do MSW, 10 III 1989 r., k. 59; ibidem, Pismo WUSW w Rzeszowie do
MSW, 17 III 1989 r., k. 62.
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darnoÊci Walczàcej” (Kopaczewski, Kucharski) oraz osób ze Êrodowisk rol-
niczych (Jadwiga Misiàg z Jaros∏awia, Eugeniusz B∏achowicz i Janusz Ko-
pera z okolic Mielca). Zdaniem SB zamierzano wówczas powo∏aç Lokalny
Parlament Ugrupowaƒ Niezale˝nych Ziemi Rzeszowskiej, co zosta∏o uda-
remnione przez funkcjonariuszy, którzy wkroczyli na zebranie. Interwencj´
SB umo˝liwili uczestniczàcy w zebraniu tajni wspó∏pracownicy „El˝bieta”
i „Franek”, zwiàzani z „SolidarnoÊcià Walczàcà”. Faktycznie Lokalny Par-
lament Ugrupowaƒ Niezale˝nych Ziemi Rzeszowskiej zosta∏ powo∏any
z inicjatywy „SolidarnoÊci Walczàcej” ju˝ 16 sierpnia 1988 r. i mia∏ na celu
wznowienie dzia∏alnoÊci „SolidarnoÊci”, wprowadzenie pluralizmu zwiàz-
kowego i politycznego oraz doprowadzenie do wolnych wyborów do sejmu,
o czym poinformowano w komunikacie wydanym wspólnie przez Samo-
dzielny Okr´g Rzeszowsko-Przemyski KPN, Rzeszowski Oddzia∏ „Solidar-
noÊci Walczàcej”, Rzeszowski Komitet Oporu Rolników i NSZZ „Solidar-
noÊç” Ziemi Jaros∏awskiej147.

Na poczàtku 1989 r. powsta∏ zalà˝ek „SolidarnoÊci Walczàcej” na Pod-
karpaciu. Jego za∏o˝ycielami w KroÊnie byli Jerzy Jakubowski, Andrzej Ja-
nocha, Henryk Kuliga i Dariusz Tejchman. Wydawano w∏asne pismo „So-
lidarnoÊç Walczàca – Podkarpatczyk”148. Powstawa∏y te˝ inne inicjatywy
wyros∏e na gruncie dzia∏alnoÊci opozycyjnej i niezale˝nej kultury. 8 paê-
dziernika 1988 r. bp Ignacy Tokarczuk powo∏a∏ Diecezjalnà Rad´ Kultury
z∏o˝onà z przedstawicieli Êrodowisk duszpasterskich i opozycyjnych. Jej
przewodniczàcym zosta∏ Stanis∏aw Z∏onkiewicz, wiceprzewodniczàcym Ta-
deusz Ulma, sekretarzem Jan Musia∏. W sk∏ad rady wesz∏y poczàtkowo
22 osoby, w tym: Jan Draus, Boles∏aw Fleszar, Jan Musia∏, Zbigniew Siecz-
koÊ, Wanda Tarnawska. Do niezale˝nych lokalnych inicjatyw obywatelskich
nale˝y równie˝ zaliczyç tworzenie bardziej lub mniej formalnych klubów
i grup dyskusyjnych, jak „Dziekania” w Rzeszowie z Jaros∏awem A. Szcze-
paƒskim, Ch∏opski Klub Polityczny w Ustrzykach Dolnych czy Przemyski
Strych Kulturalny, który powsta∏ z inicjatywy Marka Kuchciƒskiego. Szcze-
gólnie aktywnie organizowa∏ protesty w sprawie likwidacji Zak∏adów Lamp
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147 Ibidem, 044/1106, t. 2, Pismo zast´pcy naczelnika Wydzia∏u V WUSW w Rzeszowie kpt. An-
drzeja Czerwiƒskiego do naczelnika Wydzia∏u II Biura Studiów SB MSW p∏k. Czes∏awa Szewczy-
ka, 27 IX 1988 r., k. 353; G. GoÊciƒski, Opozycja na Podkarpaciu..., s. 124; Komunikat Lokalnego
Parlamentu Ugrupowaƒ Niezale˝nych Ziemi Rzeszowskiej (w zbiorach Andrzeja Zapa∏owskie-
go).
148 M. Str´k, op. cit., s. 140.
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Wy∏adowczych „Polam” w Pogwizdowie ko∏o Rzeszowa Ruch „WolnoÊç
i Pokój” (Jacek Budziƒski, Pawe∏ Janda, Krzysztof Paluch)149.

Komitety obywatelskie

18 grudnia 1988 r. na spotkaniu zorganizowanym przy koÊciele Bo˝ego
Mi∏osierdzia w Warszawie formalnie utworzono Komitet Obywatelski przy
Przewodniczàcym NSZZ „SolidarnoÊç”, grupujàcy 135 intelektualistów
i doradców zaproszonych przez Wa∏´s´. Komitet mia∏ byç reprezentacjà
„SolidarnoÊci” w negocjacjach z w∏adzami. Z Polski po∏udniowo-wschod-
niej zaproszono do niego tylko jednà osob´ – Józefa Âlisza, jako przewod-
niczàcego TKRR „SolidarnoÊç”150.

7 lutego, dzieƒ po rozpocz´ciu obrad „okràg∏ego sto∏u”, w Rzeszowie
z inicjatywy Jana Drausa powo∏ano Komitet Obywatelski przy RKW NSZZ
„SolidarnoÊç”. Jego zadaniem by∏o merytoryczne wspieranie RKW i wyst´-
powanie do w∏adz z inicjatywami spo∏ecznymi. Deklaracj´ za∏o˝ycielskà
w pierwszej kolejnoÊci podpisa∏o dwadzieÊcia osób z rzeszowskich Êrodo-
wisk inteligenckich, niezale˝nej kultury i opozycji. Z czasem do Komitetu
przystàpi∏y kolejne osoby, powi´kszajàc jego sk∏ad do oko∏o pi´çdziesi´ciu
osób. Po tym jak Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ „SolidarnoÊç” pod-
j´∏a decyzj´ o powierzeniu Komitetowi Obywatelskiemu kierownictwa kam-
panii wyborczej do parlamentu i zaleci∏a utworzenie komitetów regional-
nych, 9 kwietnia Komitet Obywatelski przy RKW zosta∏ powi´kszony do
siedemdziesi´ciu osób i – jako Rzeszowski Komitet Obywatelski „Solidar-
noÊç” – objà∏ patronatem kampani´ wyborczà kandydatów na pos∏ów i se-
natorów z listy solidarnoÊciowej. Ponadto mia∏ si´ zajàç wytypowaniem kan-
dydatów do parlamentu. 12 kwietnia zwróci∏ si´ do wojewody z proÊbà
o przydzia∏ lokalu, zezwolenie na druk materia∏ów i dost´p do mediów151.
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149 Ibidem, s. 157. Od jesieni 1988 r. wydawano pismo literacko-artystyczne „Strych Kulturalny”.
Jego redakcj´ stanowili Miros∏aw Koco∏, Marek Kuchciƒski i Jan Musia∏. Pierwsze numery ukaza-
∏y si´ w nak∏adzie 101 egzemplarzy.
150 W 1990 r. do Komitetu Obywatelskiego „SolidarnoÊç” zaproszono równie˝ Jana Drausa.
151 „SolidarnoÊç Trwa” 1989, nr 112; AP Rzeszów, KW PZPR, Wydzia∏ Polityczno-Organizacyjny,
1696, Teleks KW PZPR w Rzeszowie do KC, 14 IV 1989 r., k. 89; „Ultimatum” 1989, nr 2, s. 72.
Pierwszy pomys∏ powo∏ania Komitetu Obywatelskiego w Rzeszowie pojawi∏ si´ ju˝ w listopadzie
1988 r. po tym, jak w∏adze zezwoli∏y na zorganizowanie obchodów Âwi´ta Niepodleg∏oÊci. Zda-
niem Jana Drausa pomys∏odawcà nazwy Komitet Obywatelski – jeszcze przed powstaniem Ko-
mitetu przy Przewodniczàcym NSZZ „SolidarnoÊç” – by∏ Jan WyciÊlak. Deklaracj´ o powo∏aniu
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W województwie kroÊnieƒskim 10 kwietnia 1989 r. powsta∏ 25-osobowy
Mi´dzyzak∏adowy Komitet Obywatelski do spraw Wyborów do Sejmu i Se-
natu w JaÊle. Znaleêli si´ w nim m.in. dwaj ksi´˝a – Stanis∏aw Marczak oraz
Stanis∏aw Ko∏tak. Dopiero nast´pnego dnia Tymczasowy Zarzàd Regionu
NSZZ „SolidarnoÊç” Podkarpacie postanowi∏ powo∏aç Wojewódzki Komi-
tet Obywatelski „SolidarnoÊç”, mimo ˝e dyskusja na ten temat toczy∏a si´
ju˝ podczas spotkania przedstawicieli zwiàzkowych komitetów za∏o˝yciel-
skich 3 kwietnia przy koÊciele Kapucynów w KroÊnie. 16 kwietnia odby∏o
si´ pierwsze posiedzenie Komitetu Obywatelskiego w KroÊnie. Wybrano
prezydium – przewodniczàcym zosta∏ Zygmunt B∏a˝, wiceprzewodniczàcy-
mi Henryk Kozik, Adam P´zio∏, Marian Matysik i Pawe∏ Chrupek, sekre-
tarzem Józef Kinel, skarbnikiem S∏awomira LeÊniak, ponadto sformowano
cztery zespo∏y robocze: do spraw wy∏aniania kandydatów, do spraw infor-
macji, organizacyjno-prawny i polityczno-programowy152. Komitet by∏ jed-
nym z lepiej zorganizowanych, co dostrzeg∏a równie˝ SB, która pod koniec
maja wszcz´∏a spraw´ obiektowà o kryptonimie „Kolektyw”. Wojewódzki
Komitet Obywatelski rozwiàza∏ si´ 19 czerwca 1989 r.153

W PrzemyÊlu Komitet Obywatelski „SolidarnoÊç” ukonstytuowa∏ si´
15 kwietnia, a dwa dni póêniej wybrano jego prezydium. Decyzj´ o zapro-
szeniu do Komitetu poszczególnych osób podejmowa∏a RKW i jej wspó∏-
pracownicy. Funkcj´ przewodniczàcego powierzono Zbigniewowi Bort-
nikowi, na wiceprzewodniczàcych wybrano Mieczys∏awa Argasiƒskiego
(Lubaczów), Bronis∏awa Niemkiewicza (Jaros∏aw) oraz Iren´ Lewandow-
skà (Przeworsk). Sekretarzem Komitetu zosta∏ Waldemar Wiglusz. ¸àcznie
Komitet Obywatelski „SolidarnoÊç” w PrzemyÊlu liczy∏ 45 osób154. Zarów-
no w przypadku sk∏adu Prezydium RKW, jak i Komitetu Obywatelskiego
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Komitetu Obywatelskiego w Rzeszowie 7 II 1989 r. podpisali: Stanis∏aw Alot (nauczyciel), Jan
Draus (historyk), Barbara Duhl (lekarz), Boles∏aw Fleszar (chemik), Barbara Fràczek (lekarz), Ali-
na Kopisto (˝o∏nierz AK, zes∏aniec), Wac∏aw Kopisto (cichociemny, wi´zieƒ ∏agrów), Jerzy Koziarz
(historyk), El˝bieta Markowicz (prawnik), Bogdan Paraponiak (lekarz), Janina Stec (chemik), Ma-
rek P´kala (literat), Leszek Trybus (informatyk), Wit Tybulczuk (lekarz), Wanda Tarnawska (pra-
cownik umys∏owy), Zbigniew Kazimierz Wójcik (prawnik), Jan Lucjan WyciÊlak (budowlany), Bar-
bara Wyrzykowska (fizyk), Roman Wyrzykowski (fizyk), Stanis∏aw Z∏onkiewicz (matematyk). 
152 A. Kyc, Wybory – 1989 r. [w:] Z dziejów SolidarnoÊci podkarpackiej..., s. 143; AIPN Rz, 01/143,
Meldunek operacyjny WUSW do MSW, 11 IV 1989 r., k. 136.
153 AIPN Rz, 038/28, Meldunek za∏o˝eniowy sprawy obiektowej krypt. „Kolektyw”, 12 VI 1989 r., k. 4.
154 „Biuletyn Wyborczy” 1989, nr 1, 2. Wed∏ug relacji Stanis∏awa ˚ó∏kiewicza do czasu wyboru Pre-
zydium Komitetu Obywatelskiego w PrzemyÊlu on pe∏ni∏ funkcj´ przewodniczàcego.
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przedstawicielom opozycji uda∏o si´ pogodziç wszystkie wi´ksze Êrodowi-
ska z g∏ównych miast województwa przemyskiego, które dotychczas dzia∏a-
∏y w rozproszeniu. W Komitecie Obywatelskim nielicznà reprezentacj´
mia∏y Êrodowiska wiejskie – zaledwie pi´ç osób, z których ˝adna nie wesz∏a
do prezydium, co niewàtpliwie spowodowa∏o niezadowolenie grupy rolni-
ków i wewn´trzne tarcia w komitecie155.

Komitety obywatelskie w Rzeszowie, KroÊnie i PrzemyÊlu podj´∏y
wspó∏prac´ w celu wzmocnienia strony opozycyjnej przed wyborami do par-
lamentu. W maju ukaza∏ si´ pierwszy numer ich wspólnego pisma „G∏os
Wolny”. Tego rodzaju dzia∏ania mobilizowa∏y spo∏eczeƒstwo, Êwiadczy∏y bo-
wiem o jednoÊci i rosnàcej sile obywatelskich Êrodowisk opozycyjnych.
O powo∏aniu wspólnego pisma rozmawiano ju˝ 7 kwietnia podczas spotka-
nia przedstawicieli regionalnych komisji wykonawczych NSZZ „Solidar-
noÊç” z Rzeszowa, Krosna i PrzemyÊla, kiedy zawarto porozumienie w spra-
wie wydawania regionalnego tygodnika. Rzeszów reprezentowali wówczas
SieczkoÊ, Konkel i ¸akomy, PrzemyÊl – Kamiƒski i Majgier, Krosno – B∏a˝,
Henryk Owoc, Czes∏aw Nowak i Krzysztof Staroƒ. S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa
uzyskiwa∏a wa˝ne informacje dzi´ki gorliwoÊci tajnego wspó∏pracownika
o pseudonimie „¸ysy”, który bra∏ udzia∏ praktycznie we wszystkich istotnych
zebraniach organizowanych przez opozycj´. „¸ysy” uczestniczy∏ te˝ w spo-
tkaniu 29 marca w siedzibie Biura Koordynacyjnego, na którym powo∏ano
Mi´dzyzak∏adowy Komitet Organizacyjny „SolidarnoÊci”, oraz w spotka-
niu za∏o˝ycielskim Rzeszowskiego Komitetu Obywatelskiego „SolidarnoÊç”
9 kwietnia. Spraw´ obiektowà na Rzeszowski Komitet Obywatelski wszcz´-
to 11 maja (nadano jej kryptonim „Konstruktywni”), a zakoƒczono 7 wrzeÊ-
nia 1989 r.156

Komitet Obywatelski „SolidarnoÊç” Regionu Stalowa Wola zosta∏ po-
wo∏any 9 kwietnia przez tamtejszy Tymczasowy Komitet Organizacyjny
NSZZ „SolidarnoÊç”. Funkcj´ przewodniczàcej powierzono Janinie Saga-
towskiej, komisarzem wyborczym zosta∏ Wies∏aw Wojtas. Sk∏ad personalny
komitetu w Stalowej Woli budzi∏ jednak wiele wàtpliwoÊci wÊród dzia∏aczy
„SolidarnoÊci” i do wyborów 4 czerwca oficjalnie nie zosta∏ podany do pu-
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155 T. Sopel, op. cit., s. 207.
156 AIPN Rz, 053/30, t. 2, Wyciàg z informacji TW ps. „¸ysy” z 19 IV 1989 r., k. 16; ibidem, 053/49,
Meldunek o za∏o˝eniu sprawy obiektowej krypt. „Konstruktywni”, 11 V 1989 r., k. 5–6. „¸ysy”, po-
zyskany 22 XII 1983 r. przez m∏. chor. Józefa Króla, wspó∏pracowa∏ do 1990 r. Odby∏ 87 spotkaƒ
z funkcjonariuszami SB, otrzyma∏ 34 950 z∏ (ibidem, 00138/5561).
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blicznej wiadomoÊci. Swojà dezaprobat´ wobec takiego stylu dzia∏ania wy-
razi∏a Ewa Kuberna. Uwa˝a∏a, ˝e niektóre osoby nie by∏y godne podejmo-
waç dzia∏alnoÊç publicznà w ramach Komitetu Obywatelskiego. Jako przy-
k∏ad poda∏a kierownika dzia∏u prawnego Huty Stalowa Wola, który przez
lata by∏ zwiàzany z dyrekcjà zak∏adu157.

Kampania wyborcza i wybory 4 czerwca 1989 

Opozycja

Pierwszorz´dnà kwestià dla komitetów obywatelskich by∏o wytypowa-
nie kandydatów do sejmu i senatu, a nast´pnie zbieranie podpisów na li-
stach poparcia i organizacja kampanii wyborczej. Z uwagi na krótki czas,
jaki pozosta∏ do wyborów, które wyznaczono na 4 czerwca 1989 r., brak od-
powiednio przygotowanych ludzi i struktur utrudnia∏ wykonanie tych za-
daƒ. Dlatego zasadniczy ci´˝ar wsparcia organizacyjnego komitetów wzià∏
na siebie NSZZ „SolidarnoÊç”, wspomagany przez „SolidarnoÊç” Rolni-
ków Indywidualnych. Odmienna by∏a sytuacja po stronie obozu w∏adzy,
który dysponowa∏ gotowymi strukturami organizacyjnymi. Ju˝ jednak
w pierwszej fazie kampanii by∏o widaç ogromne ró˝nice w sposobie jej pro-
wadzenia przez entuzjastycznie nastawionà, pe∏nà Êwie˝oÊci opozycj´
i skostnia∏à, pozbawionà mocy ideologicznej w∏adz´.

Rzeszowski Komitet Obywatelski pod koniec kwietnia wst´pnie wy∏o-
ni∏ trzech kandydatów: do senatu Józefa Âlisza i Boles∏awa Fleszara, pra-
cownika naukowego Politechniki Rzeszowskiej, do sejmu Adama Matusz-
czaka. Zdaje si´, ˝e kandydowanie zaproponowano równie˝ Antoniemu
Kopaczewskiemu, ale ten odmówi∏, uzasadniajàc, ˝e by∏aby to dla niego
forma kolaboracji z komunistami158. W istocie „SolidarnoÊç Walczàca” by∏a
przeciwna udzia∏owi w wyborach do „kontraktowego sejmu”. Czwartym
kandydatem Rzeszowskiego Komitetu Obywatelskiego zosta∏ Jan Draus,
wysuni´ty na pos∏a, który uzyska∏ najwi´ksze i niekwestionowane popar-
cie, stajàc si´ nieformalnym liderem tej grupy kandydatów „SolidarnoÊci”.
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157 E. Kuberna, Biogram Czes∏awa Garbacza...; eadem, Tajny komitet, „Stalowowolski Miesi´cznik
SolidarnoÊci” 1989, nr 20.
158 AIPN Rz, 053/52, t. 1, Wyciàg z informacji dziennej dla dyrektora Gabinetu Ministra Spraw We-
wn´trznych z 5 IV 1989 r., k. 31.
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Wszyscy oni uzyskali te˝ akceptacj´ ogólnopolskiego Komitetu Obywatel-
skiego „SolidarnoÊç”. Natomiast brak tej akceptacji dla kandydatów wysu-
ni´tych przez komitet w Mielcu wp∏ynà∏ na wzrost niezadowolenia w nie-
których Êrodowiskach z tego miasta. Jan Szymaƒski i Stanis∏aw Padyku∏a,
dzia∏acze KIK w Mielcu, po odrzuceniu ich kandydatur przez „centralny”
Komitet Obywatelski udali si´ do bp. Jerzego Ablewicza w Tarnowie, pro-
szàc o interwencj´. Ordynariusz obieca∏ im poparcie i 27 kwietnia w Komi-
tecie Obywatelskim w Warszawie pojawi∏a si´ delegacja komitetu mielec-
kiego wraz z ks. dziekanem Janem Bia∏obokiem, powo∏ujàcym si´ na
bp. Ablewicza159. Warszawska komisja do spraw koordynacji listy kandyda-
tów, nie mogàc doprowadziç do kompromisu mi´dzy Rzeszowem i Miel-
cem, zdecydowa∏a si´ wycofaç kandydatur´ Drausa i poprzeç Padyku∏´.
Rzeszowski Komitet Obywatelski, majàc na wzgl´dzie dobro i jednoÊç stro-
ny opozycyjnej, uchwali∏ „pe∏ne poparcie” dla Padyku∏y. Niema∏e znacze-
nie mia∏a postawa Jana Drausa, który 2 maja zrezygnowa∏ z ubiegania si´
o mandat poselski – jak sam oÊwiadczy∏ – „w poczuciu nadrz´dnej zasady
dobra wspólnego”160. Napi´cie mi´dzy Rzeszowem i Mielcem by∏o widocz-
ne przez pewien czas, gdy˝ poczàtkowo kandydaci z Rzeszowa pojawiali si´
na spotkaniach przedwyborczych bez Padyku∏y. Póêniej wzajemne relacje
si´ ociepli∏y.

W PrzemyÊlu równie˝ dosz∏o do konfliktu, zwiàzanego z wy∏anianiem
kandydatów do parlamentu. „SolidarnoÊç” rolnicza wytypowa∏a Jana Ka-
rusia (do sejmu) i Tadeusza Trelk´ (do senatu). Tymczasem ten pierwszy
nie uzyska∏ akceptacji Komitetu Obywatelskiego w PrzemyÊlu. Przedstawi-
ciele rolników mieli pretensje do wi´kszoÊci cz∏onków komitetu o ustalanie
kandydatów do parlamentu za ich plecami. Tadeusz Trelka zosta∏ przesu-
ni´ty do sejmu, a miejsce Karusia zajà∏ Tadeusz Ulma z Jaros∏awia. Wed∏ug
prowadzàcego wówczas zebranie Stanis∏awa ˚ó∏kiewicza Marek Kuchciƒ-
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159 Ibidem, Meldunek sygnalny WUSW w Rzeszowie do MSW, 27 IV 1989 r., k. 128; Pismo Andrze-
ja Wielowieyskiego i Henryka Wujca do Rzeszowskiego Komitetu Obywatelskiego „SolidarnoÊç”,
b.d. (w zbiorach Jana Drausa).
160 OÊwiadczenie dr. Jana Drausa; Uchwa∏a RKO „SolidarnoÊç”, „Serwis Wyborczy Rzeszowskiego Ko-
mitetu Obywatelskiego »SolidarnoÊç«”, 1989, nr 2. 19 V 1989 r. przedstawiciel komisji organizacyj-
nej Komitetu Obywatelskiego „SolidarnoÊç” w Warszawie Andrzej Wielowieyski przes∏a∏ Janowi
Drausowi wyjaÊnienie ze s∏owami: „Jestem przekonany, ˝e – zgodnie z pierwszà propozycjà K[omi-
tetu] O[bywatelskiego] »SolidarnoÊç« w Rzeszowie – powinien Pan by∏ byç kandydatem” (Pismo An-
drzeja Wielowieyskiego do Jana Drausa, 19 V 1989 r., w zbiorach Jana Drausa). Zob. te˝ J. Wilczak,
Przymiarka w Rzeszowie, „Polityka” 1989, nr 17, s. 6; eadem, Przewrót na liÊcie, ibidem 1989, nr 19.
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ski zg∏osi∏ kandydatury Jana Musia∏a i Tadeusza Ulmy, czym wywo∏a∏ za-
skoczenie ˚ó∏kiewicza, gdy˝ wczeÊniej uzgodniono, ˝e to on b´dzie jednym
z kandydatów do senatu. WàtpliwoÊci niektórych rolników wzbudza∏ tak˝e
inny kandydat, „narzucony” przez warszawski Komitet Obywatelski. Obec-
ny na spotkaniu w Warszawie ˚ó∏kiewicz otrzyma∏ od Jacka Kuronia
propozycj´, by zg∏osiç z PrzemyÊla kandydatur´ Janusza Onyszkiewicza.
„OÊwiadczy∏em, ˝e po powrocie do PrzemyÊla poinformuj´ cz∏onków
K[omitetu] O[bywatelskiego] i oni zadecydujà – stwierdza ˚ó∏kiewicz.
– W PrzemyÊlu natomiast by∏o pe∏ne poparcie. OÊwiadczono, ˝e nie mo-
g∏em lepiej wybraç. Powiedzia∏em, ˝e nie ja wybiera∏em, ale mi narzucono.
MyÊla∏em jednak, ˝e nie jest w sumie êle”161. Ostatecznie z województwa
przemyskiego do senatu kandydowali Tadeusz Ulma i Jan Musia∏, do sej-
mu zaÊ Tadeusz Trelka i Janusz Onyszkiewicz.

Zgo∏a odmienne proporcje liczby „miejscowych” i „obcych” kandydatów
ukszta∏towa∏y si´ w województwie kroÊnieƒskim. Tutaj trzech kandydatów
pochodzi∏o z Warszawy: Gustaw Holoubek (do senatu) – aktor, re˝yser, cz∏o-
nek Komitetu Obywatelskiego, który po 13 grudnia 1981 r. na znak protestu
z∏o˝y∏ mandat pos∏a; Andrzej Szczypiorski (do senatu) – pisarz, publicysta,
cz∏onek Komitetu Obywatelskiego; Jerzy Osiatyƒski (do sejmu) – ekonomi-
sta zatrudniony w Polskiej Akademii Nauk. Jedynym miejscowym kandyda-
tem by∏ Pawe∏ Chrupek (do sejmu), in˝ynier rolnik z Haczowa. „Wybór ta-
kiego sk∏adu kandydatów by∏ wynikiem braku dzia∏aczy, którzy byli szerzej
znani” – uwa˝a Alfred Kyc162. Opinia ta wyda si´ jednak zbyt przesadzona,
gdy weêmie si´ pod uwag´ kaliber kandydatów z sàsiednich województw. Ne-
gatywne zdanie na temat kroÊnieƒskich kandydatów mia∏ bp Tokarczuk, któ-
ry przyjà∏ ich w PrzemyÊlu. „W 1989 r. psikusa zrobi∏o nam Krosno. Przyje-
chali tu Osiatyƒski i Szczypiorski, aby sobie zdj´cie zrobiç. Nie zajmowa∏em
˝adnego stanowiska, tyle ˝e nie wyrzuci∏em za drzwi”163. Pomimo lokalnych
kontrowersji akceptacj´ „kandydatów z teczki” zarówno w PrzemyÊlu, jak
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161 T. Sopel, op. cit., s. 204; Relacja Stanis∏awa ˚ó∏kiewicza. ˚ó∏kiewicz by∏ zaskoczony tym, ˝e nie
zaproponowano go do senatu. Obecny podczas zebrania ks. Stanis∏aw Krzywiƒski „zapyta∏ mnie
– relacjonuje ˚ó∏kiewicz – dlaczego ja nie zosta∏em kandydatem na senatora, bowiem wczeÊniej
by∏y w tym zakresie poczynione wst´pne ustalenia”.
162 A. Kyc, op. cit., s. 143.
163 Relacja abp. Ignacego Tokarczuka. Fotografie kandydatów „SolidarnoÊci” na pos∏ów z KroÊ-
nieƒskiego zosta∏y umieszczone przy wejÊciach do wielu koÊcio∏ów w województwie (A. Sudo∏,
op. cit., s. 266).
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w KroÊnie potwierdza te˝ jeden z dokumentów Zespo∏u Promocji Wyborczej
Komitetu Obywatelskiego w Warszawie164.

W województwie tarnobrzeskim typowanie kandydatów do parlamentu
– zdaniem Ewy Kuberny – odby∏o si´ „w niezbyt eleganckim stylu, wÊród
sporów”. 16 kwietnia Komitet Obywatelski wy∏oni∏ nast´pujàce osoby: do
sejmu Jacka Bujaka (Gorzyce), Mariana Dojk´ (Tarnobrzeg), W∏adys∏awa
Liwaka i Kazimierza Rostka (Stalowa Wola), do senatu Jana Koz∏owskie-
go oraz Zbigniewa Romaszewskiego z Warszawy165.

Kampania wyborcza przeprowadzona zosta∏a przez komitety obywatel-
skie z rozmachem i du˝ym zaanga˝owaniem. Nie zabrak∏o w niej nowych,
niespotykanych dotychczas w PRL elementów informacyjnych i promocyj-
nych. Kandydaci opozycji przemierzali województwa, nie omijajàc ma∏ych
miejscowoÊci. Spotkania przedwyborcze z udzia∏em opozycji trafia∏y na au-
tentyczne zainteresowanie ludnoÊci. Ârodki wizualne (plakaty, ulotki, bro-
szury) przygotowane przez stron´ solidarnoÊciowà przewy˝sza∏y oryginal-
noÊcià sporzàdzone w starym stylu materia∏y strony koalicyjno-rzàdowej.
Zgodnie z ordynacjà wyborczà zg∏oszenie kandydata musia∏o byç poprze-
dzone zebraniem 3 tys. podpisów. W KroÊnieƒskiem, wed∏ug danych SB
z 10 maja, ka˝dy z kandydatów „SolidarnoÊci” otrzyma∏ po oko∏o 52 tys.
podpisów. W trakcie kampanii by∏y przypadki zrywania plakatów rozwie-
szanych przez komitety obywatelskie. Zbigniew Bortnik, przewodniczàcy
Komitetu Obywatelskiego w PrzemyÊlu, skrytykowa∏ sposób prowadzenia
walki wyborczej przez PZPR. Po zerwaniu przez nieznanych sprawców
oko∏o 3 tys. plakatów z∏o˝y∏ doniesienie do prokuratury. Natomiast Komi-
tet Obywatelski w KroÊnie wyda∏ oÊwiadczenie, w którym poinformowa∏
o niszczeniu materia∏ów propagandowych „SolidarnoÊci”, rozpowszechnia-
niu fa∏szywych informacji o kandydatach opozycji oraz prowadzeniu ostrej
walki propagandowej przeciwko „SolidarnoÊci” w lokalnej prasie. OÊwiad-
czenie zosta∏o przes∏ane do Wa∏´sy, wojewody, WUSW i bp. Tokarczuka
oraz mediów166. Rzeszowski Komitet Obywatelski „SolidarnoÊç” wy∏oni∏
dziewi´tnastoosobowà Komisj´ Wyborczà, której komisarzem zosta∏ Stani-
s∏aw ¸akomy. 10 maja 1989 r. zwróci∏ si´ on do WUSW w Rzeszowie
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164 Zob. A. Dudek, Reglamentowana rewolucja..., s. 284.
165 E. Kuberna, Wolna Polska..., s. 127.
166 „Biuletyn Wyborczy” (pismo Komitetu Obywatelskiego „SolidarnoÊç” w PrzemyÊlu), nr 9;
AIPN Rz, 01/143, Meldunek operacyjny WUSW w KroÊnie do MSW, 30 V 1989 r., k. 198.
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„o umo˝liwienie spotkania kandydatów »SolidarnoÊci« z funkcjonariusza-
mi MO i ZOMO”. Naczelnik Wydzia∏u Ogólnego WUSW mjr Stanis∏aw
Inglot odpowiedzia∏ dyplomatycznie, aby przys∏aç wykaz spotkaƒ oraz ma-
teria∏y informacyjne, które zostanà rozprowadzone wÊród funkcjonariu-
szy167. Oryginalny pomys∏ mia∏ tak˝e Komitet Obywatelski w PrzemyÊlu,
który 10 maja wystosowa∏ Odezw´ do wyborców grekokatolików. Powo∏ujàc
si´ na odwieczne sàsiedztwo, wspólnie dzielone dole i niedole, apelowano,
aby nie ulegaç próbom sk∏ócenia w okresie kampanii wyborczej168.

KoÊció∏ generalnie popar∏ kandydatów „SolidarnoÊci”. Wiele spotkaƒ
przedwyborczych, szczególnie w diecezji przemyskiej, organizowano przy
pomocy duchowieƒstwa. Biskup Ignacy Tokarczuk przyjmowa∏ kandyda-
tów opozycji, ale te˝ dyskretnie zach´ca∏ ksi´˝y do wspierania strony soli-
darnoÊciowej. 14 maja na stadionie Klubu Sportowego „Polna” w PrzemyÊlu
podczas uroczystoÊci zwiàzanej z zakoƒczeniem Roku Eucharystycznego
ordynariusz przemyski powiedzia∏ do zgromadzonych 20 tys. osób: „Na fa∏-
szywym obrazie Boga zrodzi∏ si´ ateizm wojujàcy w postaci marksizmu i ko-
munizmu. Uwa˝ali, ˝e Bóg jest zazdrosny, twierdzili, ˝e zbudujà raj na zie-
mi, lepszà przysz∏oÊç, szcz´Êcie dla ludzi i po tych latach z∏udzeƒ, które
kosztowa∏y dziesiàtki milionów ofiar, straszne przeÊladowania, udr´ki,
deptanie godnoÊci cz∏owieka i ca∏ych narodów, dzisiaj ludzie przekonujà
si´, ˝e nie t´dy droga...”169

Poparcie KoÊcio∏a dla opozycji, rzecz jasna, nie podoba∏o si´ w∏adzy.
W przes∏anej na posiedzenie Komisji Wspólnej Rzàdu i Episkopatu 31 maja
nocie w sprawie zachowania bezstronnoÊci KoÊcio∏a w kampanii wyborczej
w∏adze poinformowa∏y, ˝e w województwie kroÊnieƒskim powszechnie czy-
tano z ambon komunikaty Komitetu Obywatelskiego, bp Tokarczuk zaÊ
wykorzysta∏ kazanie podczas uroczystoÊci Bo˝ego Cia∏a do prowadzenia
„agitacji przedwyborczej”170. Postawa ksi´˝y diecezji przemyskiej by∏a bacz-
nie Êledzona przez SB. Twierdzono, ˝e duchowni zgodnie z wczeÊniejszym
uzgodnieniem z ordynariuszem przemyskim zaanga˝owali si´ w kampani´.

449

167 AIPN Rz, 053/49, Pismo Rzeszowskiego Komitetu Obywatelskiego do WUSW, 10 V 1989 r.,
k. 121; ibidem, Pismo naczelnika Wydzia∏u Ogólnego WUSW w Rzeszowie do Rzeszowskiego Ko-
mitetu Obywatelskiego, 17 V 1989 r., k. 122.
168 „G∏os Wolny” 1989, nr 3.
169 I. Tokarczuk, W s∏u˝bie KoÊcio∏a..., s. 146.
170 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 306, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC,
16 V 1989 r., b.p.
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Wed∏ug informacji naczelnika Wydzia∏u IV mjr. Stanis∏awa Syzdka171

WUSW w Rzeszowie 14 maja „zabezpieczy∏” 211 nabo˝eƒstw w 205 ko-
Êcio∏ach, dzi´ki czemu uzyska∏ nast´pujàce informacje:

– w 45 koÊcio∏ach ksi´˝a sugerowali, aby g∏osowaç na stron´ solidarno-
Êciowà,

– w trzynastu koÊcio∏ach informowano o spotkaniach z kandydatami
„SolidarnoÊci”,

– pod trzema koÊcio∏ami odby∏y si´ spotkania z kandydatami,
– w czterech przypadkach ksi´˝a t∏umaczyli, aby nie g∏osowaç na stron´

koalicyjno-rzàdowà,
– w trzech przypadkach informowano o mo˝liwoÊci kupna cegie∏ek

wspomagajàcych kampani´ opozycji,
– w 25 przypadkach ksi´˝a przedstawiali kandydatów „SolidarnoÊci”,
– w gablotach przy 64 koÊcio∏ach znajdowa∏y si´ materia∏y propagan-

dowe „SolidarnoÊci”172. Poparcie „SolidarnoÊci” przez KoÊció∏ by∏o bez-
sprzeczne, ale nale˝y równie˝ zauwa˝yç, ˝e wówczas spotyka∏o si´ ze zde-
cydowanà akceptacjà spo∏ecznà.

W regionie jedynie nieliczne Êrodowiska, jak np. „SolidarnoÊç Walczà-
ca”, nie zaakceptowa∏y umów zawartych przy „okràg∏ym stole” i zdecydo-
wa∏y si´ nie braç udzia∏u w kampanii wyborczej „SolidarnoÊci”, jak te˝ nie
wystawiaç w∏asnych kandydatów do parlamentu. Do wyjàtkowej sytuacji
dosz∏o w województwie kroÊnieƒskim, gdzie Antoni Wojnarowicz nawiàza∏
kontakt z przewodniczàcym Polskiej Partii Narodowej Boles∏awem Tej-
kowskim. Ârodowisko to krytycznie ocenia∏o sposób wy∏aniania przez Ko-
mitet Obywatelski kandydatów do parlamentu. Kontakty Wojnarowicza
z Tejkowskim by∏y monitorowane przez SB za sprawà tajnego wspó∏pra-
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171 Stanis∏aw Syzdek – ur. w 1931 r. w Bàczalu Górnym (pow. jasielski), pp∏k. Od 1952 r. w PZPR.
Od 10 IX 1952 r. s∏uchacz Dwuletniej Szko∏y Oficerskiej MBP. W 1969 r. ukoƒczy∏ Wy˝szà Szko-
∏´ Nauk Spo∏ecznych przy KC PZPR, a w 1972 r. nauki polityczne na Uniwersytecie Warszawskim.
Od 27 VII 1954 r. referent w WUBP w Rzeszowie, nast´pnie oficer operacyjny KW MO w Rze-
szowie, od 1 VII 1963 r. w Wydziale IV; od 1 V 1964 r. oficer ewidencji Grupy Kontroli Cudzo-
ziemców w Wydziale Kontroli Ruchu Granicznego; od 16 X 1972 r. starszy inspektor Wydzia∏u IV.
Od 1 VI 1975 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u Paszportów KW MO w PrzemyÊlu. Od 16 III 1980 r.
w Wydziale Inspekcji KW MO w Rzeszowie; od 1 V 1985 r. zast´pca naczelnika Wydzia∏u IV
WUSW w Rzeszowie, od 1 XI 1989 r. Wydzia∏u Studiów i Analiz. 30 IV 1990 r. zwolniony ze s∏u˝-
by (AIPN Rz, 00215/505, Teczka osobowa Stanis∏awa Syzdka).
172 Ibidem, 053/52, t. 2, Informacja zast´pcy naczelnika Wydzia∏u IV WUSW w Rzeszowie mjr. Sta-
nis∏awa Syzdka, 16 V 1989 r., k. 136. 
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cownika „Aleksandra”173. Grupa dzia∏aczy powo∏a∏a do ˝ycia Polskà Parti´
Narodowà i wysun´∏a swojego kandydata – Kazimierza Walczaka, zwiàza-
nego z „SolidarnoÊcià Walczàcà”. Nie uzyska∏ on jednak wymaganej liczby
podpisów, co Êwiadczy o nik∏ym poparciu dla tej skrajnej i dobrze rozpo-
znanej przez SB grupy.

Obóz w∏adzy w kampanii wyborczej

Kampania wyborcza przebiega∏a w z∏ej sytuacji rynkowej i przy coraz
wi´kszym ubo˝eniu spo∏eczeƒstwa. Nie wszyscy jednak zdawali sobie spra-
w´ z nik∏ych szans na przekonanie wyborców do g∏osowania na kandyda-
tów zaproponowanych przez w∏adz´. Pod koniec kwietnia 1989 r. jeden
z sekretarzy Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie, Stanis∏aw
Czech, informowa∏ Komitet Centralny w tonie alarmistycznym o pogarsza-
jàcym si´ w pierwszym kwartale zaopatrzeniu w podstawowe artyku∏y,
zw∏aszcza przemys∏owe. „Nadal nabycie telewizora kolorowego bàdê czar-
no-bia∏ego, lodówek, pralek, zamra˝arek, mebli wymaga d∏ugotrwa∏ego
wyczekiwania w ca∏odobowych kolejkach. Nieosiàgalne sà równie˝ wyroby
odzie˝owe, takie jak garnitury m´skie, p∏aszcze, kurtki, a tak˝e bielizna
osobista”. Ponadto wymieni∏ list´ deficytowych produktów spo˝ywczych
i chemicznych. 

JednoczeÊnie w pierwszym kwartale roku nastàpi∏ wzrost cen detalicz-
nych i us∏ug na poziomie 74–75 proc. Pogarsza∏ si´ równie˝ stan nastrojów
na wsi. 3 kwietnia cz´Êç rolników województwa przemyskiego rozpocz´∏a
akcj´ protestacyjnà polegajàcà na wstrzymaniu dostaw mleka i ˝ywca. Co
ciekawe, nie s∏ab∏o zainteresowanie spo∏eczeƒstwa podejmowaniem dzia-
∏alnoÊci gospodarczej. W ciàgu miesiàca lokalna administracja otrzymywa-
∏a po kilkaset zg∏oszeƒ rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospodarczej. Wed∏ug sta-
nu na 31 marca 1989 r. w województwie rzeszowskim zarejestrowano od
poczàtku roku 1183 nowe podmioty gospodarcze174.

Obóz w∏adzy szed∏ do wyborów formalnie skonsolidowany – jako tzw.
strona koalicyjno-rzàdowa (PZPR, ZSL, SD, OPZZ i koncesjonowane
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173 Ibidem, 038/22A, t. 1, Wyciàg z informacji TW ps. „Aleksander” z 3 V 1989 r., k. 132.
174 AP Rzeszów, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjno-Polityczny, 1696, Teleks KW PZPR w Rzeszo-
wie do KC, 26 IV 1989 r., k. 86; AP PrzemyÊl, KW PZPR, Kancelaria I sekretarza, 68, Protokó∏
posiedzenia Egzekutywy KW PZPR, 10 IV 1989 r., b.p.
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formacje katolickie). Ka˝dy z koalicjantów wybiera∏ w∏asnych kandydatów
na z góry przygotowane miejsca na listach. Najwa˝niejszà rol´ odgrywa∏a
PZPR. Komitety wojewódzkie tej partii podczas konwencji wyborczych wy-
∏ania∏y swoich kandydatów. Na prowincji niejednokrotnie unikano wyboru
czo∏owych aparatczyków, uto˝samianych w latach osiemdziesiàtych z obo-
zem skompromitowanej w∏adzy. Do wyjàtków nale˝a∏a kandydatura Janu-
sza Basiaka, I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Tarnobrzegu.
Nawet ci, którzy kandydowali z ramienia PZPR, w swoich materia∏ach pro-
pagandowych starali si´ nie eksponowaç w∏asnej to˝samoÊci. 

Z rekomendacji PZPR w PrzemyÊlu kandydowali do senatu: Andrzej
Wojciechowski – wojewoda przemyski, Mieczys∏aw Nyczek – dziennikarz
„Nowin”, do sejmu: Stanis∏aw Duda – dyrektor Zak∏adu Rolno-Przemys∏o-
wego i Handlowego „Igloopol” w Dynowie, Krystyna Grz´da – dyrektor
Szko∏y Podstawowej nr 6 w Jaros∏awiu, Adam Heba – dyrektor Fabryki
Aparatury Elektromechanicznej „Fanina” w PrzemyÊlu, Zygmunt Kubrak
– dyrektor Muzeum w Lubaczowie, Eugeniusz Mazurek – dyrektor Huty
Szk∏a w Jaros∏awiu, Józef Wi´c∏aw – rolnik; wszyscy byli cz∏onkami PZPR.
Do ostrej polemiki z argumentami „SolidarnoÊci” Komitet Wojewódzki
PZPR w PrzemyÊlu wykorzystywa∏ swój biuletyn informacyjny „Fakty, In-
terpretacje”. W jednym z numerów tego pisma pos∏ugujàcy si´ zak∏amanà
retorykà stanu wojennego autor pyta∏: „Jaka jest dzia∏alnoÊç »Solidarno-
Êci«? Czy ma takie same cele i aspiracje, co w latach 1980–1981? Je˝eli tak
– czy dà˝y jak wówczas do konfrontacji, kiedy znowu us∏yszymy »bój to b´-
dzie ich ostatni«”175. Ponadto partia wykorzystywa∏a w kampanii wyborczej
oficjalne media i radiow´z∏y zak∏adowe. 

PZPR jako pierwsza wÊród koalicjantów ujawni∏a swoich kandydatów.
W jednym z teleksów rzeszowskiego Komitetu Wojewódzkiego napisano:
„wszelkie próby podejÊcia do nich [ZSL i SD] z tym tematem [chodzi∏o
o wytypowanie kandydatów – D.I.] kwitowane sà niekiedy stwierdzeniem:
jeszcze nie przysz∏a na to pora”. Brak poÊpiechu ze strony koalicjantów
PZPR mo˝e Êwiadczyç jedynie o obawach, aby nie byç uto˝samianym z w∏a-
dzà, którà powszechnie obarczano odpowiedzialnoÊcià za z∏à kondycj´ eko-
nomicznà Polski. Kampanià wyborczà PZPR kierowa∏y powo∏ane do tego
zespo∏y koordynacyjne (wojewódzkie, okr´gowe, rejonowe i szczebla pod-

452

175 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 29, „Fakty, Interpretacje” (biuletyn informa-
cyjny KW PZPR w PrzemyÊlu) 1989, nr 165.
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stawowego). Przy ka˝dym z kandydatów tworzono kilku- lub kilkunastooso-
bowe zespo∏y promocyjne, które zajmowa∏y si´ tak˝e zbieraniem podpisów.
W terenie aktywiÊci partyjni mieli pe∏ne r´ce roboty, dlatego te˝ narzekano
na central´, która przeszkadza∏a w prowadzeniu lokalnej kampanii przez
„masowe nap∏ywanie na teren województwa limitów dla organizacji woje-
wódzkiej odnoÊnie zbierania podpisów dla kandydatów centralnych (Niepo-
kólczycka, Seku∏a, P∏aneta, Zieliƒska, Skalski, KwaÊniewski)”. Dodatkowà
przeszkodà w sprawnym prowadzeniu kampanii – zdaniem Komitetu Woje-
wódzkiego w Rzeszowie – by∏y dzia∏ania opozycji, wspieranej przez KoÊció∏.
Narzekano, ˝e na niektórych spotkaniach przedwyborczych dominuje agre-
sywny ton, neguje si´ przy tym ca∏y dorobek Polski Ludowej oraz wzywa do
zmian ustrojowych176. Z ówczesnych opinii dzia∏aczy partii wyraênie przebi-
ja poczucie zagro˝enia ich uprzywilejowanej pozycji.

29 maja Komitet Centralny PZPR rozes∏a∏ do komitetów wojewódzkich
poufny materia∏ „Stan i przewidywane kierunki dzia∏alnoÊci propagando-
wo-agitacyjnej NSZZ »SolidarnoÊç« w kampanii przedwyborczej”. Analizo-
wano w nim dzia∏ania opozycji, próbujàc zwróciç uwag´ na domniemane
kierunki akcji wyborczej prowadzonej przez komitety obywatelskie. Ju˝
wówczas przewidywano, ˝e wyniki pierwszej tury wyborów mogà si´ okazaç
niekorzystne dla PZPR, stàd w dokumencie zawarto „Zalecenia dotyczàce
dzia∏alnoÊci propagandowej mi´dzy pierwszà i drugà turà wyborów”. G∏ów-
ne uderzenie propagandy mia∏o nastàpiç przed drugà turà wyborów. „W sa-
mej partii – pisano – nale˝y zdecydowanie nasiliç agitacj´ pod has∏em po-
wagi chwili: oto przysz∏a dla nas decydujàca próba, rozstrzyga si´ tak˝e
przysz∏oÊç PZPR, losy ludzi zwiàzanych z partià. Nie wolno wi´c kierowaç
si´ filozofià »lepiej si´ nie wychylaç«, »jakoÊ to b´dzie« itp. Za biernoÊç
przed II turà wyborów przyjdzie nam bowiem zap∏aciç wysokà cen´”. Sytu-
acja partii nie nastraja∏a optymistycznie, o czym informowano w teleksach
do KC. Nie brakowa∏o krzepiàcych wieÊci w stylu: „Udane pod wzgl´dem
frekwencji by∏y nasze ostatnie mitingi i festyn wyborczy, zw∏aszcza organi-
zowany 22 maja na lotnisku w Jasionce. [...] Dobrze zaprezentowali si´ na
nich nasi partyjni i zbli˝eni bezpartyjni kandydaci, zyskujàc przychylne opi-
nie widowni”. Jednak pojawia∏y si´ te˝ inne informacje, utrzymane w pesy-
mistycznym tonie. Podczas spotkania przedwyborczego w Grodzisku 28 maja
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176 AP Rzeszów, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjno-Polityczny, 1696, Teleksy KW PZPR w Rze-
szowie do KC, 28 IV i 5 V 1989 r., k. 82, 101.
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kandydat PZPR Tadeusz Karaku∏a otrzyma∏ od obecnych tam osób „po-
zwolenie na stanie w kàcie”, po czym opuÊci∏ sal´; inny uczestnik spotkania
powiedzia∏: „na szubienic´ z nim”, „ju˝ nied∏ugo naszà nowà kanalizacjà
pop∏ynie krew partyjnych”177.

Ma∏o przekonujàce dzia∏ania partii zosta∏y wsparte przez SB. W kwiet-
niu szefowie wojewódzkich urz´dów spraw wewn´trznych powo∏ali sztaby,
których zadaniem by∏o m.in. zabezpieczenie operacyjne kampanii wybor-
czej do sejmu i senatu. Faktycznie jednak dzia∏ania SB ogranicza∏y si´ do
przygotowania charakterystyk solidarnoÊciowych kandydatów do parla-
mentu oraz sporzàdzania meldunków sygnalnych, które dotyczy∏y miejsc
i treÊci wystàpieƒ tych kandydatów. Ze szczególnà uwagà odnotowywano
wypowiedzi, które zdaniem SB godzi∏y w porozumienia zawarte przy
„okràg∏ym stole”.

30 marca naczelnik Wydzia∏u III WUSW w Rzeszowie pp∏k Tadeusz Ma-
zurek podpisa∏ wniosek o wszcz´cie sprawy obiektowej o kryptonimie „Wy-
bory ’89”. Do jej realizacji rzeszowska SB wykorzystywa∏a szeÊciu tajnych
wspó∏pracowników i jeden kontakt operacyjny178. Oprócz Êledzenia zamie-
rzeƒ strony solidarnoÊciowej funkcjonariusze swojà uwag´ skupili na roze-
znaniu nastrojów wÊród dzia∏aczy partyjnych. Z zaniepokojeniem obserwo-
wali negatywne opinie osób zwiàzanych z obozem w∏adzy, w których
odbija∏y si´ tarcia i animozje wewn´trzne. W jednym z szyfrogramów
WUSW w Rzeszowie pisano o tych negatywnych zjawiskach do gen. bryg.
Czes∏awa Wiejaka, zast´pcy szefa SB MSW: „Z rozpoznania operacyjnego
wynika, i˝ wytypowany z listy PZPR kandydat na pos∏a do sejmu sekretarz
K[omitetu] W[ojewódzkiego] PZPR Bonusiak W∏odzimierz jako odpowie-
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177 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Propagandy, 29, Stan i przewidywane kierunki dzia∏alnoÊci
propagandowo-agitacyjnej NSZZ „SolidarnoÊç” w kampanii przedwyborczej, 29 V 1989 r., b.p.;
AP Rzeszów, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjno-Polityczny, 1696, Teleks KW PZPR w Rzeszo-
wie do KC, 31 V 1989 r., k. 120.
178 AIPN Rz, 053/52, t. 1, Wniosek o wszcz´cie sprawy obiektowej krypt. „Wybory ’89”, 30 III
1989 r., k. 2. Na 20 IV 1989 r. Wydzia∏ III WUSW w Rzeszowie mia∏ 219 tajnych wspó∏pracowni-
ków, siedemnaÊcie kontaktów operacyjnych, czterech konsultantów i 37 kontaktów s∏u˝bowych.
Najwi´kszà liczbà tajnych wspó∏pracowników dysponowa∏ w Politechnice Rzeszowskiej – 41,
w Wy˝szej Szkole Pedagogicznej – 37, Filii UMCS – 27, Rzeszowskich Zak∏adach Graficznych
– 19. W Rozg∏oÊni Rzeszowskiej Polskiego Radia by∏o pi´ciu tajnych wspó∏pracowników, a w Rze-
szowskim Wydawnictwie Prasowym czterech (ibidem, 0016/15, Wykaz obiektów podlegajàcych
operacyjnej ochronie przez Wydzia∏ III WUSW w Rzeszowie w okresie wzrostu zewn´trznego za-
gro˝enia bezpieczeƒstwa paƒstwa i wojny, 20 IV 1989 r., b.p.).
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dzialny za szkolnictwo wy˝sze nie przyczyni∏ si´ do jego rozwoju i nie uzyska
poparcia w tym Êrodowisku. I sekretarz K[omitetu] Z[ak∏adowego] PZPR
WSK-PZL Rzeszów Krata Stanis∏aw nie cieszy si´ zaufaniem najwi´kszego
kolektywu pracowniczego w Rzeszowie. Âwierczewski Lech, dzia∏acz SD,
jest skompromitowany tak w Êrodowisku SD, jak i adwokackim”. W przy-
padku pewnego kandydata do senatu SB napisa∏a: „Ryczaj Tadeusz, dotych-
czasowy pose∏ IX kadencji, nie cieszy si´ popularnoÊcià jak przed 4 laty, jak
kandydowa∏ na pos∏a”179. Na podstawie zachowanych materia∏ów mo˝emy
wnioskowaç, ˝e SB w sposób bardziej racjonalny ni˝ aparatczycy PZPR oce-
nia∏a szanse powodzenia obozu w∏adzy. Krytycznie ocenia∏a rzàdowo-koali-
cyjnych kandydatów i ich postawy podczas kampanii wyborczej. 

Wobec tych niezbyt optymistycznych przes∏anek do kampanii strony ko-
alicyjno-rzàdowej w∏àczy∏a si´ grupa lojalnych dziennikarzy „Nowin”. Naj-
pierw 12 maja funkcjonariusz SB przeprowadzi∏ stosownà rozmow´ z Hen-
rykiem Pas∏awskim, redaktorem naczelnym. Z notatki s∏u˝bowej, która
dotyczy tej rozmowy, wynika, ˝e Pas∏awski skrytykowa∏ przebieg kampanii
rzàdowej i stwierdzi∏, ˝e przygotowywani sà dziennikarze, którzy gwarantu-
jà bardziej profesjonalne dzia∏ania. „Kolegium redakcyjne, znajàce takty-
k´, wytypowa∏o kilku dziennikarzy, którzy b´dà prowadzili akcj´. Sà to [Ja-
cek] Stachiewicz, [Julian] Woêniak, [Janusz] Klich, [Wojciech] Furman,
[Ryszard] Wa˝ny, [Jan] Niebudek, [Ryszard] BereÊ”. Mieli przeprowadziç
warsztaty instrukta˝owe dla kandydatów strony koalicyjno-rzàdowej180.

W WUSW w KroÊnie sprawa obiektowa o kryptonimie „Wybory ’89”
zosta∏a wszcz´ta w kwietniu pod kierownictwem naczelnika Wydzia∏u III
kpt. Mariana Sanockiego181. Jej celem by∏o m.in.: „rozpoznanie operacyjne
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179 Ibidem, 053/52, t. 1, Szyfrogram WUSW w Rzeszowie do zast´pcy szefa SB MSW gen. bryg.
Czes∏awa Wiejaka, 3 V 1989 r., k. 176.
180 Ibidem, t. 3, Wyciàg z notatki s∏u˝bowej z 12 V 1989 r. dotyczàcej rozmowy z redaktorem na-
czelnym „Nowin” Henrykiem Pas∏awskim, 13 V 1989 r., k. 4. Gwarancjà lojalnoÊci niektórych z wy-
typowanych osób by∏a równie˝ wspó∏praca z SB. WÊród wytypowanych osób byli tajni wspó∏pra-
cownicy „Grand” i „Polonus”. Ten drugi zosta∏ pozyskany 14 II 1986 r. przez por. Tadeusza
Drymaj∏o z Wydzia∏u III WUSW w Rzeszowie, 14 X 1988 r. przejà∏ go por. Konrad Matycz. Mel-
dunki sporzàdza∏ równie˝ w∏asnor´cznie. Dwukrotnie otrzyma∏ upominek, m.in. ksià˝k´ Z∏otnic-
two w Polsce. Wspó∏pracowa∏ do 1990 r. Obaj agenci byli wykorzystywani w sprawie obiektowej do-
tyczàcej Êrodowisk dziennikarskich „Nonparel” (ibidem, 00138/5490).
181 Marian Sanocki – ur. w 1952 r. w Chlebnej (pow. kroÊnieƒski), mjr. Od 1973 r. w PZPR.
W 1978 r. ukoƒczy∏ Wy˝szà Szko∏´ Oficerskà im. Feliksa Dzier˝yƒskiego. Od 1 I 1974 r. inspektor
operacyjny Referatu ds. Bezpieczeƒstwa KP MO w Lesku. Od 1 VI 1975 r. w KW MO w KroÊnie.
Od 1 XII 1981 r. zast´pca komendanta miejskiego MO ds. polityczno-wychowawczych w KroÊnie;
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[...] przedsi´wzi´ç strony opozycyjno-solidarnoÊciowej oraz nielegalnych
ugrupowaƒ wymierzonych przeciwko kampanii wyborczej [...]. Rozpozna-
nie postaw, poglàdów i zamierzeƒ osób kandydujàcych z ramienia strony
opozycyjno-solidarnoÊciowej. Neutralizowanie ich poczynaƒ oraz dyskre-
dytowanie ich w oczach wyborców”. Szczególnà „opiekà” nale˝a∏o objàç
komitety obywatelskie. Do dzia∏aƒ operacyjnych zaanga˝owano wydzia∏y
III, IV i V oraz 45 tajnych wspó∏pracowników. Plan dzia∏aƒ zatwierdzi∏ za-
st´pca szefa WUSW do spraw SB w KroÊnie p∏k Julian Szyndler182. Taka
mobilizacja si∏ i Êrodków SB w KroÊnie pozwoli∏a na kontrol´ wszystkich
spotkaƒ przedwyborczych kandydatów opozycji. 16 maja 1989 r. Szyndler
rozes∏a∏ do wszystkich zast´pców szefów rejonowych urz´dów spraw we-
wn´trznych do spraw SB pismo, w którym poinformowa∏ o rozpocz´ciu
drugiej tury spotkaƒ kandydatów strony opozycyjnej z wyborcami i poleci∏
w zwiàzku z tym podj´cie wszelkich mo˝liwych dzia∏aƒ w celu uzyskania
wyprzedzajàcych informacji o terminach spotkaƒ i zaproszonych na nie
osobach. Nakaza∏ „kierowaç na spotkania pracowników operacyjnych
i sprawdzonà agentur´ w celu bli˝szego poznania programów wyborczych
kandydatów i zadawania pytaƒ zmuszajàcych do sk∏adania publicznych de-
klaracji dzia∏ania w okreÊlonych dziedzinach”183.
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od 1 VIII 1983 r. tam˝e zast´pca szefa RUSW ds. polityczno-wychowawczych. Od 1 XII 1985 r.
naczelnik Wydzia∏u III WUSW w KroÊnie; od 31 XII 1989 r. naczelnik Wydzia∏u Ochrony Porzàd-
ku Konstytucyjnego. Odszed∏ na emerytur´ 12 VI 1990 r. (ibidem, 0085/131, Akta osobowe Maria-
na Sanockiego).
182 Ibidem, 038/22A, t. 1, Plan dzia∏aƒ operacyjno-rozpoznawczych WUSW w KroÊnie, 15 V 1989 r.,
k. 4–11. Wydzia∏ III WUSW w KroÊnie w pierwszej po∏owie 1989 r. prowadzi∏ intensywne dzia∏a-
nia w celu powi´kszenia liczby osobowych êróde∏ informacji. Zgodnie z planem zamierzano pozy-
skaç 29 nowych tajnych wspó∏pracowników i cztery lokale kontaktowe. Uda∏o si´ pozyskaç tylko
(lub a˝) osiemnastu wspó∏pracowników i dwa lokale kontaktowe; „praca operacyjna koncentrowa-
∏a si´ na rozpoznawaniu, wykrywaniu, przeciwdzia∏aniu i likwidacji zagro˝eƒ. Szczególnie w ostat-
nich miesiàcach praca ukierunkowana zosta∏a na zabezpieczenie kampanii wyborczej” (ibidem,
01/196, Ocena stanu realizacji planu pracy pionu III za I pó∏rocze 1989 r., 12 VII 1989 r., k. 1–4). 

Julian Szyndler – ur. w 1939 r. w Siedleczce (pow. przeworski), p∏k. Od 1959 r. w PZPR.
W 1973 r. ukoƒczy∏ Zawodowe Studia Administracyjne w Krakowie. W latach 1959–1961 w KBW
Ziemi Kieleckiej. Od 1 I 1962 r. oficer operacyjny Referatu ds. Bezpieczeƒstwa w KP MO w Jaro-
s∏awiu. Od 16 IX 1973 r. zast´pca komendanta powiatowego MO ds. SB w Przeworsku. Od 1 IV
1975 r. zast´pca komendanta powiatowego MO ds. SB w Sanoku. Od 1 VI 1975 r. naczelnik Wy-
dzia∏u III w KW MO w KroÊnie, nast´pnie naczelnik Wydzia∏u III A (V); od 1 II 1987 r. tam˝e za-
st´pca szefa WUSW ds. SB. Odszed∏ na emerytur´ 5 II 1990 r. (ibidem, 0085/158, Akta osobowe
Juliana Szyndlera).
183 Ibidem, 038/22A, t. 1, Szyfrogram WUSW w KroÊnie do RUSW, 16 V 1989 r., k. 98.
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W kwietniu 1989 r. sprawy obiektowe dotyczàce ochrony operacyjnej
wyborów do parlamentu zosta∏y za∏o˝one jednoczeÊnie przez wojewódzkie
urz´dy spraw wewn´trznych w ca∏ym kraju, zatem tak˝e w PrzemyÊlu i Tar-
nobrzegu. Nie zachowa∏y si´ jedynie materia∏y archiwalne SB w Tarnobrze-
gu. Wydzia∏ III WUSW w PrzemyÊlu wszczà∏ spraw´ obiektowà o krypto-
nimie „Cratos” „na ochron´ kampanii wyborczej i wyborów do Sejmu
i Senatu PRL”. Funkcjonariusze zaj´li si´ ogólnà kontrolà przebiegu spo-
tkaƒ przedwyborczych, koncentrujàc si´ na opozycji. W WUSW z ciekawo-
Êcià oczekiwano na koƒcowy rezultat kampanii wyborczej. Znane sà analizy
mo˝liwoÊci zwyci´stwa osób wystawionych jako konkurenci dla kandydatów
„SolidarnoÊci”. Naczelnik Wydzia∏u III WUSW w PrzemyÊlu mjr Tadeusz
St´pieƒ zak∏ada∏, ˝e „milicja, wojsko i cz∏onkowie PZPR oraz ZSMP
i ZMW b´dà g∏osowaç na Marka Rzàs´, to w po∏àczeniu z g∏osami, jakie
uzyska on z ZHP oraz Êrodowisk nauczycielskich, g∏ównie z terenu wsi,
otrzyma on ok. 50 tysi´cy g∏osów”. Pozosta∏e g∏osy mia∏ uzyskaç m.in.
„w wyniku intensyfikacji spotkaƒ przedwyborczych”. Taki rezultat, sàdzono,
b´dzie na tyle wystarczajàcy, aby Rzàsa pokona∏ kandydata „SolidarnoÊci”
Janusza Onyszkiewicza184. Ju˝ niebawem mia∏o si´ okazaç, ˝e nadzieje na
konsolidacj´ Êrodowisk zwiàzanych z w∏adzà nie ziÊci∏y si´. Obóz w∏adzy ju˝
dawno przesta∏ byç monolitem. Znaczna cz´Êç osób z nim zwiàzanych nie
zamierza∏a popieraç w∏asnych reprezentantów, poczàwszy od PZPR, a na
koncesjonowanych organizacjach spo∏eczno-politycznych skoƒczywszy. 

Wyborcze zwyci´stwo „SolidarnoÊci”

Opozycja, okreÊlana mianem „dru˝yny Wa∏´sy”, startujàc pod auspicjami
komitetów obywatelskich „SolidarnoÊç”, pomimo niskiej frekwencji
(62 proc. w skali ca∏ego kraju) oraz niekorzystnego, odgórnie ustalonego pa-
rytetu mandatów, odnios∏a zdecydowane zwyci´stwo. Zastosowanie w wybo-
rach demokratycznej ordynacji mog∏o spowodowaç zniesienie ze sceny poli-
tycznej PZPR na d∏ugo przed formalnym rozwiàzaniem tej partii. Swój
niewàtpliwy sukces wyborczy opozycja zawdzi´cza∏a poniekàd samej w∏adzy,
która oprócz razów milicyjnych pa∏ek w latach osiemdziesiàtych nie by∏a
w stanie zaoferowaç niczego strudzonym obywatelom PRL. Tymczasem opo-
zycja wystàpi∏a pod odrodzonym znakiem „SolidarnoÊci”, z nowymi si∏ami
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184 Ibidem, 036/19, t. 1, Meldunek sygnalny WUSW w PrzemyÊlu, 2 VI 1989 r., k. 19.
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witalnymi, przemawiajàc nowym j´zykiem i niosàc nadziej´ na zmiany.
4 czerwca 1989 r. w pierwszej turze wyborów obóz „SolidarnoÊci” zdoby∏
160 na 161 mo˝liwych miejsc w sejmie i 92 mandaty w stuosobowym senacie
(w tym drugim przypadku wybory by∏y ca∏kowicie demokratyczne).

W Polsce po∏udniowo-wschodniej wszystko, co by∏o do wygrania
w pierwszej turze, zosta∏o zagarni´te przez stron´ opozycyjno-solidarno-
Êciowà. Nikt z kandydatów strony przeciwnej nie zdo∏a∏ uzyskaç wyniku 

Wyniki strony opozycyjno-solidarnoÊciowej w wyborach 4 czerwca 1989 r. w poszcze-
gólnych okr´gach wyborczych w Polsce po∏udniowo-wschodniej185

458

185 „Nowiny”, 6 VI 1989. Najlepszy wynik spoÊród kandydatów PZPR w województwie rzeszow-
skim uzyska∏ Wac∏aw Nycz, znany sportowiec i instruktor lotniczy – 39 433 g∏osy (20,21 proc.).

Województwo krośnieńskie
„Solidarność” „Solidarność” Najlepszy wynik kandydata 

strony koalicyjno-rządowej
Sejm Paweł Chrupek 

179 150 (82,76 proc.)
Jerzy Osiatyński 
176 728 (81,69 proc.)

Andrzej Wal (rekomendowany 
przez ZHP)
29 675 (13,71 proc.)

Senat Gustaw Holoubek 
157 624 (75,64 proc.)

Andrzej Szczypiorski 
153 533 (73,68 proc.)

Zbigniew Kubas (PZPR) 
30 025 (14,41 proc.)

Województwo przemyskie
Sejm Janusz Onyszkiewicz

148 636 (82,79 proc.)
Tadeusz Trelka
145 410 (83,75 proc.)

Krystyna Grzęda (PZPR) 
26 364 (15,85 proc.)

Senat Jan Musiał
128 340 (72,60 proc.)

Tadeusz Ulma 
137 488 (77,77 proc.)

Andrzej Wojciechowski (PZPR)
19 901 (11,26 proc.)

Województwo rzeszowskie
Sejm Adam Matuszczak 

172 440 (81,29 proc.)
Stanisław Padykuła 
89 403 (86,24 proc.)

Aleksander Bentkowski (ZSL) 
62 455 (30,30 proc.)

Senat Bolesław Fleszar 
252 735 (79,37 proc.)

Józef Ślisz 
258 920 (81,31 proc.)

Lesław Grzegorczyk (PZPR)
27 600 (8,62 proc.)

Województwo tarnobrzeskie
Sejm Jacek Bujak 

110 600 (83,73 proc.)
Władysław Liwak 
93 303 (86,12 proc.)

b.d.
Marian Dojka 
95 587 (73,37 proc.)

Kazimierz Rostek 
88 073 (83,72 proc.)

Senat Jan Kozłowski 
160 388 (68,38 proc.)

Zbigniew Romaszewski 
175 715 (74,91 proc.)

Janusz Basiak (PZPR) 
31 929 (13,61 proc.)
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(50 proc.), który gwarantowa∏by wejÊcie do sejmu w pierwszej turze wybo-
rów. Wszyscy musieli poddaç si´ kolejnej weryfikacji w drugiej turze.
W województwie rzeszowskim z 476 466 osób uprawnionych do g∏osowania
udzia∏ w wyborach wzi´∏o 72 proc. W kroÊnieƒskim w g∏osowaniu wzi´∏o
udzia∏ 69,56 proc. uprawnionych – oko∏o 228 tys. osób; tym razem g∏oso-
wa∏o 80 proc. ksi´˝y i 90 proc. zakonnic. W województwie przemyskim g∏o-
sowa∏o 69 proc. z 277 049 osób uprawnionych. Pierwszy raz g∏osowa∏
bp Ignacy Tokarczuk oraz wi´kszoÊç duchowieƒstwa.

Wynik wyborów ukaza∏ rzeczywiste poparcie spo∏eczeƒstwa dla „Soli-
darnoÊci”, a jednoczeÊnie sprzeciw wobec sposobu sprawowania w∏adzy
przez obóz komunistyczny. Zdecydowana wi´kszoÊç wyborców da∏a do zro-
zumienia, ˝e nie akceptuje w∏adzy i domaga si´ wyraênych zmian. Opozycja
sama nie spodziewa∏a si´ a˝ tak przyt∏aczajàcego zwyci´stwa. Mimo radoÊci
i nadziei, jakie dominowa∏y wÊród obywateli, w powyborczych komenta-
rzach zaskoczonych elit opozycji da∏o si´ odczuç konsternacj´ i powÊciàgli-
woÊç, a przez podkreÊlanie koniecznoÊci wspó∏pracy i dialogu z koalicjà rzà-
dowà starano si´ uspokajaç nastroje. Stàd wypowiedzi liderów opozycji
w stylu: „W∏adza powinna mieç ÊwiadomoÊç, ˝e kontraktem Okràg∏ego Sto-
∏u ma zapewnionà kontynuacj´ ustrojowà. To jest dobry punkt do dalszej
ewolucji”186. Wypowiedzi tego rodzaju w istocie kwestionowa∏y faktyczne
odczucia spo∏eczne. 

Niewykluczone, ˝e Êmielsze zap´dy elit zwyci´skiego obozu hamowa∏a
pami´ç o s∏owach wypowiedzianych przed laty przez W∏adys∏awa Gomu∏-
k´: „W∏adzy raz zdobytej nie oddamy”. Obawiano si´, ˝e „betonowe”
skrzyd∏o PZPR, Êwiadome w∏asnej pora˝ki, zechce wstrzymaç proces
zmian, w∏àcznie z próbà uniewa˝nienia wyborów. W praktyce jednak kl´-
ska strony koalicyjno-rzàdowej przyspieszy∏a demonta˝ uk∏adu polityczne-
go w∏adzy, jak równie˝ samej PZPR. Konserwatyzm twardog∏owych nie
znajdowa∏ ju˝ takiego poparcia w szeregach partii, jak w okresie stanu wo-
jennego. WÊród cz∏onków PZPR zanika∏o poczucie strachu przed wszech-
mocnym aparatem partyjnym. Dyscypliny nie by∏a w stanie utrzymaç wypa-
lona ideologia. W istocie zwyci´stwo opozycji wywo∏a∏o stan zagro˝enia
i niepewnoÊci, który dotknà∏ przede wszystkim aparat partyjny, beneficjen-
tów PZPR i nomenklatur´, aczkolwiek t´ ostatnià grup´ z uwagi na mo˝li-
woÊci przystosowania si´ chyba w najmniejszym stopniu.
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186 „Gazeta Wyborcza”, 7 VI 1989 (wypowiedê Bronis∏awa Geremka).
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Jak wynika z niektórych dokumentów partyjnych, decydenci stopnia
wojewódzkiego po cz´Êci spodziewali si´ niekorzystnego dla siebie wyniku,
ale nie byli w stanie przewidzieç tak du˝ego rozmiaru kl´ski. Sekretarz Ko-
mitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie Marian Skubisz tu˝ po pierw-
szej turze wyborów napisa∏ do KC: „Dzieƒ wczorajszy w zasadzie potwier-
dzi∏ nasze przewidywania, z tym ˝e nie zak∏adano pora˝ki w takich
rozmiarach”. Wed∏ug oceny Komitetu Wojewódzkiego w Rzeszowie sta-
czanie si´ po równi pochy∏ej rozpocz´∏o si´ ju˝ od X Plenum KC PZPR.
Zainicjowana wówczas kampania „samobiczowania, doprowadzenie do
»okràg∏ego sto∏u«” wp∏yn´∏a na to, ˝e aktyw partyjny zaczà∏ si´ ∏amaç.
W atmosferze przygn´bienia aparatczycy rzeszowscy dokonali wst´pnej
analizy, doszukujàc si´ winnych m.in. wÊród w∏asnych koalicjantów; pisano,
˝e ZSL zaczà∏ pokazywaç prawdziwe oblicze, a gdy „we wszystko wmiesza∏
si´ kler, sprawa zosta∏a praktycznie przesàdzona”. Do tego dosz∏a êle pro-
wadzona kampania koalicji oraz agitacja „SolidarnoÊci”, zacià˝y∏a ponad-
to z∏a sytuacja gospodarcza. Skubisz alarmowa∏, ˝e wielu cz∏onków partii
jest za∏amanych187. 

W Komitecie Wojewódzkim PZPR w PrzemyÊlu równie˝ dominowa∏
stan przygn´bienia i apatii oraz krytyczna ocena w∏adz partyjnych. 7 czerw-
ca w jednym z teleksów do KC pisano: „Mówi si´ tak˝e, ˝e »SolidarnoÊç«
od stanu wojennego stopniowo, krok po kroku przygotowywa∏a si´ do
przej´cia w∏adzy, a my ten czas straciliÊmy”. Z datà 6 czerwca ukaza∏a si´
odezwa Do cz∏onków PZPR, w której stwierdzono: „Kampania przedwy-
borcza oraz dzieƒ wyborów przyniós∏ wiele gorzkich doÊwiadczeƒ i wynika-
jàcych z nich wniosków”188. Po wyborach czerwcowych do ÊwiadomoÊci wie-
lu cz∏onków partii z ca∏à mocà dotar∏ fakt utraty czo∏owej pozycji
w paƒstwie. Zast´pca szefa RUSW w Rzeszowie do spraw SB pp∏k Stani-
s∏aw Dziok stwierdzi∏ nast´pnego dnia po pierwszej turze wyborów: „ludzie
sà zm´czeni ci´˝kimi warunkami ˝ycia. Nie ufajà oni kolejnemu programo-
wi prezentowanemu przez koalicj´, uwa˝ajàc, ˝e ˝aden do tej pory si´ nie
sprawdzi∏. Majà nadziej´, ˝e stawiajàc na kandydatów opozycji, uzyskajà
pewnà popraw´ swojej sytuacji. Praktycznie byli sk∏onni popieraç ka˝dego
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187 AP Rzeszów, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjno-Polityczny, 1696, Teleks KW PZPR w Rzeszo-
wie do KC, 5 VI 1989 r., k. 129.
188 AP PrzemyÊl, Wydzia∏ Organizacyjny, 306, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC, 7 VI 1989 r.,
b.p.; ibidem, Wydzia∏ Propagandy, 29, Do cz∏onków PZPR, 6 VI 1989 r., b.p.
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kandydata, który nie by∏ zwiàzany z PZPR i rzàdem”189. Natomiast zast´p-
ca szefa WUSW w Rzeszowie p∏k Kazimierz Rajchel podczas narady
6 czerwca podzieli∏ si´ z kolegami dalej idàcym wnioskiem, „˝e jest niebez-
pieczeƒstwo przekszta∏cenia si´ istniejàcej sytuacji politycznej w wojn´ do-
mowà”. Uzna∏ zatem, ˝e aparat bezpieczeƒstwa musi wype∏niç „wszystkie
zadania i polecenia, które w zakresie rozpoznania operacyjnego zosta∏y
uprzednio przekazane szyfrogramem do realizacji”190.

Wyniki pierwszej tury s∏usznie wywo∏a∏y obawy, ˝e wyborcy nie zechcà
g∏osowaç w drugiej turze. Opozycja wezwa∏a wi´c do udzia∏u w kolejnej od-
s∏onie wyborów, w wielu przypadkach udzielajàc poparcia niektórym re-
prezentantom strony koalicyjno-rzàdowej. Ponadto wobec nieobsadzenia
33 mandatów z tzw. listy krajowej wyra˝ono zgod´ na zmian´ ordynacji wy-
borczej. Komitet Obywatelski w PrzemyÊlu przed drugà turà popar∏ Krysty-
n´ Grz´d´ i Stanis∏awa Dud´ z PZPR oraz Zbigniewa Mierzw´ z ZSL, na-
tomiast Rzeszowski Komitet Obywatelski – Aleksandra Bentkowskiego
z ZSL i Jana Âwitk´ z SD. 18 czerwca w drugiej turze frekwencja w ca∏ym
kraju wynios∏a 25,5 proc. (Krosno – 20,31 proc., PrzemyÊl – 21,9 proc., Rze-
szów – 30 proc.)191. 

Po zakoƒczonych wyborach obóz w∏adzy zarówno na centralnym, jak
i lokalnym szczeblu rozpoczà∏ sondowanie zamiarów opozycji. W Przemy-
Êlu ju˝ 21 czerwca z inicjatywy Zenona Czecha, I sekretarza Komitetu Wo-
jewódzkiego PZPR, dosz∏o do spotkania z przedstawicielami opozycji.
Czecha wspierali przewodniczàcy SD Jerzy Gniewek, Stanis∏aw Bajda
z ZSL oraz wojewoda Andrzej Wojciechowski. Drugà stron´ reprezento-
wali parlamentarzyÊci oraz Zbigniew Bortnik – przewodniczàcy Komitetu
Obywatelskiego „SolidarnoÊç”, Marek Kamiƒski – przewodniczàcy RKW,
Jan KaruÊ – NSZZ Rolników Indywidualnych „SolidarnoÊç”, Marek Kuch-
ciƒski – rzecznik prasowy Komitetu Obywatelskiego „SolidarnoÊç” w Przemy-
Êlu. Zenon Czech zaproponowa∏ wspó∏prac´ pos∏ów z województwa, wspó∏-
udzia∏ „SolidarnoÊci” w Inspekcji Robotniczo-Ch∏opskiej oraz wspólne
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189 AIPN Rz, 053/52, t. 4, Pismo RUSW w Rzeszowie do WUSW w Rzeszowie, 5 VI 1989 r., k. 4.
190 J. Draus, Z. Nawrocki, Si∏a i rozum..., s. 23.
191 Franciszek Karp, I sekretarz KW PZPR w Rzeszowie, nieskutecznie próbowa∏ wp∏ynàç na Wo-
jewódzki Komitet ZSL, aby w∏adze stronnictwa zdyscyplinowa∏y swojego reprezentanta Aleksan-
dra Bentkowskiego, który – zdaniem towarzyszy – zanadto wspó∏pracowa∏ z „SolidarnoÊcià”
(AP Rzeszów, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjno-Polityczny, 1696, Teleks KW PZPR w Rzeszo-
wie do KC, 20 VI 1989 r., k. 145).
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prowadzenie wa˝nych spo∏ecznie przedsi´wzi´ç, takich jak czyny spo∏ecz-
ne, budowa pomników itp. Usi∏owa∏ w ten sposób wyst´powaç w charakte-
rze gospodarza, który ∏askawie proponuje opozycji udzia∏ w marginalnych
przedsi´wzi´ciach. Niezw∏ocznie po zakoƒczeniu spotkania Czech przes∏a∏
stosownà notatk´ do szefa WUSW p∏k. Jana ˚aka192 oraz do szefa Woje-
wódzkiego Sztabu Wojskowego p∏k. Stanis∏awa J´drzejca (tego samego,
który by∏ komisarzem wojewódzkim w stanie wojennym)193.

26 czerwca w Rzeszowie koalicjanci we w∏asnym gronie podsumowali
wybory. Odby∏o si´ to na posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Wspó∏dzia∏a-
nia PZPR, ZSL i SD. Byli obecni m.in. I sekretarz Komitetu Wojewódzkie-
go PZPR Franciszek Karp, prezes Wojewódzkiego Komitetu ZSL Franci-
szek Gutowski, przewodniczàcy Wojewódzkiego Komitetu SD Jan
Matuszewski, ponadto przedstawiciele PRON, Unii ChrzeÊcijaƒsko-Spo-
∏ecznej oraz Stowarzyszenia PAX. Podczas posiedzenia ujawni∏y si´ nara-
stajàce rozbie˝noÊci pomi´dzy dotychczasowymi sojusznikami polityczny-
mi. Przede wszystkim przedstawiciele podporzàdkowanych PZPR
stronnictw politycznych domagali si´ zmiany formu∏y uk∏adu koalicyjnego.
Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu ZSL Mieczys∏aw Kot stwierdzi∏, ˝e
„nie mo˝e byç niedomówieƒ i pó∏s∏ówek”. Matuszewski tak˝e apelowa∏
o inny model wspó∏pracy, a 4 czerwca nazwa∏ „dniem prawdy i szczeroÊci”.
„Spo∏eczeƒstwo g∏osowa∏o nie za »SolidarnoÊcià«, ale przeciwko w∏adzy,
przeciwko panujàcemu systemowi” – mówi∏ Gutowski. Reprezentanci
PZPR wyra˝ali swoje obawy co do dalszego rozwoju sytuacji politycznej,
przewidujàc stopniowe przejmowanie w∏adzy przez obóz „SolidarnoÊci”.
Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stanis∏aw Skubisz niepokoi∏ si´
o Êrodki finansowe potrzebne na przysz∏e wybory do rad narodowych.
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192 Jan ˚ak – ur. w 1930 r. w BrzeÊciu Kujawskim, p∏k. Od 1950 r. w PZPR. W 1960 r. ukoƒczy∏ za-
ocznie technikum mechaniczne, w 1966 r. Zawodowe Studium Administracyjne w Lublinie. W la-
tach 1951–1953 s∏u˝y∏ w Wojskach Ochrony Pogranicza w KroÊnie. Od 15 XI 1953 r. referent Refe-
ratu I PUBP w PrzemyÊlu. W paêdzierniku 1954 r. skierowany do szko∏y MBP w Legionowie. Od
1 X 1955 r. w Delegaturze Wojewódzkiego Urz´du ds. Bezpieczeƒstwa Publicznego nr 7 w Mielcu.
Od 1 I 1957 r. oficer operacyjny Referatu ds. Bezpieczeƒstwa KP MO w Mielcu, nast´pnie starszy
oficer i inspektor. Od 1 XI 1970 r. I zast´pca komendanta powiatowego MO ds. SB w KroÊnie. Od
1 VI 1975 r. naczelnik w KW MO w KroÊnie; od 18 XI 1980 r. zast´pca komendanta wojewódzkie-
go MO ds. SB. Od 16 XII 1986 r. szef WUSW w PrzemyÊlu. Zwolniony ze s∏u˝by 31 VII 1990 r.
(AIPN Rz, 0093/47, Akta osobowe Jana ˚aka).
193 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Kancelaria I sekretarza, 55, Notatka ze spotkania w∏adz politycznych
i administracyjnych województwa przemyskiego z przedstawicielami „SolidarnoÊci” z udzia∏em po-
s∏ów na Sejm PRL i senatorów, 21 VI 1989 r., b.p.
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Franciszek Karp natomiast przyzna∏, „˝e kiedyÊ rzeczywiÊcie dyktat [PZPR
– D.I.] by∏, ale nie rozstrzygajmy przesz∏oÊci, pomyÊlmy o jutrze”. Obawia∏
si´ rozpadu koalicji, dlatego apelowa∏ o jej utrzymanie i za wszelkà cen´
niedopuszczenie do wyborów do rad narodowych w 1989 r.194 WÊród cz∏on-
ków partii w Rzeszowie przed XIII Plenum Komitetu Centralnego pojawi-
∏y si´ krytyczne wypowiedzi i oczekiwanie zmian, „bo PZPR jest od dawna
ju˝ dla wielu ludzi kojarzona ze wszystkim co najgorsze”. Domagano si´
nap∏ywu „innej krwi” do kierownictwa PZPR195.

„Wybory czerwcowe mia∏y ogromne znaczenie dla upadku re˝imu ko-
munistycznego i narodzin III RP. Sta∏o si´ tak mimo kunktatorskiej posta-
wy kierownictwa »SolidarnoÊci«, w istocie rzeczy ca∏kowicie nieprzygoto-
wanego do wykorzystania ogromnego poparcia spo∏ecznego” – pisa∏
Antoni Dudek196. Choç w rzeczywistoÊci wybory do parlamentu w 1989 r.
nie przynios∏y bezpoÊrednio oczekiwanej przez Polaków zmiany politycz-
nej, a tym samym autentycznej reformy gospodarczej, to jednak mia∏y
istotne znaczenie dla zapoczàtkowania zmian, które w d∏u˝szym czasie do-
prowadzi∏y do ca∏kowitej transformacji ustrojowej nie tylko w Polsce, ale
i w wielu krajach pozostajàcych pod dominacjà sowieckà. Brak szybkich
i radykalnych zmian personalnych, instytucjonalnych i ustrojowych przy-
czyni∏ si´ do wyhamowania procesu przekszta∏ceƒ i zmarnowania energii
i oczekiwaƒ spo∏ecznych z okresu prze∏omu. DoÊç póêno nasta∏ te˝ czas
zmian na poziomie lokalnym, co pozwoli∏o dotychczasowej w∏adzy przygo-
towaç si´ do zaistnia∏ych po 1989 r. warunków.

Powyborczy epilog

Przed przywódcami opozycji pojawi∏ si´ problem, co zrobiç z tak pr´˝-
nie dzia∏ajàcymi w okresie kampanii wyborczej komitetami obywatelskimi.
17 czerwca KKW „SolidarnoÊç” podj´∏a decyzj´ o rozwiàzaniu komitetów, co
wywo∏a∏o sprzeciw cz´Êci dzia∏aczy. Ostatecznie powo∏ano komisj´ do spraw
reorganizacji Komitetu Obywatelskiego. W poszczególnych regionach kraju
komitety przyj´∏y zró˝nicowanà form´ dzia∏aƒ, stanowiàc przede wszystkim
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194 AP Rzeszów, KW PZPR, Kancelaria KW, 784, Protokó∏ z posiedzenia Wojewódzkiej Komisji
Wspó∏dzia∏ania PZPR, ZSL i SD w Rzeszowie, 26 VI 1989 r., k. 11–15.
195 Ibidem, Wydzia∏ Organizacyjno-Polityczny, 1696, Teleks KW PZPR w Rzeszowie do KC, 30 VI
1989 r., k. 153.
196 A. Dudek, Pierwsze lata..., s. 61.
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zaplecze dla Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. Ponadto skupi∏y Êro-
dowiska, które w niedalekiej przysz∏oÊci zaj´∏y si´ budowà lokalnych zalà˝ków
partii politycznych. Stara∏y si´ tak˝e postulowaç czy te˝ wymuszaç dokonywa-
nie zmian przez lokalne w∏adze administracyjne. Rzeszowski Komitet Oby-
watelski ostatni raz zebra∏ si´ 20 czerwca. Wówczas zdecydowano o powrocie
do dawnej formu∏y. 27 czerwca odby∏o si´ posiedzenie Komitetu Obywatel-
skiego przy RKW NSZZ „SolidarnoÊç” w Rzeszowie, na którym wybrano
Tymczasowe Prezydium. Nieco póêniej przewodniczàcym Komitetu Obywa-
telskiego w Rzeszowie zosta∏ Kazimierz Ferenc. Jesienià 1989 r., po apelu Ko-
mitetu Obywatelskiego „SolidarnoÊç”, w ca∏ym kraju – w miastach i gminach
– zacz´to tworzyç komitety obywatelskie. Póêniej mia∏y si´ okazaç przydatne
w pierwszych demokratycznych wyborach do samorzàdu lokalnego.

Dzia∏ania operacyjne SB traci∏y dynamik´ ju˝ w okresie obrad „okrà-
g∏ego sto∏u”, ale ewidentne wycofywanie si´ z aktywnego rozpracowywania
opozycji mo˝na dostrzec w aktach prowadzonych spraw dopiero w drugiej
po∏owie 1989 r.; aczkolwiek wiele spraw zosta∏o zaniechanych dopiero pod
koniec 1989 lub nawet w 1990 r. Niemniej jednak w dalszym ciàgu prowa-
dzone by∏o rozpracowywanie Êrodowisk uznanych za skrajne, co w omawia-
nym regionie dotyczy∏o przede wszystkim Rzeszowskiego Oddzia∏u „Soli-
darnoÊci Walczàcej”, która – dla przypomnienia – nie uzna∏a uk∏adu
„okràg∏ego sto∏u” i wyborów kontraktowych do parlamentu.

Zdaje si´, ˝e wp∏yw na zaw´˝enie zainteresowaƒ SB i odstàpienie od in-
tensywnych dzia∏aƒ operacyjnych mia∏a ogólna sytuacja polityczna w Polsce,
która uwag´ s∏u˝b specjalnych skierowa∏a na kwesti´ w∏asnej przysz∏oÊci.
W jednej z analiz opracowanych w Zarzàdzie Polityczno-Wychowawczym
MSW oceniono, ˝e w 1988 r. „os∏ab∏o znaczenie motywacji ideowych na
rzecz materialnych jako g∏ównej si∏y sprawczej okreÊlonych zachowaƒ
funkcjonariuszy i pracowników resortu, którzy zainteresowani byli podj´-
ciem dzia∏alnoÊci gospodarczej”. Po latach jeden z czo∏owych funkcjona-
riuszy rzeszowskiej SB, Andrzej Czerwiƒski, w takich s∏owach scharaktery-
zowa∏ samopoczucie funkcjonariuszy: „w s∏u˝bach panowa∏a wtedy
atmosfera zm´czenia i przygn´bienia, a nie stan zagro˝enia. Wàtpi´, ˝eby
tych ludzi uda∏o si´ zmusiç do interwencji. No, mo˝e tylko wtedy, gdyby za-
strzelono genera∏a Jaruzelskiego”197. 
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197 Cyt. za: A. Dudek, Reglamentowana rewolucja..., s. 199; Dokumenty czwartorz´dne. Mówi
mjr Andrzej Czerwiƒski, „Gazeta Wyborcza”, 12 X 1999, s. 7.
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Zasadniczo te˝ nie mniejsze znaczenie mia∏ ogólny stan finansów paƒ-
stwa, czego potwierdzenie znajdujemy w ówczesnej korespondencji MSW.
14 czerwca 1989 r. Departament Finansów MSW „wprowadzi∏ dodatkowe
rygory w realizacji bud˝etu resortu spraw wewn´trznych. Spowodowane
one zosta∏y trudnoÊciami bud˝etowymi paƒstwa, a zw∏aszcza pog∏´biajà-
cym si´ deficytem ponad okreÊlonym w ustawie bud˝etowej”. Wszystkie
jednostki wojewódzkich urz´dów spraw wewn´trznych zobowiàzano do za-
bezpieczenia przede wszystkim Êrodków osobowych, z pozosta∏ych wydat-
ków nale˝a∏o wyeliminowaç te, „które nie sà absolutnie niezb´dne”. Do-
datkowym elementem hamujàcym zap´dy aparatu bezpieczeƒstwa by∏o
pismo ministra spraw wewn´trznych do podw∏adnych wystosowane jeszcze
w okresie rozmów „okràg∏ego sto∏u”. „Post´powanie funkcjonariuszy re-
sortu spraw wewn´trznych pozostaje w szczególnym zainteresowaniu opi-
nii publicznej” – pisa∏ gen. Kiszczak. Wskaza∏ na niepraworzàdne dzia∏ania
funkcjonariuszy, które najcz´Êciej dotyka∏y „sfery wolnoÊci i nietykalnoÊci
cielesnej obywateli”, a tak˝e na stosowanie niedopuszczalnych metod prze-
s∏uchania i nadu˝ywanie Êrodków przymusu bezpoÊredniego, „prowadzà-
cych niejednokrotnie do skutków w postaci rozstroju zdrowia, uszkodzeƒ
cia∏a, a nawet Êmierci, majàcej zwiàzek przyczynowo-skutkowy z pobi-
ciem”. JednoczeÊnie ostrzeg∏, ˝e wszelkie naruszenia obowiàzujàcych prze-
pisów oraz dopuszczanie do ∏amania praw obywatelskich b´dzie traktowa∏
„z ca∏à surowoÊcià”198. 

Trudno oceniç, na ile tego rodzaju reprymendy wp∏ywa∏y na postawy
funkcjonariuszy SB. Niemniej jednak mo˝emy przypuszczaç, ˝e w jakiejÊ
mierze przyczynia∏y si´ do zmiany ogólnej atmosfery w organach represji.
Pomimo trudnoÊci finansowych oraz zmiany klimatu politycznego z ca∏à
pewnoÊcià mo˝emy stwierdziç, ˝e resort spraw wewn´trznych nie zrezygno-
wa∏ z operacyjnej ochrony nowych parlamentarzystów, g∏ównie tych, którzy
reprezentowali opozycj´. W jednym z dokumentów podpisanych przez
I zast´pc´ ministra spraw wewn´trznych gen. bryg. Henryka Dankowskiego
szefowie wojewódzkich urz´dów spraw wewn´trznych otrzymali polecenie
przygotowania w trybie pilnym charakterystyk wybranych pos∏ów i senato-
rów „b´dàcych naszymi tajnymi wspó∏pracownikami” oraz charakterystyk
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198 AIPN Rz, 0022/88, Pismo naczelnika Wydzia∏u Finansowego WUSW w Rzeszowie do naczelni-
ków wydzia∏ów, 26 VI 1989 r., k. 7; ibidem, 0024/39, Pismo ministra spraw wewn´trznych gen. bro-
ni Czes∏awa Kiszczaka do szefów wojewódzkich urz´dów spraw wewn´trznych, 28 III 1989 r., b.p.
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osób, które nie by∏y agentami, ale mia∏y kontakt operacyjny z SB. Wszyscy
mieli byç zdj´ci z ewidencji operacyjnej, co jednak nie oznacza∏o „przerwa-
nia kontaktu operacyjnego”. „Przeciwnie – nakazywa∏ gen. Dankowski
– nale˝y podejmowaç ró˝norodne dzia∏ania, by osoby te by∏y coraz silniej
zwiàzane z nami i coraz bardziej dyspozycyjne w realizacji zadaƒ (o zdj´ciu
z ewidencji nie nale˝y w zasadzie informowaç tych osób)”. Przed wyborem
prezydenta gen. Dankowski powtórzy∏ stosownà dyrektyw´ dla kierownic-
twa wojewódzkich i rejonowych urz´dów spraw wewn´trznych, tym razem
w sprawie „wykorzystania naszych mo˝liwoÊci ukierunkowania na kandy-
data PZPR, tj. Wojciecha Jaruzelskiego lub Czes∏awa Kiszczaka”199.

S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa nie zaniecha∏a te˝ kontroli operacyjnej NSZZ
„SolidarnoÊç”, o czym Êwiadczy wszcz´cie w WUSW w Rzeszowie sprawy
obiektowej o kryptonimie „Azymut II”, dotyczàcej komisji zwiàzkowych
dzia∏ajàcych w jednostkach gospodarki narodowej. Wydzia∏ V WUSW uru-
chomi∏ t´ spraw´ 4 sierpnia 1989 r., co by∏o zgodne z wytycznymi dyrektora
Departamentu V MSW z 11 lipca 1989 r. Prowadzono jà do stycznia 1990 r.200

Dopiero 8 grudnia 1989 r. minister spraw wewn´trznych gen. Czes∏aw
Kiszczak wyda∏ zarzàdzenie nr 00101/89, uchylajàce zarzàdzenie nr 0059/88
z 29 sierpnia 1988 r. w sprawie przygotowania i wykonania na wypadek
wprowadzenia stanu wyjàtkowego internowania osób oraz prowadzenia
rozmów ostrzegawczych. Dokument ów podpisa∏ I zast´pca ministra spraw
wewn´trznych gen. Henryk Dankowski201.
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199 Przeciw SolidarnoÊci..., s. 329 (Pismo gen. bryg. Henryka Dankowskiego do szefa WUSW w Ka-
towicach, 26 VI 1989 r.; Szyfrogram gen. bryg. Henryka Dankowskiego do szefów WUSW i RUSW,
8 VII 1989 r.). Polecenia zawarte w piÊmie gen. Dankowskiego mog∏y dotyczyç trzech parlamenta-
rzystów z Polski po∏udniowo-wschodniej. Od 18 III 1983 do 1 IX 1989 r. w ewidencji kroÊnieƒskiej
zarejestrowany by∏ tajny wspó∏pracownik „Gliwicki”, pozyskany do wspó∏pracy przez kpt. Ryszarda
Sznajdera. Zob. te˝ tzw. list´ Milczanowskiego z 1991 r., na której pose∏ PSL Aleksander Bendkow-
ski umieszczony zosta∏ jako tajny wspó∏pracownik „Arnold”, zarejestrowany przez Wydzia∏ II
KW MO w Rzeszowie 29 IV 1977 r., i tzw. list´ Macierewicza z 1992 r., na której równie˝ umiesz-
czono t´ samà osob´ pod pseudonimem „Arnold”, „Kamil” oraz Jerzego Osiatyƒskiego jako kan-
dydata na tajnego wspó∏pracownika („G∏os” 2004, nr 24, s. 8–13). 13 VI 1989 r. w WUSW w Rze-
szowie zaktualizowano wykazy osób, z którymi zamierzano przeprowadziç rozmowy ostrzegawcze
w wypadku wprowadzenia stanu wyjàtkowego oraz wykazy osób przewidzianych do internowania.
1 II 2005 r. Sàd Apelacyjny w Warszawie, Wydzia∏ V Lustracyjny, orzekajàcy w post´powaniu od-
wo∏awczym, utrzyma∏ w mocy zaskar˝one orzeczenie wydane w pierwszej instancji, stwierdzajàc, ˝e
Aleksander Bendkowski z∏o˝y∏ zgodne z prawdà oÊwiadczenie lustracyjne (www.rzecznikip.gov.pl). 
200 AIPN Rz, 053/30, t. 2, Wniosek o wszcz´cie sprawy obiektowej krypt. „Azymut II”, 4 VIII 1989 r.,
k. 4; ibidem, Wniosek o zakoƒczenie sprawy obiektowej krypt. „Azymut II”, 23 I 1990 r., k. 206.
201 Ibidem, 0027/21, t. 6, Zarzàdzenie nr 00101/89 ministra spraw wewn´trznych, 8 XII 1989 r., b.p.
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W dalszym ciàgu kontynuowana by∏a obserwacja cz∏onków Obywatel-
skiego Klubu Parlamentarnego. Kontrolowano spotkania z udzia∏em po-
s∏ów i senatorów, np. zorganizowane 9 lipca 1989 r. spotkanie oko∏o dwu-
stu rolników z senatorem Boles∏awem Fleszarem i pos∏em Adamem
Matuszczakiem202.

Jednak najwi´cej uwagi rzeszowska SB skupia∏a na „SolidarnoÊci Wal-
czàcej”. Jeszcze w kwietniu 1989 r. stwierdzono, ˝e Andrzej Kucharski za-
czà∏ podejrzewaç, i˝ w Êcis∏ym kierownictwie organizacji znajduje si´ tajny
wspó∏pracownik. Sàdzi∏ tak na podstawie odcisku po napisanym d∏ugopi-
sem zdaniu „Dla mjr. Czerwiƒskiego”, który agent „El˝bieta” pozostawi∏
na jednym z wydawnictw. Agent jednak umiej´tnie wykorzysta∏ pog∏´biajà-
cà si´ niech´ç Antoniego Kopaczewskiego do Kucharskiego i zyska∏ przy-
chylnoÊç tego pierwszego. Podejrzenia Kucharskiego zosta∏y uznane za
prowokacj´, co niewàtpliwie zosta∏o wykorzystane przez SB do wyelimino-
wania go z „SolidarnoÊci Walczàcej”. W lipcu 1989 r. – wed∏ug analizy spra-
wy operacyjnego rozpracowania „OÊmiornica”, która dotyczy∏a „Soli-
darnoÊci Walczàcej” – SB przyczyni∏a si´ do pozbawienia Andrzeja
Kucharskiego przywództwa w rzeszowskim oddziale tej organizacji. Jego
miejsce – jak pisano – zajà∏ „dotychczasowy formalny przywódca” Antoni
Kopaczewski. Kierownictwo mieli wówczas tworzyç: Wojciech Ba∏a, An-
drzej Medyƒski, Józef Kyc i Emanuel Biel. Dla SB dzia∏a∏o dziesi´ciu taj-
nych wspó∏pracowników, siedmiu z nich mia∏o bezpoÊredni dost´p do kie-
rownictwa, co – jak stwierdzono – „umo˝liwia wprowadzanie elementów
sterowania strukturà w po˝àdanym przez SB kierunku”203. Faktycznie na-
stàpi∏ stopniowy zanik „SolidarnoÊci Walczàcej” w Rzeszowie.

Po wyborach czerwcowych rozpocz´∏o si´ goràczkowe poszukiwanie
nowej, korzystnej pozycji dla obozu w∏adzy. W ∏onie partii zainicjowano
dyskusj´ dotyczàcà zmian w PZPR. Podczas posiedzenia Egzekutywy Ko-
mitetu Wojewódzkiego w PrzemyÊlu 17 lipca stwierdzono: „sens przeobra-
˝eƒ nie mo˝e polegaç na zmianie nazw, lecz na wprowadzeniu faktycznych
zmian sposobów dzia∏ania, g∏´bokich zmian w sposobie zorganizowania si´
partii w kierunku przekszta∏cenia si´ z instytucji w ruch polityczny o w pe∏-
ni demokratycznych stosunkach wewn´trznych”. W dyskusjach wewnàtrz-
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202 Ibidem, 062/10, t. 6, Pismo WUSW w Rzeszowie do MSW, 11 VII 1989 r., k. 141.
203 Ibidem, 044/1106, t. 1, Analiza sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. „OÊmiornica”, 6 VII
1989 r., k. 135–136 (rkps, brak podpisu i piecz´ci).
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partyjnych aktywnie uczestniczyli m.in. szefowie s∏u˝b zainteresowanych
przebiegiem dalszych przemian w kraju, Oddzia∏u Wojsk Ochrony Pogra-
nicza i WUSW204. Tymczasem 19 lipca Zgromadzenie Narodowe dokona∏o
wyboru prezydenta PRL. Przewagà jednego g∏osu zosta∏ nim jedyny kandy-
dat, gen. Wojciech Jaruzelski. 6 lipca w PrzemyÊlu podczas „bia∏ego mar-
szu” s∏u˝by zdrowia protestowano równie˝ przeciw komunizmowi i „komu-
niÊcie na urz´dzie prezydenta”. Ju˝ po wyborze Jaruzelskiego „SolidarnoÊç
Walczàca” oraz Ruch „WolnoÊç i Pokój” z Kopaczewskim i Szkutnikiem na
czele zorganizowa∏y kilkudziesi´cioosobowà manifestacj´ w Rzeszowie
przeciwko decyzji Zgromadzenia Narodowego205.

We wrzeÊniu 1989 r. przed XI Zjazdem PZPR w terenowych organiza-
cjach partyjnych przeprowadzono sonda˝ opinii. Wielu cz∏onków partii,
szczególnie nomenklaturowych, niepokoi∏o si´ z powodu wypadków poli-
tycznych w Polsce. Obawiano si´ wyprowadzenia partii z zak∏adów pracy
oraz odpolitycznienia milicji i wojska. Kierownictwu Komitetu Centralnego
zarzucono s∏abà obron´ przed atakami opozycji, obwiniano je tak˝e o wzrost
tendencji zmierzajàcych do rozbicia PZPR. W kr´gach umiarkowanej opozy-
cji pojawia∏y si´ plany odpolitycznienia sfery publicznej, ale towarzyszy∏y im
równie˝ bardziej radykalne dzia∏ania, np. manifestacja (oko∏o 20–30 osób)
zorganizowana 8 wrzeÊnia w PrzemyÊlu przez Roberta Majk´ z Polskiej
Partii Socjalistycznej – Rewolucja Demokratyczna, podczas której doma-
gano si´ m.in. wyprowadzenia PZPR z zak∏adów pracy oraz rozpisania wol-
nych wyborów do parlamentu i rad narodowych. 17 paêdziernika Majka
powtórzy∏ – sam – protest pod siedzibà Komitetu Wojewódzkiego PZPR
w PrzemyÊlu. Na ogrodzeniu wywiesi∏ transparenty: „Cenom stop – d∏ug
nie nasz”, „Cenom stop – d∏ug SB i PZPR”206.

Po nieudanej próbie sformowania nowego rzàdu przez gen. Kiszczaka,
17 sierpnia Wa∏´sa zawar∏ formalnà koalicj´ z Romanem Malinowskim
(ZSL) i Jerzym Jóêwiakiem (SD). Wspólnym kandydatem nowej koalicji
na stanowisko premiera zosta∏ Tadeusz Mazowiecki, który 19 sierpnia
otrzyma∏ od prezydenta Jaruzelskiego misj´ utworzenia rzàdu. 24 sierpnia
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204 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Kancelaria I sekretarza, Protokó∏ z posiedzenia Egzekutywy, 17 VII
1989 r., b.p.
205 A. Dudek, WolnoÊç. „SolidarnoÊç” w III Rzeczpospolitej (1989–2000) [w:] „SolidarnoÊç”. XX lat
historii..., s. 373; DwadzieÊcia lat SolidarnoÊci..., s. 104.
206 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 305, Teleksy KW PZPR w PrzemyÊlu do KC,
13 IX i 18 X 1989 r., b.p.
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sejm zatwierdzi∏ Mazowieckiego na stanowisku prezesa Rady Ministrów,
a 12 wrzeÊnia – sk∏ad rzàdu przedstawionego przez niego. Na 24 cz∏onków
Rady Ministrów dwunastu wywodzi∏o si´ z „SolidarnoÊci”, czterech
z ZSL207, czterech z PZPR, trzech z SD, jeden by∏ niezale˝ny. Tak zwane
resorty si∏owe pozosta∏y w gestii PZPR: MON objà∏ gen. Florian Siwicki,
MSW gen. Czes∏aw Kiszczak. Lech Wa∏´sa tymi s∏owami skomentowa∏ wy-
bór premiera: „Na pewno Tadeusz Mazowiecki coÊ wi´cej zrobi ani˝eli kto-
kolwiek inny na jego miejscu. Ja g∏´boko w to wierz´”208. 

Rzàd Mazowieckiego – mimo ˝e wywodzi∏ si´ z uk∏adu „okràg∏ego sto-
∏u”, który gwarantowa∏ PZPR utrzymanie kluczowej pozycji w paƒstwie
– rozpoczà∏ bardzo istotne zmiany ustrojowe. Niemniej jednak z uwagi na
utrzymanie status quo w MSW resort ten by∏ kontrolowany przez ekip´
zwiàzanà z dotychczasowà w∏adzà. Mentalnie nic si´ w nim nie zmieni∏o,
a stan ten umo˝liwi∏ zniszczenie wielu materia∏ów archiwalnych, które by∏y
cenne ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo paƒstwa, a tak˝e jako historyczne do-
bro narodowe. Funkcjonariuszy publicznych cechowa∏a stara mentalnoÊç,
co dobrze ilustruje przebieg uroczystych obchodów 45-lecia S∏u˝by Bezpie-
czeƒstwa i Milicji Obywatelskiej, które zorganizowano 5 paêdziernika
w PrzemyÊlu. Uczestniczyli w nich m.in. I sekretarz Komitetu Wojewódz-
kiego PZPR, przedstawiciele ZSL i SD, wojska, ORMO, kierownictwa
przedsi´biorstw oraz delegacje resortu spraw wewn´trznych z obwodu
lwowskiego USRR, „które przekaza∏y uczestniczàcym w akademii funk-
cjonariuszom braterskie pozdrowienia i ˝yczenia”. Na mocy rozkazu
gen. Kiszczaka wydanego z okazji rocznicy zatarto i skreÊlono z ewidencji
kary dyscyplinarne wymierzone funkcjonariuszom SB i MO przed 7 paê-
dziernika 1989 r., ponadto wstrzymano post´powania dyscyplinarne za czy-
ny naruszajàce dyscyplin´ s∏u˝bowà209. 

W przekonaniu cz∏onków aparatu partyjnego, w tym równie˝ terenowe-
go, utrzymanie mocnej pozycji s∏u˝b resortu spraw wewn´trznych, który po-
zostawa∏ w r´kach PZPR, mia∏o byç gwarantem zachowania realnych wp∏y-
wów na sprawowanie w∏adzy, a tym samym utrzymania cz´Êci przywilejów.
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207 Podczas XI Kongresu ZSL 26 XI 1989 r. zmieniono nazw´ partii na Polskie Stronnictwo Ludowe
„Odrodzenie”. Wówczas by∏a to ju˝ trzecia partia pretendujàca do roli reprezentanta polskiej wsi.
Na czele PSL „SolidarnoÊç” sta∏ Józef Âlisz, a PSL zwanemu „wilanowskim” przewodzi∏ Henryk Bàk.
208 „Gazeta Wyborcza”, 26–28 VIII 1989.
209 AP PrzemyÊl, KW PZPR, Wydzia∏ Organizacyjny, 305, Teleks KW PZPR w PrzemyÊlu do KC,
6 X 1989 r., b.p.; AIPN Rz, 0024/39, Rozkaz nr 85 ministra spraw wewn´trznych, 3 X 1989 r., b.p.
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Zmiany polityczne przypad∏y na okres niezwykle trudny pod wzgl´dem go-
spodarczym. W informacjach przesy∏anych przez Komitet Wojewódzki
PZPR w PrzemyÊlu do centrali pojawia∏y si´ doniesienia o wzroÊcie nieza-
dowolenia spo∏ecznego. 5 wrzeÊnia pisano m.in.: „Powszechnie uwa˝a si´,
˝e urynkowienie [gospodarki ˝ywnoÊciowej – D.I.] wprowadzone zosta∏o
zbyt wczeÊnie i bez w∏aÊciwego przygotowania”. Niezadowolenie spo∏eczne
przybiera∏o postaç licznych ˝àdaƒ p∏acowych. Domagano si´ podwy˝ki p∏ac
w wysokoÊci od 100 tys. do 150 tys. z∏. W niektórych zak∏adach pracy docho-
dzi∏o do akcji protestacyjnych. W kolejnych miesiàcach sytuacja nie popra-
wia∏a si´: „Po decyzji o cofni´ciu dotacji spo∏eczeƒstwo ca∏ego województwa
prze˝y∏o prawdziwy szok cenowy w sklepach nabia∏owych, a od wczoraj
w sklepach mi´snych” (4 paêdziernika); „dolegliwà sprawà jest zaopatrze-
nie w ˝ywnoÊç [...] ceny nadal wzrastajà” (25 paêdziernika). W innej infor-
macji napisano o pogarszajàcej si´ sytuacji osób najmniej zarabiajàcych,
niepe∏nosprawnych, emerytów i rencistów oraz rodzin wielodzietnych.
„Wielu ˝yje w skrajnej n´dzy, niskie emerytury i renty oraz zasi∏ki rodzinne
sà ponadto wyp∏acane przez ZUS z opóênieniem” (2 listopada)210.

W paêdzierniku rozpocz´∏y si´ przygotowania do XI Zjazdu PZPR, któ-
ry zapowiedziano na styczeƒ 1990 r. Ferment w partii przybiera∏ na sile.
Wiele osób nosi∏o si´ z zamiarem odejÊcia z PZPR tu˝ po zjeêdzie. Inni
przewidywali koniecznoÊç zaprzestania dzia∏alnoÊci partyjnej przez pracow-
ników administracji publicznej. „Beton” partyjny zapowiada∏, i˝ „zdecydo-
wanie nale˝y przeciwstawiç si´ ewentualnym próbom wyprowadzenia partii
z zak∏adów pracy i instytucji”, gdy˝ spowodowa∏oby to utrat´ wp∏ywu na po-
dejmowanie decyzji, a tak˝e dost´pu do kluczowych informacji. W kontek-
Êcie poszukiwania przez wielu polityków pezetpeerowskich nowego miejsca
w spo∏eczeƒstwie i przesuwania si´ w stron´ przemys∏u i gospodarki by∏oby
to bardzo niekorzystnym zjawiskiem. Szeregi partyjne mala∏y znaczàco ju˝
przed zjazdem. Dla przyk∏adu w województwie przemyskim 31 sierpnia
1989 r. PZPR liczy∏a 18 032 cz∏onków i kandydatów, a 31 paêdziernika
1989 r. – 17 830 cz∏onków i kandydatów. W efekcie dyskusji przedzjazdo-
wych wi´kszoÊç cz∏onków PZPR z tego województwa opowiedzia∏a si´ za
upowa˝nieniem delegatów na XI Zjazd do powo∏ania nowej partii i auto-
matycznym przeniesieniem do niej wszystkich cz∏onków PZPR, którzy nie
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zadeklarujà ch´ci wystàpienia. Za jednà z g∏ównych potrzeb uznano zacho-
wanie dotychczasowego majàtku211. Jak stwierdzi∏ Antoni Dudek, „PZPR
jako organizacja masowa umiera∏a w milczeniu”. We wrzeÊniu sale posie-
dzeƒ plenarnych niektórych komitetów wojewódzkich Êwieci∏y pustkami;
cz´Êç posiedzeƒ komitetów, m.in. przemyskiego, z powodu niskiej frekwen-
cji cz∏onków trzeba by∏o przekszta∏caç w „narady aktywu”212. 

27 stycznia 1990 r. na swoim ostatnim zjeêdzie PZPR rozwiàza∏a si´.
W jej miejsce utworzono nowà parti´ o nazwie Socjaldemokracja Rzeczy-
pospolitej Polskiej, która przej´∏a ca∏y majàtek PZPR oraz wi´kszoÊç czo-
∏owych dzia∏aczy. Przewodniczàcym Rady Naczelnej zosta∏ Aleksander
KwaÊniewski, sekretarzem generalnym Leszek Miller. Jeden z funkcjona-
riuszy MSW po latach w sposób charakterystyczny dla ówczesnego obozu
w∏adzy przedstawia∏ wydarzenia okresu prze∏omu: „Je˝eli mia∏bym doko-
naç pewnej oceny s∏u˝by bezpieczeƒstwa w historii PRL, to musia∏bym
mocno podkreÊliç, ˝e w∏aÊnie w tym decydujàcym dla kraju momencie
(1988/89) pracownicy zdawali swój egzamin z odpowiedzialnoÊci za losy oj-
czyzny. Zdawali te˝ swój egzamin wiernoÊci PZPR, która w tym czasie pod-
j´∏a rewolucyjne i fundamentalne reformy ustrojowe”213. Najbardziej zna-
mienne w tej wypowiedzi jest zafa∏szowanie istoty przemian, które by∏y
wprowadzane przez obóz w∏adzy, jak te˝ prawdziwych intencji tracàcej
grunt pod nogami PZPR. Trudno natomiast zaprzeczyç opinii o powÊcià-
gliwej roli aparatu bezpieczeƒstwa, który wszak˝e realizowa∏ jedynie dy-
rektywy odgórne, pozostawa∏ w istocie wiernym partyjnym s∏ugà i obroƒcà.

Dokonujàc rzetelnej oceny dziejów Polski lat osiemdziesiàtych oraz lat
prze∏omu 1988, 1989 i 1990, nie sposób negowaç znaczenia opozycji – po-
mys∏odawcy, przez wiele lat jedynego zwolennika i inicjatora przemian,
które doprowadzi∏y do transformacji ustrojowej, a w rezultacie do niepod-
leg∏oÊci. Jednak szczególnà rol´ w tym zakresie i pierwszeƒstwo nale˝y
przyznaç licznej spo∏ecznoÊci Polaków, którzy tworzyli nurt oporu spo∏ecz-
nego, z istoty antykomunistycznego i prowolnoÊciowego.

29 grudnia 1989 r. sejm znowelizowa∏ konstytucj´. Zmieniono nazw´
paƒstwa na Rzeczpospolita Polska, god∏em narodowym sta∏ si´ bia∏y orze∏
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by∏ podsekretarzem stanu w MSW ds. polityczno-wychowawczych.
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w koronie. Artyku∏ 1 konstytucji g∏osi∏: „Rzeczpospolita Polska jest demo-
kratycznym paƒstwem prawnym, urzeczywistniajàcym zasady sprawiedli-
woÊci spo∏ecznej”. Wed∏ug nowych zapisów w∏adza zwierzchnia nale˝a∏a
do narodu, który sprawowa∏ jà za poÊrednictwem wybranych przez siebie
przedstawicieli do sejmu i senatu oraz do samorzàdu lokalnego. WykreÊlo-
no zapisy o kierowniczej roli PZPR, przyjaêni polsko-radzieckiej oraz kie-
rowniczej roli klasy robotniczej. Konstytucja wprowadza∏a swobod´ dzia-
∏alnoÊci gospodarczej oraz ochron´ w∏asnoÊci prywatnej, dawa∏a
obywatelom prawo swobodnego tworzenia partii politycznych. 6 kwietnia
1990 r. sejm przywróci∏ Êwi´to paƒstwowe 3 maja i zniós∏ 22 lipca. Przyjà∏
te˝ tzw. ustawy policyjne, zmieniajàce zasady funkcjonowania MSW. S∏u˝-
ba Bezpieczeƒstwa zosta∏a zlikwidowana, a w weryfikacji jej funkcjonariu-
szy brali udzia∏ dzia∏acze niedawnej opozycji.

Stopniowo te˝ dokonywano zmian na kierowniczych stanowiskach
w administracji lokalnej. W PrzemyÊlu wojewoda Andrzej Wojciechowski
zaproponowa∏ przewodniczàcemu RKW Markowi Kamiƒskiemu, by wyty-
powa∏ w∏asnych kandydatów na stanowiska wicewojewodów. Pod koniec
1989 r. „SolidarnoÊç” zaproponowa∏a jako wicewojewodów Stanis∏awa
˚ó∏kiewicza, Wies∏awa Winiarza i Paw∏a Niemkiewicza. Oni te˝ zastàpili
przedstawicieli poprzedniej ekipy. Zmiany na stanowiskach wojewodów
w czterech omawianych województwach wprowadzono wiosnà 1990 r.
14 marca wojewodà kroÊnieƒskim mianowano Zygmunta B∏a˝a, przewod-
niczàcego Komitetu Obywatelskiego „SolidarnoÊç” w KroÊnie, a wojewodà
tarnobrzeskim pos∏a Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego W∏adys∏awa
Liwaka. 24 maja stanowisko wojewody rzeszowskiego objà∏ Kazimierz Fe-
renc, przewodniczàcy Komitetu Obywatelskiego „SolidarnoÊç” w Rzeszo-
wie. 1 czerwca wojewodà przemyskim zosta∏ senator Obywatelskiego Klu-
bu Parlamentarnego Jan Musia∏.

Jak pisa∏ ks. Józef Tischner, patrzàc na „duchowy krajobraz Êwiata post-
komunistycznego, widzimy jeszcze ostrzej ró˝nic´ mi´dzy kl´skà a prze-
zwyci´˝eniem”. Jednak odsuni´cie od w∏adzy komunistów nie spowodowa-
∏o diametralnej przemiany ludzkiej mentalnoÊci, instytucji paƒstwa,
przepisów prawa, a niekiedy te˝ sposobów sprawowania w∏adzy. „Komu-
nizm wszed∏ w cz∏owieka g∏´biej, ni˝ przypuszczaliÊmy”214.
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ZAKO¡CZENIE

Sk∏aniajàc si´ ku temu, by kryzys spo∏eczno-polityczny lat osiemdziesià-
tych traktowaç jako jeden proces, który doprowadzi∏ do zmiany systemowej
w Polsce oraz odzyskania wolnoÊci i suwerennoÊci, nale˝y stwierdziç, ˝e za-
równo opór spo∏eczny, jak te˝ w∏adza ulega∏y przeobra˝eniom. W przypad-
ku Êrodowisk uczestniczàcych w oporze spo∏ecznym przewartoÊciowania
i przemiany dokonywane by∏y w du˝ej mierze przy w∏asnej woli i sile spraw-
czej. Lokalna w∏adza zaÊ by∏a ÊciÊle uzale˝niona od decyzji podejmowa-
nych przez centrum. Zmiany w Êrodowisku oporu spo∏ecznego w znacznej
cz´Êci zale˝a∏y od warunków i okolicznoÊci narzuconych przez stron´ sil-
niejszà, czyli – przez wi´kszoÊç tego okresu – obóz w∏adzy. O ile opór spo-
∏eczny przybra∏ na znaczeniu i sile w latach 1980–1981, o tyle po wprowa-
dzeniu stanu wojennego dosz∏o do diametralnej zmiany organizacji
i sposobów walki. W∏adza jednak, mimo stosowania rozbudowanego syste-
mu represji, nie zdo∏a∏a rozbiç Êrodowisk opozycyjnych, które przy silnym
wsparciu KoÊcio∏a (w diecezji przemyskiej by∏ on ewidentny) rozwin´∏y no-
we formy sprzeciwu i walki o ducha narodu. W miar´ za∏amywania si´ sys-
temu nastàpi∏ nie tyle wzrost si∏y opozycji, ile wzrost niezadowolenia spo-
∏ecznego, które przerodzi∏o si´ w formy sprzeciwu. W ostatecznoÊci
nastàpi∏a cz´Êciowa kapitulacja w∏adzy, która podj´∏a prób´ w∏àczenia Êro-
dowisk opozycyjnych do odpowiedzialnoÊci za losy paƒstwa, nie przewidu-
jàc, ˝e obywatele bioràcy udzia∏ w wynegocjowanych wyborach wyra˝à wo-
l´ odsuni´cia komunistów od sprawowania rzàdów.

W pierwszej fazie omawianego okresu opór spo∏eczny w Polsce po∏u-
dniowo-wschodniej, podobnie jak w ca∏ym kraju, okaza∏ si´ na tyle silny, by
jego reprezentanci mogli wystàpiç z ˝àdaniami. W istocie jednak nie wy-
kracza∏y one poza system ustrojowy paƒstwa, w którym przodujàcà rol´
sprawowa∏a PZPR. Mimo si∏y i znaczenia ruchu zwiàzkowego, okreÊlane-
go te˝ szerzej jako ruch spo∏eczny, w regionie tu opisywanym nie brakowa-
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∏o linii podzia∏ów i destrukcji. Po wprowadzeniu stanu wojennego opór
spo∏eczny trwa∏, podtrzymywany przez nieliczne strajki i manifestacje. Du-
˝e znaczenie moralne mia∏y dzia∏ania podejmowane przez zorganizowane
– choç nieliczne – grupy sprzeciwu. Poszczególne struktury opozycyjne
w Polsce po∏udniowo-wschodniej liczy∏y od kilku do oko∏o stu osób, wraz
z osobami zaanga˝owanymi doraênie w kolporta˝. ¸àcznie w tych czterech
województwach w dzia∏alnoÊci niezale˝nej w zorganizowanych formach,
wliczajàc w to tak˝e duszpasterstwa rolników i robotników, po 13 grudnia
1981 r. uczestniczy∏o nie wi´cej ni˝ tysiàc osób. Zapewne w okresie stanu
wojennego, po okrzepni´ciu struktur podziemnych, by∏o ich nieco wi´cej.
Nale˝y w tym miejscu jednak dodaç, ˝e cz´Êç osób dzia∏a∏a na pograniczu
zorganizowanych form konspiracji. AktywnoÊç niektórych ogranicza∏a si´
jedynie do okazjonalnego przeczytania podziemnych gazetek lub w∏àczenia
si´ w rozdzia∏ pomocy humanitarnej. Z czasem jednak, wraz z rozwojem
sieci agenturalnej i przenikaniem tajnych wspó∏pracowników do struktur
konspiracyjnych, znaczna cz´Êç nak∏adu wydawnictw by∏a przejmowana
przez SB. Z powodu zm´czenia i napi´cia wywo∏anego dzia∏alnoÊcià wiele
osób wycofywa∏o si´ z pracy konspiracyjnej. Nowego impulsu dostarczy∏y
od 1983 r. formy aktywnoÊci niezale˝nej w dziedzinie kultury i edukacji,
oparte o duszpasterstwa Êrodowiskowe. Powstanie pierwszego oÊrodka
Duszpasterstwa Rolników w Krasiczynie pod PrzemyÊlem zapoczàtkowa∏o
nast´pne tego rodzaju przedsi´wzi´cia. Te formy dzia∏alnoÊci pozwala∏y na
znacznie szerszy akces osób, które nie godzi∏y si´ na warunki narzucone
przez monopolistycznà w∏adz´, ale jednoczeÊnie nie anga˝owa∏y si´ bezpo-
Êrednio w dzia∏alnoÊç struktur opozycyjnych.

Wspólnà cechà i wyró˝nikiem Êrodowisk sprzeciwu na omawianym te-
renie by∏o wsparcie KoÊcio∏a lokalnego. Kluczowà rol´ odegra∏ tu ordyna-
riusz przemyski bp Ignacy Tokarczuk oraz ksi´˝a diecezji przemyskiej,
u których dzia∏acze opozycji znajdowali rad´ oraz pomoc duchowà i orga-
nizacyjnà. Jedynie w koÊcio∏ach mo˝na by∏o wyra˝aç swobodnie sàdy o rze-
czywistoÊci, o represjach, ∏amaniu ludzkiej godnoÊci, prawdziwym obliczu
systemu s∏u˝àcego wàskiej grupie sprawujàcej w∏adz´.

Istotnym problemem jest stwierdzenie, na ile dzia∏alnoÊç opozycyjna
by∏a suwerenna, na ile zaÊ kontrolowana przez organa bezpieczeƒstwa.
W jakim stopniu dzia∏alnoÊç ta czy konkretne struktury opozycyjne by∏y
sterowane przez SB – przy pomocy tajnych wspó∏pracowników lub innymi
sposobami, jak represje lub przedsi´wzi´cia destrukcyjne. Stan zachowania
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materia∏ów archiwalnych, szczególnie tych wytworzonych przez komuni-
styczne s∏u˝by specjalne, jest zró˝nicowany i nierównomierny. Nie na tyle
jednak, aby nie mo˝na by∏o odtworzyç akcji, stopnia zaanga˝owania i me-
chanizmów funkcjonowania organów odpowiedzialnych za niszczenie
wszelkich przejawów niepos∏uszeƒstwa wobec w∏adzy. Archiwalia pozwoli-
∏y te˝ na poznanie stopnia infiltracji Êrodowisk opozycyjnych. èród∏a uka-
zujà s∏aboÊç i brak przygotowania ze strony aparatu bezpieczeƒstwa wobec
rosnàcego w si∏´ masowego ruchu „SolidarnoÊci” w latach 1980–1981. Mi-
mo czynionych prób nie zdo∏a∏ on w istotny sposób wp∏ynàç na kierunki
dzia∏aƒ zwiàzku ani innych organizacji spo∏ecznych. Sytuacja zmieni∏a si´
na korzyÊç SB wraz z wprowadzeniem stanu wojennego. Praktycznie
wszystkie grupy opozycyjne w mniejszym lub wi´kszym stopniu by∏y rozpo-
znane. W wielu przypadkach stan wiedzy SB nie pozwala∏ na wszcz´cie
dzia∏aƒ Êledczych, które doprowadzi∏yby do skazania poszczególnych osób,
niemniej jednak zidentyfikowanie grup, które podejmowa∏y aktywnà dzia-
∏alnoÊç, umo˝liwia∏o ich cz´Êciowe lub ca∏kowite rozbicie. Równie˝ g∏ówne
struktury opozycyjne – regionalne komisje wykonawcze NSZZ „Solidar-
noÊç” w KroÊnie, PrzemyÊlu i Rzeszowie, a tak˝e TKZ w Stalowej Woli
– w ró˝nym stopniu by∏y infiltrowane przez SB. Przenikano do Êrodowisk
opozycyjnych na wsi oraz do duszpasterstw. Przyk∏adem organizacji ewi-
dentnie kontrolowanej przez SB, a˝ do sterowania cz´Êcià jej struktur, jest
Rzeszowski Oddzia∏ „SolidarnoÊci Walczàcej”, zw∏aszcza w koƒcowym
okresie jego istnienia. Przy tym wszystkie instytucje – oprócz SB tak˝e MO,
s∏u˝by wojskowe, Wojsk Ochrony Pogranicza, a tak˝e S∏u˝by Ochrony Ko-
lei – przez rozbudowanà sieç tajnych wspó∏pracowników, kontaktów oby-
watelskich i kontaktów s∏u˝bowych mia∏y mo˝liwoÊç monitorowania na-
strojów spo∏ecznych i wp∏ywania na ich polaryzacj´.

Z ca∏à mocà nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e mimo stosowania tak licznych
form kontroli i Êrodków zwalczania oporu w∏adza nie doprowadzi∏a do ca∏-
kowitego za∏amania dzia∏alnoÊci opozycyjnej w Polsce po∏udniowo-
-wschodniej, choç mo˝liwoÊci oddzia∏ywania opozycji na szersze kr´gi spo-
∏eczne zosta∏y znacznie ograniczone. Zdo∏ano podtrzymaç ducha
sprzeciwu, co okaza∏o si´ przydatne przy odbudowie ruchu zwiàzkowego
i obywatelskiego, a tak˝e doprowadzi∏o do zwyci´stwa w czerwcowych wy-
borach do parlamentu. Jednak mo˝na stwierdziç, ˝e Êrodowiska opozycyj-
ne – przede wszystkim ich elity – w kluczowym okresie przejmowania w∏a-
dzy okaza∏y si´ zbyt s∏abe i krótkowzroczne, aby stworzyç stosowne
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mechanizmy kontrolne, które powstrzyma∏yby uruchomiony przez po-
przednià w∏adz´ proces „mi´kkiego làdowania”. Opozycja nie by∏a dobrze
przygotowana do przej´cia w∏adzy, co jednak – nale˝y przyznaç – nie do
koƒca by∏o jej winà.

Praca ta nie wyczerpuje problematyki kryzysu spo∏eczno-politycznego
w PRL w latach osiemdziesiàtych, równie˝ w uj´ciu regionalnym. Jej celem
by∏o uchwycenie specyfiki relacji mi´dzy Êrodowiskami oporu spo∏ecznego
a w∏adzà na przyk∏adzie czterech województw Polski po∏udniowo-wschod-
niej. Niezwykle interesujàce w procesie badawczym by∏o zetkni´cie si´ na
tak znacznà skal´ z materia∏ami tworzonymi przez lata w tajemnicy przed
spo∏eczeƒstwem i przeciwko niemu. Podczas analizy historycznej nasun´∏y
si´ pewne postulaty badawcze. Niewàtpliwie najwa˝niejszy z nich dotyczy
aparatu bezpieczeƒstwa, jego organizacji, skali i zakresu dzia∏aƒ. Brakuje
te˝ opracowaƒ monograficznych dotyczàcych regionalnych struktur NSZZ
„SolidarnoÊç”. Interesujàce by∏yby szczegó∏owe badania dotyczàce KoÊcio-
∏a, np. stopnia jego inwigilacji ze strony SB czy dzia∏alnoÊci i roli duszpa-
sterstw Êrodowiskowych.

Zamiarem pracy by∏o ukazanie postaw i charakterystyka dwóch prze-
ciwstawnych stron. Pierwsza z nich to Êrodowiska sprzeciwu domagajàce
si´ respektowania obowiàzujàcych przepisów prawnych, nast´pnie ˝àdajà-
ce nale˝nych praw, wreszcie formu∏ujàce w sposób otwarty postulaty de-
mokracji, wolnoÊci i niepodleg∏oÊci Polski. Druga to w∏adza – ÊciÊle powià-
zana z oÊrodkiem decyzyjnym w Moskwie, chroniona systemem sojuszy
mi´dzynarodowych, fasadà instytucji obrony w∏asnego interesu, zamkni´ta
na poglàdy i oczekiwania spo∏eczne. W tak przeciwstawnym uk∏adzie mu-
sia∏o dochodziç do konfrontacji. DziÊ nie ma wàtpliwoÊci, kto w tej kon-
frontacji mia∏ racj´. W procesie odzyskiwania podmiotowoÊci obywatel-
skiej, a w efekcie wolnoÊci Êrodowiska oporu spo∏ecznego w Polsce
po∏udniowo-wschodniej mia∏y znaczàcy udzia∏.
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SUMMARY

The book Social resistance and the authorities in southeastern Poland
1980–1989 is the result of research which aimed to present from a regional
perspective the historical process of relations between the society trying to
emancipate and the authorities defending their privileged position. The
most significant matter in the book is the phenomenon of social resistance.

The “social resistance” included a wide range of actions which were not
accepted by the communist system or which were even fought against.
Consequently the book presents both actions undertaken by the organized
opposition and non-institutional actions, which aimed at creating an
alternative system, opposed to the imposed authorities. In the book
opposition milieus, as well as other groups which can be included into the
phenomenon of social resistance to the authorities, are being identified
and described. Actions and reactions between the authorities and social
resistance are described, as well as mechanisms, methods and means used
by the authorities to suppress or eliminate social resistance are taken
under specific consideration.

The second important matter of the book is the phenomenon of the
“power”. In this case, the power is understood as the communistic power
of the Polish People’s Republic, held by the Polish United Workers Party
(PZPR) with a little participation of carefully chosen groupings, unions
and associations. The author concentrates on the local authorities, which
were the institutions authorized by central organs to be representatives
and executives of circles who took key decisions. However, the most
important role in dealing with the social resistance belonged to the organs
of the security apparatus. It was their task to control the society, fight any
forms of opposition and independence and provide decision-makers on
local and central levels with analytic information. The role of the security
apparatus (especially in the eighties) justifies the conclusion that the
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communistic Poland can be defined as a police state, and this is why these
matters were highlighted in the book.

The large part of the source base comes from the collections of the
state archives. Materials of Provincial Committees of PZPR in Krosno,
PrzemyÊl, Rzeszów and Tarnobrzeg and materials considering NSZZ
“SolidaroÊç” were searched through. Materials from the collections of
Rzeszów branch of Institute for National Remembrance (IPN) Archives
and IPN Archives in Warsaw were also used. The IPN files include mainly
operational documents, documents of control, investigation and statistical
data, as well as administrative documents of Provincial Headquarters of
Citizens’ Militia and Provincial Offices of Internal Affairs and the Ministry
of Internal Affairs. Many of the documents were destroyed in 1989–1992,
thus a historian often has to carefully reconstruct some actions on the basis
of extremely fragmentary sources. Important part of materials used in the
book comes from the Archives of Regional Board of NSZZ SolidarnoÊç in
Rzeszow, as well as from private collections. The literature of the subject
was also thoroughly considered.

The book was divided into five main chapters. The first chapter shortly
defines actions of the opposition undertaken in southeastern Poland
before August 1980. Apart from that, the authorities and their organs
responsible for fighting the social opposition are described in this chapter,
as well as methods of operational work of secret services used against
different social groups including opposition. The range of Security Service
network in 1980–1989 in Krosno, PrzemyÊl, Rzeszów and Tarnobrzeg
provinces is also presented.

The second chapter covers events from August 1980 to December 1981
and presents the creation, development and relations with the authorities of
the independent trade union and social structures, as well as actions taken
by the authorities to suppress and eliminate the common social resistance. 

The third chapter concentrates on martial law events from December
1981 to July 1983. First protests against introducing martial law,
beginnings of the Underground movement and state, the feelings of the
authorities and the public and repression system and help of the Church
for the opposition are presented in this chapter.

The fourth chapter covers the period from July 1983 to September
1986, that is from the abolition of the martial law to the amnesty and
releasing political prisoners from jail. It presents changes of the opposition
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movement, creation of new forms of social activity with the help of the
Church, and changes within authorities’ actions.

The fifth chapter shows the creation of the first open opposition
structures in autumn 1986, social protests in 1988, gradual failure of the
ruling camp, reconstruction of the trade union and citizens’ structures, as
well as the turning point of elections in 1989. The last subchapter of this
part of the book describes the feelings of the opposing milieus and
consequences of the elections, ending with taking up the posts of
provincial governors by people engaged in the opposition movement in the
eighties.

The social and political crisis of the eighties should be treated as one
process, which led to the system change in Poland and to regaining liberty
and independence. However, both the authorities and the phenomenon of
social resistance were changing, not only on central, but on the local level
as well. Nevertheless, in case of opposition milieus the changes and
redefinitions were made of their own will and their own prime mover,
whereas local authorities depended on decisions taken on the central level.
The changes of social resistance depended on conditions and
circumstances forced by the stronger party, which for most of the discussed
period was the governing camp. The social resistance became stronger and
more powerful in 1980–1981, and the introduction of martial law had a
large impact on its organization and means of fighting. Despite the fact
that the authorities used a complicated system of repressions the
opposition environments could not be broken, and with the help of the
Church (which was especially visible in the PrzemyÊl diocese) they
developed new forms of resistance and fight for the rule of people’s hearts
and minds. As the system was breaking down it was not the power of the
opposition that grew, but the feeling of social discontent, which
transformed into the forms of protest. Finally the authorities partly
capitulated trying to make the opposition co-responsible and not
foreseeing that citizens taking part in “compromise” elections would vote
to remove communists from power.

Translation Agnieszka Podgórska
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WYKAZ SKRÓTÓW

AIPN – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej
AIPN Rz – Archiwum Instytutu Pami´ci Narodowej Oddzia∏ w Rzeszowie
AP – Archiwum Paƒstwowe
AZR – Archiwum Zarzàdu Regionu Rzeszowskiego NSZZ „SolidarnoÊç” 
DzU – Dziennik Ustaw
IPN – Instytut Pami´ci Narodowej
KC – Komitet Centralny
KIK – Klub Inteligencji Katolickiej
KK – Komisja Krajowa NSZZ „SolidarnoÊç”
KKP – Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „SolidarnoÊç”
KKW – Krajowa Komisja Wykonawcza NSZZ „SolidarnoÊç”
KM – Komenda Miejska 
KOR – Komitet Obrony Robotników
KP – Komenda Powiatowa 
KPN – Konfederacja Polski Niepodleg∏ej
KSCh – Komitet Samoobrony Ch∏opskiej
KSS „KOR” – Komitet Samoobrony Spo∏ecznej „KOR”
KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski
KW – Komenda Wojewódzka (MO)
KW – Komitet Wojewódzki (PZPR)
KZ – Komisja Zak∏adowa
LWP – Ludowe Wojsko Polskie
MBP – Ministerstwo Bezpieczeƒstwa Publicznego
MKR – Mi´dzyzak∏adowa Komisja Regionalna
MKS – Mi´dzyzak∏adowy Komitet Strajkowy
MKZ – Mi´dzyzak∏adowy Komitet Za∏o˝ycielski
MON – Ministerstwo Obrony Narodowej
MPK – Miejskie Przedsi´biorstwo Komunikacyjne
MSW – Ministerstwo Spraw Wewn´trznych
NRL – Niezale˝ny Ruch Ludowy „SolidarnoÊç”
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NSZZ – Niezale˝ny Samorzàdny Zwiàzek Zawodowy
NZS – Niezale˝ne Zrzeszenie Studentów
OBEP – Oddzia∏owe Biuro Edukacji Publicznej
OKOR – Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników
OKZ – Ogólnopolski Komitet Za∏o˝ycielski
OPZZ – Ogólnopolskie Porozumienie Zwiàzków Zawodowych
ORMO – Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej
PKP – Polskie Koleje Paƒstwowe
PKS – Paƒstwowa Komunikacja Samochodowa
PRON – Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego
PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
RKO – Rzeszowski Komitet Obywatelski „SolidarnoÊç”
RKOR – Rzeszowski Komitet Oporu Rolników
RKW – Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „SolidarnoÊç”
ROMO – Rezerwowe Oddzia∏y Milicji Obywatelskiej
ROPCiO – Ruch Obrony Praw Cz∏owieka i Obywatela
RUSW – Rejonowy Urzàd Spraw Wewn´trznych
SB – S∏u˝ba Bezpieczeƒstwa
SD – Stronnictwo Demokratyczne
TKK – Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „SolidarnoÊç”
TKRR – Tymczasowa Krajowa Rada Rolników „SolidarnoÊç”
TKW – Tymczasowa Komisja Wykonawcza NSZZ „SolidarnoÊç”
TKZ – Tymczasowa Komisja Zak∏adowa NSZZ „SolidarnoÊç”
TRKW – Tymczasowa Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „SolidarnoÊç”
TRR – Tymczasowa Rada Regionalna NSZZ „SolidarnoÊç”
TW – tajny wspó∏pracownik
UdsW – Urzàd do spraw Wyznaƒ
UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Sk∏odowskiej
WiN – Zrzeszenie „WolnoÊç i Niezawis∏oÊç”
WiP – Ruch „WolnoÊç i Pokój”
WKZ – Wojewódzki Komitet Za∏o˝ycielski
WRN – Wojewódzka Rada Narodowa
WRON – Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
WRZZ – Wojewódzka Rada Zwiàzków Zawodowych
WSD – Wy˝sze Seminarium Duchowne
WSK-PZL – Wytwórnia Sprz´tu Komunikacyjnego – Paƒstwowe Zak∏ady Lotnicze
WSP – Wy˝sza Szko∏a Pedagogiczna
WUSW – Wojewódzki Urzàd Spraw Wewn´trznych
ZHP – Zwiàzek Harcerstwa Polskiego
ZMP – Zwiàzek M∏odzie˝y Polskiej
ZMW – Zwiàzek M∏odzie˝y Wiejskiej
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ZNP – Zwiàzek Nauczycielstwa Polskiego
ZOMO – Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej
ZSL – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
ZSMP – Zwiàzek Socjalistycznej M∏odzie˝y Polskiej
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„111” (TW)  344
„88” (TW) zob. „Lesio”

Ablewicz Jerzy bp  446
„Adam” (TW)  365
Adamowicz Marek  401
Adamski Antoni  67
Adamski Bogdan  16, 311
Adamski Jerzy F.  42, 310, 311
Aftarczuk Tadeusz  72
„Agnieszka” (TW)  227
„Aleksander” (TW)  393, 437, 451 
Alot Stanis∏aw  17, 71, 85, 196, 199,

200, 303, 342, 414, 443 
Ambroziak Jacek  309 
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Andrzejewski Jerzy  47
Anto∏ Jan  117
Antoƒczyk Edward  252
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„Arat” (TW)  33, 34
Argasiƒski Mieczys∏aw  443
„Arnold” (TW)  466
„Artur”, „Student” (TW)  344–346, 353
Ash Timothy Garton  104 
Augustynowicz Teodor  407

„Babciak” (TW)  391
Babinetz Piotr  303, 304 
Bachta Eugeniusz  41
Bäcker Roman  10, 
Bajcer Kazimierz  129
Bajda Henryk  213 
Bajda Stanis∏aw  461
Baka W∏adys∏aw  416
Bakoƒski Stanis∏aw  374 
Bal Walenty ks.  54, 414
Balazs Artur  117, 314, 388, 391, 394,

396, 437 
Balbus Tomasz  41
Balicki W∏adys∏aw  320
Ba∏a Adam  285
Ba∏a Wojciech  301, 467
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Banach Stanis∏aw  230, 438 
Baran Adam F.  48, 64, 127, 221, 309,

353, 435
Baran Józef  42, 52, 182, 198, 228,

232, 285
Baran Stanis∏aw  207, 291, 296, 324,

354, 434
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Baraƒczak Stanis∏aw  47
„Barbara”, „Zbyszek” (TW)  198, 199
Barcikowski Kazimierz  146, 149
Bardan Zbigniew  152
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Barg∏owicz Piotr  184
Barlewicz Mieczys∏aw  103 
„Bartek” (TW)  161, 164, 227
Bart∏omowicz Krzysztof  281, 345
Bartmiƒski Ryszard Jan  210 
Bartmiƒski Stanis∏aw ks.  257, 261,

262, 287, 315, 318, 319, 326
Bartnik Jan o.  258, 305 
Bartoszcze Micha∏  122, 388, 389, 395
Bartoszcze Roman  126
Bartula Mariusz  280
Bartusik Zdzis∏aw  407
Bartyƒski Antoni  100, 123, 129, 130,

227, 229, 247, 248, 313, 320
Barwiƒska Ma∏gorzata zob. Czwarno

Ma∏gorzata
Barwiƒska Maria  220, 299, 300
Barwiƒski Andrzej  284, 300
Basak Waldemar  406
Basiak Janusz  153, 278, 418, 452, 458
Baumgart Piotr  126, 388, 394, 396
Baw∏owicz Marian ks.  407
Bàk Henryk  127, 469
Bàk Jolanta  299
Bàk Mieczys∏aw  208
Bedka Marian  168
Bednarski Tadeusz  280, 296 
Bek Józef  61, 62
Bek Wies∏aw  434
Be∏czowski Zdzis∏aw  193, 374
Bemben Kazimierz  353
Bentkowski Aleksander  339, 422, 458,

461, 466
BereÊ Micha∏  206, 306
BereÊ Ryszard  206, 238, 455 
BereÊ Witold  169
Berezowski Andrzej  192
Bester Jan  279 
„Besze” (TW)  344
Beszta-Borowski Jan  388, 389 
B´ben Ryszard  67

B´dziak Romuald  30
Bialic Marek  82
Bia∏obok Jan  446
Bia∏og∏owski Edward bp  387
Bia∏y Tadeusz ks.  412 
Biegaj Stanis∏aw  330 
Biel Emanuel  301, 467 
Bielaƒska Katarzyna  117, 314 
Bieƒ Adam  306, 323, 389, 393, 395 
Bieƒkowski W∏adys∏aw  284
Bierbasz Witold  199
Bierut Boles∏aw  338
Bik Jan  217
Bi∏yj Andrzej  141
Bis Józef  221
B∏achowicz Eugeniusz  441
B∏aszkiewicz Tadeusz bp  43, 116, 117,

212, 213, 259, 260, 263, 286, 296,
314, 316, 325, 327, 328 

B∏a˝ Zygmunt  218, 291, 343, 373, 379,
431, 432, 443, 444, 472

Bobek W∏adys∏aw ks.  24 
Bobiƒski Krzysztof  164
Bobrzyƒski Micha∏  306 
Bobulski Eugeniusz  58 
Bochyƒski Witold  219 
Bogaczewicz Kazimierz  85, 183 
Bogdanow  82 
Boguƒ Franciszek ks.  407
Bojda Czes∏aw  407
Bonarek Jerzy  262, 320 
Bonusiak W∏odzimierz  454
Borcz Henryk ks.  319, 323
Borcz Tadeusz  434
Borowczak Jerzy  405
Borowska Stefania  189
Bortnik Zbigniew  85, 184, 247, 303,

342, 433, 434, 443, 448, 461 
Borusewicz Bogdan  47, 367, 405 
Boruta-Spiechowicz Mieczys∏aw  48
Bosak Tadeusz  129, 132 
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Bosek Antoni  197
Bójko Leon  309
Bratkowski Stefan  306, 309 
Bre˝niew Leonid  168
Broniewski Stefan  306 
Broêbar Krzysztof  255
Brygidyn Andrzej  61, 63, 98
BryÊ Kazimierz  218, 357
Brzeski Jan  231
Brzeziƒska El˝bieta  76 
Brzostek B∏a˝ej  9
Brzoza Czes∏aw  11
Brzuszek Bogus∏aw  360
Buczak Wojciech  378 
Buczek Józef  294
Buczkowski Micha∏  319, 320
Budziƒski Jacek  442 
Bugryn Maria  208
Bugryn Ryszard  86, 208, 209, 345, 377
Bugryn W∏adys∏aw  208 
Bujak Jacek  448, 458
Bujak Zbigniew  201, 317, 367, 369,

370, 372, 376
Buka∏a Krzysztof  407
Buka∏a S∏awomir  407
Bukowiƒski Wojciech ks.  407 
Bukowski Ryszard  187, 206
Buksa Ryszard  70, 163, 207, 242, 296,
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Burkowski Wojciech  374
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Busse Andrzej  72
Buszta Bronis∏aw  439
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Celiƒski Andrzej  80
Cenckiewicz S∏awomir  91, 92 
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Chinciƒski Tomasz  80 
Chlebicki Emil  130 

Chmiel Julian ks.  407
Chmielowiec Piotr  44
Chmielowski Albert  142
Chmura Leon  300
Chochorowski Janusz  401 
Chojecki Miros∏aw  47, 52 
Chojnacki W∏adys∏aw  230, 231, 232
Chojnacki Wojciech  230, 231, 232
Chorà˝yna Hanna  389, 395
Chorz´pa Jan  84
Chorz´pa Kazimierz  229, 313, 360,

395, 407, 440
Chrupek Pawe∏  97, 102, 124, 126,

291, 379, 437, 443, 447, 458 
Chruszczyk W∏adys∏aw  66, 85 
Chudzik Franciszek  84, 223
Chudzik Wanda  189
Chudzio Helena  434
Chwalba Andrzej  17, 310
Chwiej Stanis∏aw  374
Ciasnoch Józef  379
Ciastoƒ W∏adys∏aw  109, 283, 288,

342, 348, 353, 354
Cichocki Tadeusz  24 
Cichocki Zdzis∏aw  24, 68, 77, 107,

109, 151, 152
Cicirko Janina  205, 279
Ciebiera Tadeusz  58
Ciesielski Wies∏aw  418
Ciosek Stanis∏aw  111, 410, 411, 413,

415 
Cisek Jan  84, 192
Cop Miros∏aw  252, 403
Cwynar Edward  407
Cycoƒ Antoni  103, 108, 126
Cypcarz Jan  217, 322, 437
Cywiƒski Bohdan  43, 44
Czajka Jan  234, 256, 283, 288
Czajka Józef  258
Czapliƒski Jerzy  397 
Czaputowicz Jacek  401 

498

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:25  Page 498



Czarnecki Mieczys∏aw  403 
Czarnobaj Jaros∏aw  235
Czarnowska Irena  311
Czartoryski Tytus  389
Czàstka Henryk  117, 123, 129, 154,

208, 229, 254, 286, 312, 314, 320,
345, 352, 458

Czech Stanis∏aw  451 
Czech Zenon  153, 270, 271, 254, 278,

340, 417, 461, 462
Czekaj Anna  384
Czekalski Jerzy  162, 434
Czenczek Stanis∏aw ks.  215, 259 
Czernienko Konstantin  325 
Czerwiƒski Andrzej  198, 250, 344,

349, 355, 360, 370, 441 
Czop Miros∏aw  374 
Czopor Marian  129 
Czubocha Augustyn  129, 132, 320,

345, 439 
Czuchry Stanis∏aw  210 
Czuma Andrzej  48 
Czwarno Ma∏gorzata (po m´˝u Bar-

wiƒska)  193, 220, 221, 232, 284,
300, 374 

Czyrek Józef  410, 413 
Czy˝owicz Ryszard  219

Daca W∏adys∏aw  291 
Dankowski Henryk  353, 355, 465,

466
„Darek” (TW)  378
Dàbek Maria  54
Dàbrowski Bogus∏aw  434
Dàbrowski Bronis∏aw abp  53, 248,

310 
Dàbrowski Jerzy bp  413 
Dàbrowski Krzysztof  434
Dàbrowski Marian  49 
Dàbrowski Stanis∏aw  324 
Dec Andrzej  406, 407

Dec Edward  407
Dec Stanis∏aw  197, 408
Dec W∏adys∏aw ks.  306
Der´g W∏adys∏aw  152
D´bniak Jerzy  115, 116
D´bski Krzysztof  374, 375, 403
Diabin Stanis∏aw  95, 320
D∏ugosz Józef  154
D∏u˝niewski Jerzy  376
Dmytrzak Czes∏aw  297
Dojka Marian  75, 448, 458 
„Doktor” (TW)  130, 365
Dolecki Stanis∏aw  407
Domaradzki Mieczys∏aw  124
Domeracki Lech  282
Dominiczak Henryk  15, 26, 31, 34,

46, 149, 318
Domino Antoni ks.  263
„Dorota” (TW)  429
Dowgia∏∏o Krzysztof  405 
Draus Jan  10, 14, 15, 17, 41, 50, 137,

139, 237, 306, 311, 321–324, 379,
398, 405, 414, 418, 424, 441–443,
445, 446, 461 

Drewniak W∏adys∏aw ks.  251, 296 
Drewniowski Leon 
Drewniowski Zdzis∏aw  24, 68,

151–153, 159, 288 
„Drozd” (TW)  344, 350
Drozd Robert  47 
Drozdowski Marian Marek  306, 309
Dru˝ba Stanis∏aw  62
Drymaj∏o Tadeusz  235, 455 
Dryniak Eugeniusz ks.  258, 322, 324
Dubas Kazimierz  62, 63, 87, 219 
Dubiƒski Krzysztof  15, 414
Dubis Anna  299 
Duchaƒ Bogdan  67, 95 
Duchniak Zbigniew  87
Duchoƒ Bogdan  138
Duda Jan  399 
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Duda Stanis∏aw  452, 461 
Dudek Antoni  11, 13, 15, 57, 83, 141,

188, 212, 318, 325, 368, 406, 410,
416, 463, 464, 471

Dudzic Tadeusz  235 
Duhl Barbara  258, 278, 443 
Duma Zdzis∏aw o.  265, 298
Duriasz Józef  305 
Duszkiewicz Sylwester  197 
Dyczkowski Adam bp  306 
Dyszyƒski Ludwik  330 
Dziadosz Czes∏aw  357 
Dziekan Jan  406, 407
Dzielski Miros∏aw  308, 323
Dziewa Mariusz  252
Dzi´giel Stanis∏awa  279 
„Dziki” (TW)  132
Dziok Stanis∏aw  460
Dziuban Antoni  235
Dziura Ignacy  374
Dziura Stanis∏aw  346, 406, 407, 427 
Dziura Waldemar  284, 403 

Eisler Jerzy  56 
Ekiert Jan  51, 54, 55, 139, 207, 242,

291, 296, 352, 354, 404
„El˝bieta” (TW) zob. „Lesio”

Farajewicz Gra˝yna  373
Farajewicz Stanis∏aw  132, 229, 230,

373, 437 
Farian Witold  404 
Fedorowicz Jacek  305, 309
Fedynyszyn Mieczys∏aw  339
Fejdasz Józef ks.  407
„Feliks” (TW)  355
Fenczak August  189
Fenicki Wies∏aw  30
Ferenc Edward  71
Ferenc Kazimierz  196, 199, 464, 472
FeruÊ Stanis∏aw  88

Ficek Henryk  133, 392, 399 
Fieƒ Mieczys∏aw  258
Fija∏kowski Tadeusz  48
Fila Bronis∏aw ks.  212, 281, 287, 327,

327
Filipczyk Andrzej  301, 302, 351, 378,

425
Finogen Pawe∏  152 
Firlej Kazimierz  106, 339 
Firlej Mieczys∏aw  427
Fischer Andrzej  140
Fleszar Boles∏aw  138, 139, 237, 306,

320, 406, 407, 414, 441, 443, 445,
467 

Fleszar Jerzy  72
Flis Jan  374 
Folcik Ireneusz ks.  258, 324
Fo∏ta W∏adys∏aw  283
Fornal Wojciech  397 
„Franek” (TW)  441
Frankowski Edward ks.  49, 63, 142,

220, 221, 266, 308, 309, 322, 379,
405, 412 

Frasyniuk W∏adys∏aw  201, 350, 367,
376 

Fràczek Barbara  443
Fràczek Józef  314, 392, 396, 407, 434–

–436 
Fredro-Boniecki Tadeusz  260 
„Frez” (TW)  344
Friszke Andrzej  7, 15, 52, 53, 149,

150, 174
Fryc Stanis∏aw  61, 62, 72, 88, 98, 190,

191
Frydlewicz Stanis∏aw  51, 370 
„Frysztak” (TW)  342
Furman Wojciech  187, 455 
Furmanik Antoni  86 

Gabrielski Stanis∏aw  418
Gabryel Piotr  304
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Gaj Fryderyk  407
Gaj Józef  114, 120, 127–129, 227, 427 
Gaj Tadeusz  291 
Gajda Józef  435
Gajda Wies∏aw  374
Gajecki Stanis∏aw ks.  258, 330
Gajowski Józef  275 
Galant Bronis∏aw  89, 205, 239, 303 
Galanty Jerzy  189 
Galik Wojciech  84 
Ga∏uszka Józef ks.  259
Gancarz Marian  299 
Garbacz Anna  76, 299 
Garbacz Czes∏aw  425, 433 
Garbacz Dionizy  41, 377, 379, 412, 414 
Garbarczyk Barbara  87 
Garbarczyk Krzysztof  299
Gardysz Adam  412
Garlicki Andrzej  411, 414, 421 
Gawe∏ K.  256 
Gaworska Zofia  208, 358
Gàdek Marek  225, 226
Gàsiorek Edward  432 
Gàsiorowski Krzysztof  55
Gdula Andrzej  471
„Gerard” (TW)  422 
Geremek Bronis∏aw  91, 367, 459 
Gibalewicz Joanna  406 
Giera Edward  113 
Gierczak Kazimierz  431 
Gierek Edward  19, 40, 149 
Gieroƒ Kazimierz  407
Gil Ryszard  365, 390, 393 
Gilejko Leszek  416, 417 
Glemp Józef kard.  317, 325, 332, 398
Gliƒska Ma∏gorzata  305 
„Gliwicki” (TW)  466
G∏adysz Bogdan  218, 373
G∏adysz Zbigniew  215
G∏´bocki Henryk  15, 26, 31, 282, 288,

292, 366, 368, 378, 403 

G∏owacki Ryszard  187, 190, 226, 240,
242, 254, 256, 269, 270

G∏ód Tadeusz  407
G∏uski Krzysztof  62, 69, 87 
Gniewek Jerzy  461 
Gniewek Józef  204, 301, 345, 346
„Go∏àb” (TW)  345
Go∏ojuch Grzegorz  49, 222, 223, 247,

403, 425 
Go∏ubowicz Halina  208
Go∏ubowicz Jacek  208
Gomu∏ka W∏adys∏aw  459 
Gomu∏kiewicz Piotr  11
Gontecki M.  201 
Gorbaczow Michai∏  410 
Gorzelski Zenon  339
GoÊciƒski Grzegorz  232, 244, 265,

266, 282, 298, 304, 310, 315, 322,
343, 347, 350, 372, 373, 379, 384,
404, 431, 432, 438, 441 

Góra Krzysztof  283
Góral Ryszard  210
Górczyk Tadeusz  299
GraboÊ Franciszek  127, 128, 130, 365
Gradowski Krzysztof  439
Granat Les∏aw  136 
Grancowska Maria  197
Grochowiecki Jerzy  78 
Grochowski Zbigniew  308 
Grodecki Zbigniew  152 
Gruda Adam  339 
Gruda Jan bp  263 
Grunwald Tadeusz  30 
Gruszecka Urszula  294, 323
Gryz Ryszard  15, 141, 318
Grzàdzielski Wies∏aw  290
Grzegorczyk Les∏aw  458 
Grzelak Aleksander  184
Grzelak Bronis∏aw  152 
Grzelczyk Czes∏aw  87, 217, 322
Grz´da Krystyna  452, 458
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Grz´dzielska Krystyna  258
Grzyb Zdzis∏aw  66
Grzybowski Marian  432 
Grzybowski Stanis∏aw  72
Gucwa Antoni  153
Gucwa Stanis∏aw  106, 334
Gumiela Jan  291 
Gutowski Franciszek  462
Guzek Józef  425, 427 
Guzik Jerzy  97 
Guzik Stanis∏aw  87, 190, 217 
Guzy El˝bieta  374
Gwiazda Andrzej  80, 107, 322, 368 
Gwoêdziwski Janusz  95
Gwóêdê Bo˝ena  278
Gwóêdê Jan  279
Gwóêdê W∏adys∏aw ks.  266

Habuda Andrzej  220
Haczkiewicz Eugeniusz  406, 407
Hady Marian  85, 195, 303
Ha∏adaj Tadeusz  24, 153 
Hardek W∏adys∏aw  201
Hazik Henryk ks.  324
Heba Adam  452 
Heliƒski Karol  284
Helios Aleksander ks.  327
Helski Stanis∏aw  388
Henryk Janusz  374
Henzel Jan  322 
Henzel Janina  322 
Henzel Józef  377
Hes Jacek  425
Hess Czes∏aw  407
Hetmaƒska Anna  235
Hodysz Adam  366
Holoubek Gustaw  447, 458
Holzer Jerzy  15, 207, 282, 414
Ho∏owina Ryszard  374
„Hubert” (TW)  235
Hübner Piotr  10 

Hulek Stanis∏aw  408
Hulewicz Boles∏aw  103 
Hupa∏owski Robert  256
Hupa∏owski Tadeusz  170
Hurymowicz Jaros∏aw  304
Inglot Stanis∏aw  449

„Irena” (TW)  347, 349, 356
Iwaneczko Dariusz  11, 15, 75, 79,

181, 185, 187, 192, 193, 195, 201,
202, 205, 206, 220, 222–225, 233,
235, 237–239, 245, 250, 252, 253,
255–258, 260, 266–269, 308

Iwossa Anna  208
Iwossa Kazimierz  83, 208, 358 
I˝yk Janusz  427 

Jab∏oƒski Jan  98, 99
Jab∏oƒski Z.  364 
Jagielski Mieczys∏aw  112, 148
„Jajo” (TW)  207
Jakiel Stanis∏aw  152
Jakubiak Piotr  224, 253, 361
Jakubowicz Adolf  235
Jakubowski Jan ks.  258, 263, 312,

316, 369, 395, 399, 407, 414
Jakubowski Jerzy  217, 218, 284, 291,

298, 309, 322, 347, 441 
Jamro Leszek  216 
Jamrozik Stanis∏aw  157 
„Jan” (TW)  365
Jan Pawe∏ II  46, 47, 214, 229 
„Jan S.” (TW)  228
Jancarz Kazimierz ks.  323
Janczur Tadeusz  216
Janda Eugeniusz  378
Janda Józef  427 
„Janek” (TW)  439
Janik Marian  193 
Janisz Stanis∏aw  388, 389, 395 
Jankiel Stanis∏aw bp  145 
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Jankowski Jerzy  126 
Janocha Andrzej  441 
Janowski Gabriel  126, 314, 316, 388,

391, 394
Janusz Henryk  374
„Jarek” (TW)  437 
Jarosz Jacek  209, 275
Jarosz Jan  87, 207, 209, 210, 247, 275 
Jarosz Kazimierz  113 
Jaruzelski Wojciech  114–116, 156,

168, 170, 174, 179, 268, 271, 325,
334, 362, 391, 400, 411, 464–466 

Jarzàb Kazimierz  217, 284, 322
Jasiƒski Bogumi∏ o.  358 
Jastrz´bski Andrzej  14
Jastrz´bski Bronis∏aw ks.  218, 265, 309
„JaÊmin”, „Supon” (TW)  198, 200,

303, 342–344, 347, 349, 353, 355,
356, 369, 370, 371, 378, 409

Jaworski Adam  14, 220, 300 
Jaêwiec Bogus∏aw  180, 375, 392 
Jaêwiecki Adam  88 
Jedynak Adam  98, 201
Jedynak Tadeusz  201, 211, 367 
Jedynak Witold  146
Jemio∏a Marek  95 
J´drzejec Stanis∏aw  180, 462
„Jod∏owski Micha∏” zob. Kopaczew-

ski Antoni
Jod∏owski Roman  152 
„Jola” (TW)  431 
Joniec Jerzy  208
„Józef” (TW)  164
Józefczyk Micha∏ ks.  54
Józefczyk Mieczys∏aw  62
„Józek” (TW)  65, 104, 165, 353
Jóêwiak Jerzy  468
Jóêwiak Zdzis∏aw  348 
Jurczak Roman ks.  309
Jurczak Stefan  376, 382 
Jurczyk Marian  368 

„Jurek” (TW)  256
Jurek Stanis∏aw ks.  323 
Jurkiewicz Maria  208 
„Justyna” (TW)  344
Juszczyk Halina  322 
Juzwenko Adolf  306 

Kabaciƒski Stanis∏aw  282 
Kaca∏a Andrzej  113, 116–118, 121
Kachlik Andrzej  218
Kacykowski Jan  84 
Kaczmarczyk Piotr  63, 88, 182 
Kaczmarski Andrzej  291
Kaczmarski Krzysztof  310 
Kaczor Kazimierz ks.  218, 263, 399,

407
Kaczor Krzysztof  63, 220
Kaczorowski Andrzej W.  17, 48, 51,

121, 127, 228, 263, 435
Kaczyƒski Lech  405
Kajak Jerzy  301, 351 
Kalandyk Gra˝yna  406
„Kalina” (TW)  200
Kalinka Marek  63, 75 
Kalita Stanis∏aw  196, 197, 285, 293,

294, 302, 377, 406, 407 
Kalityƒski Bogdan  218 
„Kamil” (TW)  466
„Kamil” zob. Kuberna Ewa
Kamiƒska Józefa (pseudonim) zob.

Chojnacki W∏adys∏aw, Chojnacki
Wojciech

Kamiƒski Antoni  186
Kamiƒski Krzysztof  100, 102–104,

108, 118, 124, 126, 132 
Kamiƒski ¸ukasz  7, 8
Kamiƒski Marek  188, 189, 197, 206,

207, 210, 211, 215, 230, 256, 263,
280, 295, 296, 324, 354, 377, 404,
424, 433, 434, 444, 461, 472

Kantor Adam  434 
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Karaku∏a Tadeusz  454 
KaraÊ Józef  43, 151, 152, 187, 260,

340, 341
KaraÊ Marian  76 
Karcz Leszek  217 
Kardasz Ryszard  220–222, 232, 291,

299, 405 
KarnaÊ Stanis∏aw  184 
Karos Krzysztof  366 
Karp Adolf  54, 55, 82 
Karp Franciszek  10, 150, 153, 155,

278, 418, 461–463
Karpiƒski Jakub  9, 11, 12, 15, 272 
Karpiƒski Józef  72
KaruÊ Jan  117, 120, 121, 124, 125,

129, 132, 181, 255, 286, 313, 314,
320, 345, 352, 358, 389, 391, 394,
396, 435, 437–439, 446, 461

Kasprzycki Remigiusz  410
„Katamar” (TW)  204, 344
Kawa Maria  358 
Kawa∏ek Jerzy  71
Kawecki Edward  161, 210, 213
Kazimierski Henryk  115–117 
Kàkol Kazimierz  45
Kensy Tadeusz  50, 52, 58, 66, 67, 85,

88, 92, 95, 100, 101, 107, 127–129,
138, 139, 158, 166, 203, 204, 238,
247, 248, 285, 293, 303, 369,
370–372, 378, 407

Kersten Krystyna  395 
K´cik Wies∏aw  50, 51
K´dzior Maciej  209, 304 
Kida Jan  406
Kielka Eugeniusz  433 
Kie∏b Jerzy  402 
Kie∏tyka Grzegorz  216, 303 
Kiepas Stefan  253
„Kier” (TW)  235
Kierat Józef  109, 118, 158, 359, 386,

406, 409

Kijanka Czes∏aw  67, 68, 80, 83, 87,
92, 96, 107, 109, 161 

Kilarski Mieczys∏aw  279 
Kinel Józef  88, 190, 217, 218, 298,

347, 350, 357 
Kinel W∏adys∏aw  88 
„Kiry∏” (TW)  332
Kisz Marek  247 
Kiszczak Czes∏aw  34, 169, 248, 265,

318, 326, 380, 406, 413, 414, 465,
466, 468, 471 

Klader Janusz  36, 37, 198, 341, 351,
378 

Kleban Barbara  299, 322, 357 
Klich Janusz  249, 455 
Klimaszewski Zygmunt  180
Klimowicz Maria  262
Klus Jerzy  16 
K∏ak Krzysztof  434 
K∏oczowski Jerzy  309
K∏opotowski Jan  117 
K∏os Stanis∏aw  362
K∏y˝ Wojciech  87, 188, 189, 251
Kmieç W∏adys∏aw  227, 407
Koc Piotr  216 
Kochman Micha∏ ks.  263 
Kocik Miros∏aw  75, 220, 300 
Koco∏ Miros∏aw  442 
Koczur Stanis∏aw  235
Kolano Tadeusz  48, 49, 92 
Kolberger Krzysztof  307 
„Kolorado” (TW)  344
Ko∏odziej Antoni ks.  407
Ko∏odziƒski Kazimierz  103 
Ko∏tak Stanis∏aw ks.  265, 310, 322,

407, 443
Komorowska Antonina  362
Komorowska Maja  305
Konarski  234 
Kondefer W∏adys∏aw  24, 97, 152 
Konieczny Marek  301, 346
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Konik Marek  216
Konkel Józef  184, 196, 199, 285, 302,

356, 361, 378, 387, 404, 406, 407,
409, 424, 426, 427

Konopka Tadeusz  424
Kopacz Andrzej  217
Kopacz Jacek  304 
Kopaczewski Antoni „Micha∏ Jo-

d∏owski”  66, 67, 69, 70, 80, 82,
84–86, 91, 92, 96, 101, 104, 106,
109, 112, 113, 115, 117, 127, 137,
138, 165–167, 175, 177, 197, 198,
200, 203, 204, 206, 238, 280, 281,
285, 291, 293, 294, 300–303, 316,
320, 323, 344–346, 348, 355, 369,
371, 387, 391, 393, 406, 407, 427,
441, 444, 445, 467, 468 

Kopaczewski Antoni „Lew”  66
Kopczak Czes∏aw  432
Kopeczek Jerzy  63, 76, 84, 193, 220,

232, 266, 299, 300 
Kopera Janusz  229, 285, 360, 395, 441 
Kopera Stanis∏aw  62, 87 
Kopisto Alina  443 
Kopisto Wac∏aw  443
Kopka Bogus∏aw  14, 15, 24 
Kopka Jan  405 
Koptyra Adam  63, 84, 99, 192, 247 
Kopystyƒska Irena  357 
Koralewski Jacek  374 
Korczykowska Teresa  434 
Kordas W∏adys∏aw  208 
Korecki Jan  374 
„Korkowski Jan” (TW)  164, 214
Korni∏owicz Tomasz  341, 347
Korzuch Anna  184
Kosiorowska Anna  221 
Kosiorowski Kazimierz  356 
Kosiorowski Zdzis∏aw  221
Kossut Henryk  48
Kostka Andrzej  431

KoÊciak Kazimierz  105 
KoÊciƒski Boles∏aw  298
KoÊció∏ka Witold  216
KoÊció∏ko Janusz  83
KoÊciuk Zygmunt  280 
Kot Mieczys∏aw  462 
Kot Stanis∏aw  249
Kot Z.  238
Kotarba Leon  24, 66, 150 
Kotulski Janusz  76
Kotwica Ryszard  232, 300, 374 
Kowal W∏adys∏aw ks.  320
Kowalczyk Roman  135
Kowalczyk Stanis∏aw  29, 149 
„Kowalski” (TW)  319, 364
Kowalski Lech  413
Kozarski Jan  343 
Koziarz Jerzy  405, 406, 407, 443 
Kozik Henryk  322, 432, 443 
Kozio∏ Andrzej  217, 322
Kozio∏ Jan  408
Kozio∏ Maria  217 
Koz∏owski Jan  48, 49, 50, 92, 100,

102, 123, 126, 127, 138, 159, 289,
291, 321, 388, 389, 394, 396, 409,
435, 448, 458 

Koz∏owski Leszek  379 
Krajnik Józef  234 
„Krak” (TW)  235 
Krakowiak Adam  63, 76 
Krasny Zbigniew  235, 307 
Krasoƒ Katarzyna  52
Krasoƒ Stanis∏aw  52, 100 
„Kraszewski” (TW)  344
Krata Stanis∏aw  455
Krawczyk Leszek  63
Kr´˝el Marek  256
„Kropka” zob. Kuberna Ewa
Król Józef  444 
Kruczyƒki Franciszek  414 
Kruk Irena  95 
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Kruk S∏awomir  301, 355, 356, 407 
Kruk Tadeusz  24, 61, 62, 97, 244, 310

Krupa Antoni  58 
Krupka Stanis∏aw  63, 69, 76, 80, 84,

92, 99, 172, 192, 247, 405, 410,
411, 424

Krupski Janusz  188 
Kru˝el Ryszard  235 
Kryk Jaros∏aw  141 
Kryƒski Jan  351, 404 
Krzakowski Jerzy  339 
Krzanowska Anna  88
Krztoƒ Adam  66, 67, 172 
Krztoƒ Marian  196, 406, 407
Krzysztofiƒski Mariusz  49 
Krzysztoƒ Jerzy  407 
Krzywiƒski Stanis∏aw ks.  210, 215,

260, 263, 447 
Krzywonos Maria  197 
Krzywonos Stanis∏aw  197, 369, 371
Kubas Stanis∏aw  208 
Kubas Zbigniew  458 
Kuberna Ewa „Kamil”, „Kropka”  16,

63, 192, 193, 220, 221, 223, 232,
247, 252, 253, 266, 284, 299, 300,
309, 322, 343, 352, 353, 361,
373–375, 403, 411, 412, 425, 432,
433, 445, 448

Kubicka Gra˝yna  299 
Kubicki Janusz  63, 232, 283, 300 
Kubik Andrzej  377, 427 
Kubin Helena  197, 295 
Kubrak Zygmunt  452 
Kucharska Eleonora  294 
Kucharski Andrzej (PrzemyÊl)  68,

161, 210, 254, 291, 354
Kucharski Andrzej (Rzeszów) „Kon-

rad Rzeszowski”  204, 226, 281,
294, 300–302, 305, 344, 346, 347,
355, 360, 387, 406, 407, 441, 467

Kuchciƒski Marek  225, 229, 232, 262,
280, 308, 320, 354, 441, 442, 446,
461

Kuczyƒski Krzysztof  64 
Kuczyƒski Waldemar  19 
Kud∏ak Aleksander  141 
Kuku∏ka Krzysztof  298 
Kula Irena  203, 351 
Kulerski Wiktor  273
Kulig Andrzej  230, 322, 357
Kulig Ryszard  230 
Kulig Stanis∏aw  218, 230, 299, 357,

373
Kuliga Henryk  217, 343, 441
Kuliƒski T.  393 
Kulpa Zdzis∏aw  72 
Ku∏aj Jan  101, 105, 110, 114, 117, 120,

121, 123–127, 177, 225, 317, 368
Kunysz Kornel  406 
Kurasiewicz Ligia  300 
Kurasiƒski Julian  229
Kurkiewicz Teresa  434 
Kuroƒ Jacek  47, 91, 95, 145, 150, 447 
Kurowski Mariusz  94, 140, 190
Kurz´pa W∏adys∏aw  180
Kusiƒski Stanis∏aw  49–51, 87, 95,

158, 161, 242
KuÊ Stanis∏aw  356, 421
KuÊnierz Bogus∏aw  300 
KuÊnierz Zdzis∏aw  220
Kut Eugeniusz  406, 407
Kuzian Jerzy  190, 191, 253 
Kuêniar Andrzej  58, 65, 92, 100, 281,

285, 291, 346
Kwarta Franciszek  426 
KwaÊniewski Aleksander  471
Kwiatkowski Eugeniusz Felicjan  309,

407
„Kwiatkowski Tadeusz”, „Maria K.”,

„Zygmunt K.” (TW)  198, 203
Kwolek Jan  234 
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Kyc Alfred  190, 204, 447
Kyc Józef  204, 301, 302, 351, 355,

407, 467

Lach Krystyna  324 
Lachor Mieczys∏aw ks.  263
Landa Stanis∏aw  129
Lasek Ma∏gorzata  281
Laskosz Jan Klaudiusz „Cezar”  196,

205, 231, 279, 293 
Lasota Marek  30
Latawiec Kazimierz  283 
Latyƒski Wojciech  117
Lechowski Andrzej  192 
Leja Franciszek  208
Lemaƒczyk Zbigniew  197
Lenart Wies∏awa  258, 378, 406, 408
Lenkiewicz Antoni  310
„Lesio”, „88”, „El˝bieta” (TW)  344,

353, 355, 360
Leski Krzysztof  15, 207, 282
Leszczyƒska Beata  67
„Leszek” (TW)  163, 164
LeÊ Stanis∏aw  229
LeÊniak S∏awomira  88, 218, 443 
LeÊniak Zbigniew  218
„Levin” (TW) zob. „Ryszard”
„Lew” zob. Kopaczewski Antoni
Lewandowska Irena  426, 443 
Lewandowski Kazimierz  280
Lewiƒski Zdzis∏aw  393
Liber Mieczys∏aw  285, 294, 377, 406
Lichota Jan  199
Lig´za Lucjan  165
Lignarski Andrzej  16
Lignarski Jerzy  204, 301
Lipiec Józef  137, 237 
Lipiec Kazimierz  397
Lipiƒski Edward  47 
Lipiƒski Ryszard  374
Lipski Jan Józef  47, 138

Lis Bogdan  111, 201, 350, 367, 376,
391

Lisowska Krystyna  147, 258
Liwak W∏adys∏aw  403, 405, 414, 415,

417, 425, 448, 458, 472 
Loegler Janusz  184, 195, 201, 285, 369
Lonczak Jan  280 
Lorenc Jerzy  322
Lubaƒska Lucyna  232
Lubaƒska Stefania  232
Lubieniecki Grzegorz  197 
„Lucyna” (TW)  348
„Ludwik” (TW)  303, 344, 365
Lyro Alicja  224

¸ab´dê Krzysztof  7
¸acek Wies∏aw  384
¸ach Czes∏aw  425 
¸akomy Józef  184
¸akomy Stanis∏aw  66, 67, 199, 293,

295, 303, 370, 371, 404, 405, 407,
424, 425, 427, 444, 448

¸oin Zofia  52 
¸ojowska Anna  374 
¸opatka Adam  317 
¸opuski Jan  41, 306 
¸oza Stanis∏aw  197 
¸ódê Stefan  404, 407
¸ódê Wies∏aw  204, 301
¸uc Franciszek  433, 434
„¸ukasz” (TW)  323
¸ukaszek Wojciech  161
¸ukowski Ryszard  96
¸uszczyszyn Zbigniew  210 
¸ysakowski Jan  234 
„¸ysy” (TW)  344, 444 
¸ysyganicz Franciszek  103, 125, 126,

131

Mac Jan  129 
Mac Stanis∏aw ks.  143, 200 
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Mach Franciszek  434
Machcewicz Pawe∏  15 
Macia∏ek W∏adys∏aw  129
„Maciej” (TW)  265, 344
Maciejowski Ryszard ks.  98, 266, 322
Macierewicz Antoni  47, 266
Madej Krzysztof  188 
Madej Ryszard  348 
„Magik” (TW)  357
Magoƒ Marian  117
Majcher Zdzis∏aw ks.  332, 399
Majchrzak Grzegorz  14, 15, 24, 169,

182, 194
Majdzik Ryszard  247
Majerski Stanis∏aw  215, 218, 298, 373
Majewski Miros∏aw  76
Majgier Zygmunt  187–189, 206, 207,

296, 297, 377, 404, 433, 444 
Majka Robert  404, 468
Makarski Bogdan  208, 356
Makiel Andrzej  210 
Maksym Jan  439
Maksymilian br. zob. Szelepiƒski Eu-

geniusz 
Malczyƒski Józef  197, 350
Malec Adam  354
Malinowki Roman  25, 226, 468
Ma∏ecki Edward  389, 394 
Ma∏ob´dzki Józef  92
Mamru˝niak Stanis∏aw  208 
Mania Andrzej  63
Mantojfel Jan  312
Maƒko Brunon „Ben”  61 
Marciak Stanis∏aw  352
„Marcin” (TW)  330
Marcinkowski Józef  389, 395
Marczak Stanis∏aw ks.  265, 310, 322,

407, 443
Marczuk Barbara  196
„Maria K.” (TW) zob. „Kwiatkowski

Tadeusz”

„Marian” (TW)  344
Marker Aleksander  117
Markowicz El˝bieta  443 
Marks Karol  124 
Marsza∏ek Józef  227, 422 
Marsza∏kowski Tomasz  83, 212
„Marta” (TW)  34 
Martynuska Franciszek  406 
Mastej Emil  62, 87, 96, 98, 218, 232,

246, 247, 299
MaÊlach Andrzej  252
Materka Tadeusz  24, 69, 105, 113 
Materski Edward bp  147, 326
Matusiewicz Andrzej  433
Matusik Stanis∏aw  191
Matusz Józef  249 
Matuszczak Adam  66, 67, 184, 197,

291, 302, 414, 426, 445, 458, 467 
Matuszewski Jan  462 
Matycz Konrad  235, 455
Matysik Marian  243, 322, 443 
Maziarz Stanis∏aw  291
Mazowiecki Tadeusz  10, 91, 308–310,

323, 374, 384, 468, 469
Mazur Franciszek  226, 249
Mazur Jan  118 
Mazur Piotr  137
Mazur Stanis∏aw  52, 402 
Mazur W∏adys∏aw  67, 101, 114, 117
Mazurek Eugeniusz  452 
Mazurek Tadeusz  454
Mazurkiewicz Andrzej T.  302, 440 
Maênicki Andrzej  227
Ma˝ewski Lech  274 
„Mechanik” (TW)  164
Medyƒski Andrzej  301, 467
„Melisa” (TW)  250
Merkel Jacek  405 
Messner Zbigniew  415 
Miara Izydor  439 
Mica∏ Stanis∏aw  258, 404
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Michalski Adam ks.  53, 54
Michalski Józef ks.  327
Michalski Stanis∏aw  438
Micha∏kiewicz Roman  389, 395
„Michel” (TW)  346
Michna Józef  131
Michnik Adam  47, 95, 111, 350
Michno Marek  406
Mierzwa Irena  408 
Mierzwa Zbigniew  461 
Mi´dlar Adam  208
Mi´dlar Halina  208
„Miko∏aj” (TW)  344 
Miko∏ajska Halina  305, 309
Miko∏owicz Waldemar  208, 209, 291,

320, 345, 358
Miksza Romuald  393
Mikulak Sebastian  397
Miku∏a Wojciech  209
Milczanowski Andrzej  376
Milewski Jerzy  90
Milewski Miros∏aw  168, 170
Miller Janusz  66, 407
Miller Leszek  339, 471
Miller Micha∏  216 
Minicka Wanda  425
Mirowski Stefan  306
Misiàg Jadwiga  208, 358, 441
Mitrochin Wasilij  332
Mizio∏ek W∏adys∏aw bp  248
Mleczko Jacek ks.  209
M∏ynarski Janusz  82
Mocka Walerian  230
Moczulski Leszek  48, 55, 136
Moczulski Wies∏aw  197, 285, 406, 407
Modzelewski Karol  69
Mo∏dawa Tadeusz  64
Morawiecki Kornel  204, 354
Moskwa Stefan bp  390, 399
Motyka Zbigniew ks.  379
Mrowiƒski Józef  280

Mrozicki Robert  397
Mróz Zofia  195
Mucha Pawe∏  395
Mu∏a Zbigniew  406, 407
Musia∏ Jan  42, 67, 79, 88, 111, 139,

181, 196, 198, 207, 230, 231, 321,
322, 379, 405, 441, 442, 447, 458

Myczka Eugeniusz  395
MyÊliwiec Piotr  404 
MyÊliwiec Stanis∏aw  404, 407
MyÊliwiec Wies∏aw  301, 303, 355,

356, 407 
MyÊliwiec Zenon  408

Nabywaniec Stanis∏aw ks.  42
Naimski Piotr  47 
Naro˝niak Jan  111
Nawrocki Tadeusz  388, 389, 396
Nawrocki Zbigniew  10, 14, 18, 41,

171, 398, 461
Nawrot Wies∏aw  373
Nebesio Jan  216, 431 
Niebudek Jan  455
Niemczycki Mariusz  358
Niemczyk Józef  425 
Niemczyn Boles∏aw  172, 192
Niemiec Jan  412 
Niemkiewicz Bronis∏aw  443
Niemkiewicz Pawe∏  352, 358, 472 
Nieradka Edward  311
Nieradka Mieczys∏aw  64
Nitka Edward  191
Nizio∏ek Zbigniew  154
Ni˝nik Eugeniusz  408 
Nowacki Wieƒczys∏aw  51, 229, 232,

247, 292, 311–315, 362, 388, 389,
391, 422

„Nowak” (TW)  319, 364
Nowak Andrzej  298, 322, 384
Nowak Czes∏aw  444
Nowak Janusz  306
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Nowak Jerzy  208, 298, 322, 432
Nowak Leszek  19
Nowak Waldemar  408
Nowicki Edward  212
Nycz Wac∏aw  458 
Nyczek Mieczys∏aw  452 

Oberc Adam  191, 218, 253
Oberc Franciszek  310, 347, 431 
Obler Janusz  152
Obrzut Antoni ks.  407
Ochyra  234
OczoÊ Kazimierz  346
Ogrodniczek E.  67
Ogrodnik Jan  104, 105, 117, 152
„Okoƒ” (TW)  353
Olchowy Jan  320
Olczak Marian  175, 289
Olech Stanis∏aw  66, 197, 408 
Olejarek Antoni  212
Oliwa W∏odzimierz  250
Olszaƒski Józef  229, 313
Olszewski Janusz  351
Olszówka Józef  407 
Olszówka Wac∏aw  374
Olter Leszek  234
Onyszkiewicz Janusz  127, 447, 457,

458
Onyszkiewicz Tadeusz  407 
Opacki Eugeniusz  68, 74, 161–163,

260
Opaliƒski Edward  207, 296, 434
Opaliƒski Jerzy  406 
Opaluch Marian  213
„Opel” (TW)  321
Opolski Czes∏aw  117
„Orkan” (TW)  106
Orszulik Alojzy ks.  145, 410
Osiatyƒski Janusz  458
Osiatyƒski Jerzy  447, 466
Osiƒska Krystyna  87, 96, 187

Osnowski Andrzej  65 
Ossowski Miros∏aw  406
Ostafijczuk Andrzej  182
Ostasz Grzegorz  40, 41
Ostatek Zdzis∏aw  100
Ostrowski Ryszard  304
Owoc Henryk  377, 444
Owsiak Janusz  67
O˝óg Józef  330

Paczkowski Andrzej  7, 15, 168, 169,
174, 272, 420

Padowicz Stanis∏aw  430 
Padyku∏a Stanis∏aw  407, 446, 458 
Pajda Stanis∏aw  101, 120, 121, 123,

124, 132, 345
Paliƒski T.  132
Paluch Krzysztof  402, 442 
Pa∏asz Micha∏  118
Pa∏´ga Józef ks.  143
Pa∏ka Barbara  136
Pa∏ubicki Janusz  201, 367, 376
Pa∏ys Tadeusz  208
Pamu∏a Andrzej  284
Panek Krzysztof  402
Panek Tadeusz  186
Paraponiak Bogdan  443 
Paryna Teresa  83
Pas∏awski Henryk  234, 455 
Pasternak Jacek  195
Patera Kazimierz  253
Patryn Janina  227
Paulukiewicz Andrzej  67, 307
„Pawe∏” (TW, PrzemyÊl)  54, 55, 59, 161
„Pawe∏” (TW, Rzeszów)  127–130 
Pawiƒski Stanis∏aw  180
Pawlicka Ma∏gorzata  111
PawluÊ Adam  218, 266, 322, 373
Paw∏owski Wies∏aw  152
Pelc Janusz  130
Pelc Józef  117, 120, 129, 130, 228,
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285, 289, 365, 434, 440 
Pelczar Eugeniusz  235 
Pelczar Micha∏ ks.  407
Pe∏ka Ludwik  129, 229, 388, 389, 393,

395
Perlak Franciszek  52, 100
Perliceusz Alojzy  46, 151
Peszko Antoni  67
Peszko Eugeniusz  407 
Petra Tomasz  345, 358
Petrus Julian  339
P´kala Emil  66, 406 
P´kala Leszek  362
P´kala Marek  67, 405, 443 
P´kalski Krzysztof  253
P´pek Jan ks.  324
P´zio∏ Adam  374, 432, 443
P´zio∏ Mieczys∏aw  374
Piechuta Bogus∏aw o.  265, 310
Piecuch Adam  434
Piecuch Henryk  228
Pieczonka Czes∏aw  379
Piejko Wilhelm  439
Piek∏o Dariusz  362
Pieroƒski Roman  126
Pieróg Stanis∏aw  130
Piesiak Jacek  54
Piestrach Jan  209
Piestrak W∏adys∏aw  196, 231
Pietraszek Jerzy  406, 
Pietryk Grzegorz  321
Pikul Antoni  218, 299, 322
Pilch Marian  216
Pinior Józef  367
Piotrowski Grzegorz  30, 333, 334, 364
Piotrowski Pawe∏  15, 27, 30
Pisuliƒski Jan  11, 18, 181, 183, 185,

187, 192, 193, 195, 201, 202, 205,
209, 220, 222, 224, 225, 233, 235,
238, 239, 245, 250, 253, 256, 258,
266–269

Pittner Marian  108
P∏atek Zenon  30, 119, 176, 263, 362
P∏atko Stanis∏aw  210
Podhalicz-Wojciechowska Maria  311
Podkowski Mieczys∏aw  108
Podolec Maria  208
Podsiad∏o Wies∏aw  374, 403
Pokrzycki Mieczys∏aw  346
Polak Jerzy  299
Polak Kazimierz  88
Polak Wojciech  11
„Polonus” (TW)  455
Pomianek Józef  89
Pomianowska Wanda  306
Pomykalski Roman  96
Poniatowski Kazimierz  266, 322
Popie∏uszko Jerzy ks.  30, 276, 277,

298, 331, 333, 334, 361, 369, 403
Popowski Jerzy  139
Porczak Teresa  251
Por´ba Bohdan  155
Posobiec Tadeusz ks.  407
Potasz Jaros∏aw  412
Potocki R.  122
Potyra∏a W∏adys∏aw  219
Poziomek Urszula  232
Po˝oga W∏adys∏aw  411 
Pracki Henryk  117
Procyk Wies∏aw  103
Prokop Barbara  434
Prokop Krzysztof  87, 96, 189
Prokop-Kur Krystyna  103
Przebieglec Stanis∏aw  348
„Przemys∏aw” (TW)  163, 164
Przewrocki Marian ks.  142, 258, 326,

327
Przyby∏o Adam  406
Przy∏ucki  284
Puchalski Adam  208
Pudliƒski Marek  95, 189, 206, 215,

251
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Pupka Jan  337
Pyç Czes∏aw  374
Pyjas Stanis∏aw  50
Pyrkosz Marek  49
PyÊ Zygmunt  87, 96, 187
Pytka Franciszek  61, 64
Pytko Leszek  87
Pyzik Jan  88

Raba Jan  212, 213
Rabij Andrzej ks.  327
Radochoƒski Tadeusz  54
Radomski Mieczys∏aw  407
„Rafa∏” (TW)  228
Raina Peter  149, 213, 248, 315, 321,

324, 328, 334, 414 
Rajchel Kazimierz  461 
Rajchel Marian ks.  281 
Rajchel Zbigniew  234
Rakowski J.  238
Rakowski Mieczys∏aw F.  19, 156, 415,

417
Ratajczak Julian  67
„Rawicz” (TW)  55
Ràczy Dariusz  347
Ràczy Stefan  85, 195, 302, 303
Rechowicz Marian bp  142, 146, 199,

259
„Redliƒski” (TW) zob. „Topolski”
Rehorowska Maria  246
Reizer Jan  151, 152, 153
Rejment Julian  407, 427 
Remion Józef  171
Rempo∏a Edward  161, 226, 281, 439
R´bicz Jerzy  347
„Robert” (TW)  346
Rogoziƒski Ryszard  196, 293, 307,

369, 406, 407
Rokitowski Mieczys∏aw  249
Rokosz Tomasz  284 
Roliƒski Adam  231

„Roman” (TW)  235, 344
Romaszewska Zofia  322
Romaszewski Zbigniew  47, 359, 360,

372, 448, 458
„Romek” (TW) zob. „Wacek”
Rostek Kazimierz  76, 91, 222, 291,

299, 300, 374, 448, 458
Rostek Micha∏  403 
Roszkowski Wojciech  416 
Rott Ryszard  193
Rozum Adam  67, 92, 95, 138
Ro˝d˝yƒski Jerzy  117
Ro˝ek Adam  397
Ro˝ek Jan  397
Ro˝ek Janusz  388, 389, 391, 394
Ró˝ycki Robert  67
Ruchniewicz Krzysztof  8
Rudnicka Ma∏gorzata  42, 379
Rudnicki Boles∏aw  293, 369, 377
Rudnicki Tadeusz  330
Rudolf Jerzy  67, 305
Rudziƒski Micha∏  76
Rulewski Jan  112, 368
Rusinek Tadeusz  86
Ruszel Wojciech  228, 390
Rut Janusz  58
Rutyna Andrzej  152
Ruzikowski Tadeusz  26, 32, 33
Ryba Bronis∏aw  403 
Rybak Leszek  204, 301, 302, 345,

346, 351, 360
Rychel Marian  374
Rychter Piotr  92
Ryczaj Andrzej  342
Ryczaj Tadeusz  455 
Rydel Lucjan  361
Ryglewicz Józef  87
Ryka∏a Henryk  330
„Ryszard”, „Levin” (TW)  204, 350,

402
Rzàsa Marek  195, 457 
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Rzepski Tadeusz  275
„Rzeszowski Konrad” zob. Kucharski

Andrzej

Sabara Józef  103
Sacharow Andriej  332 
Sad∏owski Czes∏aw ks.  262
Sanocki Marian  455, 456
„Saroƒ” (TW)  360
Sasanka Pawe∏  56
Sasin Józef  416, 422
Sawaryn Grzegorz  431 
Sawicka El˝bieta  295
Sawicki Czes∏aw  295 
Sawicki Wojciech  382 
Sawicki Zdzis∏aw  432
Schmidt Halina  208 
Schmidt Zbigniew  208 
Seku∏a Stanis∏aw  453 
Serafin Józef  374 
Serwiƒski Mieczys∏aw  117
S´k Marian  374
S´k Piotr  48
SieczkoÊ Zbigniew  85, 181, 184,

195–199, 231, 250, 279, 280, 285,
293, 295, 302, 303, 323, 341, 342,
348, 349, 356, 361, 368–372, 378,
382, 387, 404–407, 424, 425, 427,
430, 441, 444

Si∏a-Nowicki W∏adys∏aw  138, 309,
323, 368, 138

Si∏ka Józef  407 
Simczak Józef  293
Siuber Zbigniew ks.  324
Siwicki Florian  170, 413, 469
Siwiec Adam  73
Siwiec Mariusz  67
Siwiec Ryszard  41, 42
Siwiec Wit  51, 53, 54, 59, 74, 87,

161–163, 242
Skalski Jacek  453

Skoczylas Jerzy  169
Skoczylas Tadeusz  213
Skorodecki Stanis∏aw ks.  259
Skóra Ryszard  294, 323, 350, 406, 407
Skórzyƒski Jan  41, 379
Skubisz Marian  460
Skubisz Stanis∏aw  462
S∏abik Zygmunt  108
S∏owik Andrzej  112, 368
S∏owik Stanis∏aw ks.  407
Smalec Janusz  425
Smyk Józef  353
Sobek Franciszek  407
Soko∏ Jan  306
Soko∏owski Józef  247
Soko∏owski Romuald  251
Sokólski Mieczys∏aw  323, 350
Sokólski Ryszard  294, 323, 406, 407
Solarz Stanis∏aw  207
So∏ek Jan  137, 196, 226, 285, 406
So∏ek Stanis∏aw  285, 294, 408, 427,

434
So∏omska Janina  397
Sondej Józef ks.  143, 258, 407
„Sonia” (TW)  381
Sopel Helena  251
Sopel Tadeusz „Zdzis∏aw O.”  16, 95,

100, 101, 105, 108, 113, 116, 120,
126, 129, 207, 225, 226, 229, 246,
249, 254, 260, 262, 311–313,
315–317, 379, 389, 391, 393, 394,
397, 435, 436, 439, 444, 447 

Sowa Henryk  427, 323
Sowa Jan  204, 301
Sowa Tadeusz  85, 182–184, 200, 303
Sowa Zbigniew  221
Sowiƒski Pawe∏  41
Spa∏ek Robert  56
Spiski Piotr  201
Sporzyƒski Henryk  222
Sporzyƒski Marian  222
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Sroka Roman  285, 294, 351, 407, 434
Sroka Ryszard  220
Stabiszewski Jerzy  141, 210
„Stach” (TW)  92
Stachiewicz Jacek  455 
Stachowicz Andrzej  66, 85 
Stachowicz Stanis∏aw  197, 293, 294,

350, 377, 378, 406, 407
Stachura Bogus∏aw  46, 149, 170, 175
Stachyrak Andrzej  290
Staniszewski Stanis∏aw  208
Staniszewski Wies∏aw  299, 322, 384
Stanowski Adam  306, 309
Stanowski Krzysztof  306
Staƒski Tadeusz  55
Staroƒ Krzysztof  444 
„StaÊ” (TW)  106
Stawarz Wies∏aw  346
Stàczek Jan ks.  143, 258, 306, 323
Stec Janina  148, 443 
Steç Jan  141
Stelmach Artur  397
Stelmachowski Andrzej  306, 391,

410, 413, 437
Stendiuch Edward  375
Sternal Micha∏ ks.  306
St´pieƒ Maria  395
St´pieƒ Stanis∏aw  189, 381
St´pieƒ Tadeusz  384, 457
St´pieƒ Wiktor  374
St´pniak Jerzy  281, 345
Stipal Stefania  306
Stochaj Stefan  340
Stochla Krystyna  279
Stok∏osa Andrzej  209
Stola Dariusz  9
Stopyra Mieczys∏aw  254, 320, 345
Stój Regina  374
Strasz Ma∏gorzata  41
Straszewski Konrad  30 
Stràczek Zbigniew  256

Str´k Micha∏  16, 17, 183, 184, 195,
197–199, 202, 208, 231, 235, 247,
250, 254, 279, 282, 285, 288,
292–295, 302, 303, 305, 307, 312,
323, 342, 347, 349, 351, 356, 357,
361, 370, 376–379, 382, 386, 397,
404–407, 409, 413, 424, 427, 430,
441 

„Strug” (TW)  353
Strycharz Marian  197, 285, 294, 350,

378, 406, 407
Strza∏ka Marek  281, 345
Strzembosz Tomasz  7, 8, 306, 309
„Student” (TW) zob. „Artur”
Styczyƒska El˝bieta  218
StyÊ Bronis∏aw  406
Such Marek  425
Suchora Henryk  312, 343
Sudo∏ Adam ks.  216, 266, 299, 310,

374, 407, 447 
Sudo∏ Józef  432 
Sudo∏ Roman  403 
Sudo∏ Stanis∏aw  51, 53, 54, 59
„Supon” (TW) zob. „JaÊmin”
Surmacz Stanis∏aw ks.  103
Suszek Roman  63
Sygnet Stanis∏aw bp  266
„Sylwek” (TW)  344
Sypio∏ Stanis∏aw  119, 321
Syzdek Stanis∏aw  450
Szachowicz Zenon  72
Sza∏aj Pawe∏  196 
Szarek Lubomir  129
Szczasny Tadeusz  163
Szczepanik Leszek  208, 378
Szczepanik Piotr  305, 309
Szczepaƒski Jaros∏aw A.  66, 67, 85,

95, 111, 139, 196, 199, 231, 303,
307, 316, 342, 361, 369, 404, 406,
407, 427, 441

Szczepaƒski Józef  285

514

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:25  Page 514



Szczepaƒski Robert  30
Szcz´k Stanis∏aw  406
Szczoczarz Wac∏aw  76
Szczudrowicz Alojzy  56
Szczurko Edward  251, 311
Szczurko Krzysztof  140, 210
Szczygie∏ Andrzej  358 
Szczygie∏ Marek  237
Szczypiorski Andrzej  447, 458
Szelepiƒski Eugeniusz (br. Maksymi-

lian)  207, 209, 210
Szeremietiew Romuald  55
Szetela Andrzej  280
Szewczyk Czes∏aw  441 
Szkodziƒski Stanis∏aw  407
Szkolnicki Piotr ks.  143
Szkó∏ka Józef  350
Szkutnik Jadwiga  356
Szkutnik Janusz  16, 50, 52, 58, 92, 95,

100, 101, 107, 111, 129, 138, 158,
166, 203, 204, 227–229, 232, 247,
248, 279, 281, 294, 300–302, 305,
312, 313, 315, 342, 348, 354–356,
366, 388, 391, 393–395, 401, 402,
406, 407, 435, 436, 440, 468

Szkutnik Krystyna  295, 401
Szmigielska Teresa  322
Sznajder Ryszard  466 
„Szop” (TW)  203, 204
Szopa Stanis∏aw  101, 182
Szostek Piotr  52, 100, 130
Szostkiewicz Adam  70, 74, 87, 95, 96,

163, 177, 182
Szot Jan  434
Szpunar Tadeusz  408 
Szpytma Czes∏awa  300, 374, 412 
Szul Józef  88, 217
Szumiejko Eugeniusz  201
Szurlej Magda  136
Szwedo Bogus∏aw  67, 123, 410
Szwic Jacek  83, 308

Szybiak Adam  54, 140
Szyde∏ko Jan  341
Szyfner Zbigniew  280
Szylar Bogus∏aw  347
Szymanderski Jacek  322, 369
Szymaƒski Jan  406, 407, 446 
Szymaƒski Józef  434 
Szymaƒski Ryszard  374
Szymczak Mieczys∏aw  9
Szymczyk Witold  184
Szyndler Julian  382, 456
Szypu∏a Antoni ks.  327

Âleboda Józef o.  265, 310 
Âledziona Stanis∏aw  159, 160, 166, 167
Âlisz Józef  112, 115–117, 119–121,

227, 312, 314, 316, 320, 363, 365,
388, 391–394, 396, 397, 407, 415,
434–437, 439, 440, 442, 444, 458,
469 

Âliwa Marian  125
Âliwiƒski Jaros∏aw  320, 434, 435
Âmia∏ek Franciszek  285, 294
„Âmia∏y” (TW)  364
Ânie˝ek Adam  196, 197, 279, 293,

406, 407, 414
Âpiewak Pawe∏  12
Âwida-Ziemba Hanna  19 
Âwidka Jan  461
Âwierczek Stanis∏aw  229
Âwierczewski Lech  455 
Âwierz Ryszard  87
Âwietlik Ryszard  186
Âwieykowski Aleksander  315, 321
Âwi´cicki Andrzej  368
Âwirgiel A.  201
Âwist Ewa  95

Tabisz Mieczys∏aw  320
TabiÊ Stanis∏aw ks.  323
Taborski Boles∏aw bp  251, 264
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„Tadek” (TW)  364
Tarnawska Wanda  136, 148, 196, 231,

258, 278, 377, 379, 405, 408, 441,
443

Tejchman Dariusz  441
Tejchman Jerzy  408
Tejchman Stanis∏aw  197
Tejkowski Boles∏aw  450 
Teliga Józef  51, 228, 285, 311, 362,

388, 389, 393–396
Tendelski Henryk  235
Tenerowicz Marek  298, 322
Terefinko Stanis∏aw  217
Terlecki Ryszard  17, 306, 311 
Thier Danuta  210, 324
Tischner Józef ks.  306, 311, 472
Tkacz Stanis∏aw  374
Tofilski Józef  417 
Tokarczuk Ignacy bp  15, 19, 42–47,

52, 55, 97, 138, 142–144, 146, 147,
175, 257, 259–261, 263–265, 272,
277, 287, 288, 299, 309, 311, 317,
318, 324–327, 331–335, 361, 371,
396–399, 404, 441, 447–449, 458,
474

Tokarczyk Zbigniew  220, 343
Tomasik Wies∏aw  218, 299, 322, 357,

373
Tondos Barbara  305, 402, 408, 409
„Topolski”, „Redliƒski” (TW)  235
Toszecki Janusz  212
„Traktor” (TW)  106
Trala Ryszard  407
Tejkowski Boles∏aw  450
Trelka Tadeusz  132, 320, 345, 358,

435, 446, 447, 458
„Triak” (TW)  207
Trojnar Jerzy  311, 435
Trybalski Stanis∏aw  433, 434 
Trybus Franciszek  229, 230, 384
Trybus Leszek  443 

Trzuskot Eugeniusz  84, 192
Tumidajski Andrzej  262
Tur Jerzy  305
Turasiewicz Anna  195
Turasz Wies∏aw  374, 403, 405, 410
Turbakiewicz Mieczys∏aw  412 
Turek Krzysztof  304
Turski Robert  232, 284, 291
Twaróg Leszek  87, 96
Tybulczyk Wit  197, 377, 443 
Tyburczy Gustaw  265
Tyrakowski Janusz  360, 378
„Tysiàc” (TW)  393, 394

Ubiel Jerzy  235
Uchwat Jerzy  235
Ulak Emil  407 
Uliasz Jacek  298
Uliasz Wilhelm  87
Ulma Tadeusz  208, 322, 441, 446,

447, 458
Urban Jerzy  373
Urbanik Maciej  344, 360
Urbanik Mieczys∏aw  339
Urbaƒski Aleksander  67
Urbaƒski Andrzej  323

„Wacek”, „Romek” (TW)  341, 342,
344

„Wacek II” (TW)  344
Wajda Mieczys∏aw  291
Wajda Tomasz  303, 304
Wal Andrzej  458
Walczak Kazimierz  451 
Walentynowicz Anna  57, 323
Walicki W∏adys∏aw  221
„Walter” (TW)  114, 115, 120 
Wa∏´sa Lech  56, 58, 63, 69, 74, 81, 82,

90–92, 106, 108, 111–113, 116,
117, 177, 200, 203, 205, 260, 264,
295, 316, 317, 367, 368, 372, 376,
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394, 401, 403, 410, 413, 414, 423,
428, 437, 442, 448, 457, 468, 469

Waƒczak Bogumi∏a  324
Waƒczak Edward  354
Warcha∏ Maria  162, 260, 330
Warda Helena  93
Wardziƒski Mieczys∏aw  389, 395
Wasy∏enko Waldemar  284
Waszczuk Jaros∏aw  88
Wa˝ny Marian  234
Wa˝ny Ryszard  235, 435, 455 
Wàsacz Jan  207
Werenc Marta  279, 280
Weryho Antoni  202, 279
Weryƒski Tadeusz  323, 407
W´gierski Jerzy  306
W´glarz Stanis∏aw  376
W´gliƒski Emilian  47
W´grzyn Julian  409
Wiak Marian  388, 389
Wianecki Krzysztof  219
Wiatr Stanis∏aw  291
Wiciƒski Robert  76
Widacki Jan  265, 326
Wiejak Czes∏aw  455 
Wielgos Stanis∏aw  207
Wielowieyski Andrzej  410, 446 
„Wierny” (TW)  106
„Wierzba” (TW)  431 
Wierzbieniec Wac∏aw  44 
„Wies∏aw” (TW)  431 
Wi´c∏aw Józef  452 
Wi´c∏aw Zdzis∏aw  95
Wiglusz Waldemar  96, 187, 443 
„Wiktor” (TW)  54
Wilczak Jagienka  235, 446
„Wilk” (TW)  129
Wilk Edward ks.  407
Wilk Stanis∏aw  206
Winiarski Janusz  388
Winiarz Wies∏aw  472

Wirkijowski Kazimierz  254
Wisz Ewa  238
Wiszka Jan  390
WiÊniewski Ludwik o.  48
Witalis Marian  216, 243
„Witold” (TW)  92
Witoƒ Krzysztof  173
Witowski Jan  71
Wizimirski Andrzej  426 
Wlaz∏o Andrzej  72
Wlekliƒski Józef  395
W∏och Mariusz  406 
W∏odarczyk W∏adys∏aw  103
W∏odek Zbigniew  112
Wojciechowski Andrzej  95, 129, 151,

180, 265, 335, 398, 452, 458 
Wojciechowski Jerzy  113, 117
Wojnarowicz Antoni  100, 102, 103,

105, 125, 126, 131, 393, 450
Wojtal Henryk  97, 152, 278, 417 
Wojtas Tadeusz  220
Wojtas Wies∏aw  172, 173, 403, 220,

222, 232, 300, 374, 375, 405, 410,
411, 425, 444

Wojtczak Tadeusz  393
„Wojtek” (TW)  164, 227, 365, 440 
Wojturski Grzegorz  407 
Wojty∏a Karol kard. zob. Jan Pawe∏ II
Wola Stanis∏aw  379
Wolak Emil  374
Wolanin Janusz  284
„Wolant” (TW)  235
Wolicki W∏adys∏aw  343
Woliƒski Wies∏aw  66, 73, 173
Wo∏czaƒski Józef  334
Wo∏ek Tomasz  323
Wo∏oszyn Zbigniew  209, 345, 358
Wo∏piuk Waldemar J.  155
Wontor Andrzej  136
Worotkiewicz Piotr  216
Woêniak Andrzej  300

517

01_srod_Iwanecz_przelam.qxd  7/6/05  16:25  Page 517



Woêniak Eugeniusz  347
Woêniak Jacek  67
Woêniak Julian  82, 455 
Woêniak Krzysztof  408
Woêniak Stefan  374
Woêniakowski Henryk  308
Woêniakowski Jacek  310
Wójcik Adam  47
Wójcik Marek  17, 135–138, 182, 196,

204, 206, 231, 251, 259, 274, 278,
281, 293, 307, 341, 342, 348, 351,
361, 369–371, 378, 382, 387, 406,
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