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Stan wojenny mógł być wprowadzony rok wcześniej – 13 grudnia 1980 r. Ujawniane wciąż nowe dokumenty MSW
świadczą o tym, że był przygotowywany jeszcze przed powstaniem „Solidarności”, nie wiosną 1981 r., lecz już
latem 1980 r. Dyskusje i spory o rzekomo dramatycznej i nagłej decyzji wprowadzenia stanu wojennego przez

władze komunistyczne PRL, rozważania o wyborze „mniejszego zła” i pewnej interwencji wojsk sowieckich tracą
więc na znaczeniu, jeśli nie stają się w ogóle bezprzedmiotowe.

Marek Klecel,
Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego

Już od pierwszych strajków w lipcu 1980 r.
najwyższe władze MSW prowadziły
przeciw strajkującym i opozycji akcje,
które miały zakończyć się wprowadze-
niem stanu wojennego. 16 sierpnia 1980 r.
rozpoczęto je pod kryptonimem „La-
to 80”, które skończyło się „zimą 81 r.”.
Już w dokumencie z grudnia 1980 r.
używa się określenia „stan wojenny”
i mówi się o konieczności jego wprowa-
dzenia. Dylematem władz PRL było
więc nie to, czy stan wojenny wprowa-
dzać, lecz kiedy go wprowadzić, by za-
chować swoją władzę.

Operacja „Lato 80” była przygotowa-
niem do stanu wojennego opracowanym
w sztabie MSW. Dopiero później, jako
długotrwała, wymagająca kompleksowej
mobilizacji akcja wojskowa, była konty-
nuowana w MON przez generałów Jaru-

zelskiego, Kiszczaka i Siwickigo. Już
16 sierpnia, a więc dwa dni po rozpoczę-
ciu strajku w Stoczni Gdańskiej i dzień
przed ogłoszeniem 21 postulatów straj-
kowych, zostaje powołany specjalny
sztab MSW do kierowania operacją „La-
to 80”, składający się z kilkunastu gene-
rałów i pułkowników, z generałami Sta-
churą i Ciastoniem na czele. Sztab miał
przygotować w całym kraju mobilizację
połączonych sił milicji, Służby Bezpie-
czeństwa, a nawet rezerwistów – do opa-
nowania sytuacji wybuchowej i kontrolo-
wania środowisk opozycji i Kościo-
ła. Jeszcze w czasie trwania strajku
w Stoczni i negocjacji przedstawicieli
„Solidarności” z komisją rządową sztab
planował „ochronę”, czyli przejęcie kon-
troli nad ważnymi strategicznie obiekta-
mi. W notatce służbowej z 28 sierpnia

zapisano: Proponowane obiekty do ochro-
ny to: radiostacje i centra nadawcze ra-
dia i telewizji, (...) węzły łączności, ma-
gazyny rezerw państwowych, ujęcia wo-
dy w większych miastach, duże składy
MPiS, stacje pomp rurociągu „Przy-
jaźń”, banki, gazownie.

Machina przyszłego stanu wojennego
ruszyła więc już od momentu nasilenia
strajków, mobilizując wszystkie siły MO,
SB, agentury, a w końcu i wojska, gdy
okazało się, że przeciwnikiem jest nie-
mal całe społeczeństwo. W protokole
z posiedzenia Sztabu MSW z 10 paź-
dziernika 1980 r., w którym wyrażano
zaniepokojenie własną sytuacją, stwier-
dzono nawet: Trzeba jednak pamiętać, że
w obecnej sytuacji jesteśmy jedyną in-
stytucją, która nie strajkuje. W świetle
dokumentów widać jasno, że żadne po-
rozumienia i układy zawarte przez stronę
rządową z przedstawicielami „Solidar-
ności”, triumfalnie przyjmowane przez
wielką część społeczeństwa, nie miały
być wcale przez władze respektowane.

WW  SSTTAANNIIEE
„Stan W”

WOJENNYM



By ły czę ścią tak ty ki zwo dze nia prze ciw -
ni ka, gry na zwło kę w ce lu przy go to wa -
nia sku tecz nej i osta tecz nej roz pra wy
z ma so wym już sprze ci wem spo łe czeń -
stwa, z ja kim ko mu ni stycz ne wła dze nie
mia ły do tąd do czy nie nia. Tak ty ka ta
roz cią gnię ta w cza sie mia ła swo je róż ne
fa zy i eta py, okre sy za ostrze nia i opre sji
pro pa gan do wej, a tak że pro wo ko wa nia
do zbio ro wych wy stą pień, by uza sad nić
ra dy kal ne uży cie si ły. Sy tu acja stró żów
ko mu ni stycz ne go po rząd ku sta wa ła się
bo wiem nie ła twa. Nie by ły to już po je -
dyn cze i lo kal ne wy stą pie nia lud no ści,
któ re szyb ko da ło się zdła wić i roz ła do -
wać w la tach 1956, 1968, 1970 i 1976.
Tym ra zem, po raz pierw szy, był to po -
wszech ny bunt po nad po ło wy na ro du.

Od po ło wy paź dzier ni ka 1980 r. zo sta -
je wpro wa dzo ny w MSW stan pod wyż -
szo nej go to wo ści, in wi gi la cja ogó łu śro -
do wisk opo zy cyj nych, moż li wość re pre -
sjo no wa nia wszyst kich po dej rza nych
o pro wa dze nie dzia łal no ści an ty pań stwo -
wej. Przy go to wa no tak że plan po wo ła nia
re zer wy oso bo wej w MSW. Pod ko niec
li sto pa da opra co wa no tak że szcze gó ło wy
plan ochro ny obiek tów MSW z za pew -
nie niem awa ryj nych środ ków łącz no ści,
żyw no ści, oświe tle nia. W pro to ko le
Szta bu MSW po da wa no na wet ta kie
szcze gó ły: Ist nie je tak że pe wien za pas
la ta rek i ba te rii. Nie zgro ma dzo no na to -
miast za pa sów lamp naf to wych. Na po -
cząt ku grud nia prze pro wa dzo no kon tro lę
sta nu po sia da nia bro ni w in sty tu cjach
cy wil nych, za bez pie cze nia bro ni spor to -
wej i my śliw skiej, tak by ogra ni czyć
do niej do stęp. W po ło wie grud nia ogło -
szo no ope ra cję „Tra pez” re gu lu ją cą
szcze gó ło wo spo sób obro ny obiek tów
cen tra li MSW i or ga ni za cję do wo dze nia
wszyst kich sił wła snych. Wła dze pań -
stwa PRL oko py wa ły się we wła snym
pań stwie przed je go miesz kań ca mi.

Pod ko niec ro ku 1980 na stą pi ło pew ne
zła go dze nie sy tu acji, po zor ny ro zejm.
Jed nak że z te go wła śnie cza su po cho dzi
do ku ment świad czą cy o dal szych przy -
go to wa niach do sta nu wo jen ne go – tu
po raz pierw szy uży to te go okre śle nia.
Do ku ment pt. „Usta le nia do ty czą ce
współ dzia ła nia Szta bu Ge ne ral ne go WP
i Szta bu MSW oraz ko or dy na cji wspól -

nych za dań w przed mio cie ochro ny
i obro ny obiek tów kie row nic twa PZPR
i rzą du PRL oraz obiek tów wła snych
MON i MSW na te re nie mia sta sto łecz -
ne go War sza wy w przy pad ku wpro wa -
dze nia sta nu wo jen ne go”, pod pi sa ny
przez gen. Szklar skie go i płk. Paw li kow -
skie go, re gu lo wał ści słą od tąd współ pra -
cę wszyst kich ośrod ków wła dzy PRL.
Pod ko niec ro ku stan wo jen ny był za tem
już prze są dzo ny, po zo sta wał tyl ko wy bór
mo men tu, któ ry by za pew nił sku tecz -
ność ude rze nia.

W dal szym cią gu trwa ły przy go to wa -
nia za bez pie cza ją ce ochro nę wła dzy.
W stycz niu 1981 r. opra co wa no sys tem
sa mo obro ny funk cjo na riu szy oraz eme -
ry tów i ren ci stów MO i SB w miej scach
za miesz ka nia. Na po cząt ku lu te go po -
wsta ły gru py ope ra cyj ne MSW przy
Szta bie Ge ne ral nym WP w cza sie ze -
wnętrz ne go za gro że nia bez pie czeń stwa
pań stwa i woj ny. W ra mach „okre su W”
prze pro wa dzo no „mię dzy re sor to wą grę

de cy zyj ną” pod kie row nic twem sze fa
MSW gen. Mi lew skie go i gen. Si wic kie -
go, któ ra by ła za pew ne sy mu la cją sta nu
wo jen ne go. Z in for ma cją o jej prze bie gu
i wy ni kach gen. Ja ru zel ski po je chał
do Mo skwy. Z po cząt ku lu te go po cho dzi
też pierw sza li sta pra wie stu osób prze -
zna czo nych do in ter no wa nia. Na stęp ne
po wsta ną wio sną 1981 r.

Rzecz ja sna, wła dze PRL nie dzia ła ły
sa mo dziel nie, by ły pod da wa ne nie ustan -
nym na ci skom Krem la. Ostrej re ak cji
władz so wiec kich wo bec sy tu acji w Pol -
sce za po bie gło zde cy do wa ne sta no wi sko
władz ame ry kań skich, któ re ostrze gły
Ro sjan przed in ter wen cją w Pol sce. Po -
dob nie za re ago wał Jan Pa weł II. Od ro -
ku 1981 moż na się by ło spo dzie wać jesz -
cze więk sze go za ostrze nia sto sun ków
ame ry kań sko -so wiec kich, gdy pre zy den -
tem USA zo stał Ro nald Re agan.

Na wio snę pre mie rem zo stał szef
MON gen. Ja ru zel ski, nie bez wpły wu
władz so wiec kich, któ re za rzą dzi ły
wkrót ce po tem spek ta ku lar ne ma new ry

wojsk Ukła du War szaw skie go na te re nie
ca łej Pol ski pod kryp to ni mem „So -
juz 81”. Wcze śniej przy by ła do War sza -
wy gru pa kil ku na stu ge ne ra łów so wiec -
kich, któ ra spraw dza ła moż li wo ści pa -
cy fi ka cji wiel kich za kła dów pra cy,
Stocz ni Gdań skiej, a w sto li cy – Hu ty
War sza wa, FSO, lot ni ska Okę cie. Ope -
ra cja „So juz 81” mia ła nie wąt pli wie
wy wrzeć sil ny na cisk na wła dze PRL,
by ła jed no cze śnie spo so bem za stra sze -
nia ca łe go spo łe czeń stwa. Ro sja nie do -
ma ga li się szyb kiej roz pra wy z „So li -
dar no ścią”, rzą dzą cy Pol ską ge ne ra ło -
wie prze ko ny wa li ich za pew ne, że
ope ra cja nie jest na ty le przy go to wa na,
by sku tecz nie spa ra li żo wać ca ły kraj,
a o to prze cież cho dzi ło. Za pew ne wte -
dy zo bo wią za li się do in ter wen cji we -
wnętrz nej, bo in ter wen cja ze wnętrz na
ozna cza ła by też ko niec ich wła dzy
(w tle ma my tak że in ter wen cję ro syj ską
w Afga ni sta nie, po tę pio ną przez spo -
łecz ność mię dzy na ro do wą). Ma new ry
woj sko we „zjed no czo nych sił so cja li -
zmu” w Pol sce i wcze śniej szy po kaz si -
ły wojsk so wiec kich u jej gra nic sta no -
wi ły za tem ele ment za stra sza ją cej gry
psy cho lo gicz nej.

Od tąd sy tu acja sta le już się za ostrza ła,
zwłasz cza po „pro wo ka cji w Byd gosz -
czy” w mar cu 1981 r., gdy na se sji miej -
skiej przed sta wi ciel re gio nu „So li dar no -
ści” Jan Ru lew ski zo stał po bi ty przez
funk cjo na riu szy MO. Pod wpły wem
kon flik tów „So li dar ność”, któ ra li czy ła
już oko ło 7 mi lio nów człon ków, ra dy ka -
li zo wa ła się, co wy wo ły wa ło ostre po -
dzia ły w PZPR: Ka nia był prze ciw ny
uży ciu si ły, Ja ru zel ski i Kisz czak, któ ry
zo stał sze fem MSW po Mi lew skim, by li
na to zde cy do wa ni.

W „SO LI DAR NO ŚCI”
Po ba ta lii o re je stra cję „So li dar no ści” wła dze MSW
wpro wa dzi ły stra te gię jej ogra ni cza nia tyl ko do ro li
związ ku za wo do we go i izo lo wa nia jej od wpły wów opo -
zy cji, zwłasz cza od KOR i Ko ścio ła, a tak że wza jem ne -
go kon flik to wa nia wszyst kich śro do wisk. Do tych cza so -
wa agen tu ra oka za ła się nie wy star cza ją ca, by kon tro -
lo wać ma so wy ruch „So li dar no ści”. Za czę to więc
roz bu do wy wać jej sieć tak, by wejść w struk tu ry ca łe -
go ru chu. Już w cza sie I zjaz du związ ku bra ła w nim
udział po kaź na gru pa agen tów ma ją cych wpływ na de -
cy zje i wy bór władz „So li dar no ści”. Do wy bu chu sta nu
wo jen ne go agen tu ra by ła roz wi nię ta do te go stop nia,
że mo gła kon tro lo wać nie mal w peł ni zde le ga li zo wa ną
„So li dar ność”, straj ki i no we, pod ziem ne struk tu ry
związ ku.

Z 19 kwiet nia 1981 r. po cho dzi do ku ment za wie ra ją cy
peł ne in struk cje na wy pa dek wpro wa dze nia sta nu 
wo jen ne go. Są w nim już wszyst kie za sad ni cze po sta -
no wie nia póź niej sze go de kre tu o sta nie wo jen nym
z 13 grud nia 1981 r.
Na po cząt ku paź dzier ni ka sztab MSW wy dał po le ce nie
ko men dan tom wo je wódz kim MO, by otwo rzyć oso bi ście
po sia da ne pa kie ty z do ku men ta mi sta nu wo jen ne go
prze zna czo ny mi dla KWMO; za po znać się z za war ty mi
w nich ak ta mi praw ny mi, a w do ku men cie z 25 paź -
dzier ni ka, a więc na dłu go przed kon flik ta mi z po cząt -
ku grud nia, któ re rze ko mo prze są dzi ły o wpro wa dze -
niu sta nu wo jen ne go, po da no je go osta tecz ne uza sad -
nie nie:
Ja ko je dy ne roz wią za nie uznać na le ży wpro wa dze nie
sta nu wo jen ne go na te ry to rium ca łe go kra ju. Nie -
zwłocz ne wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go uza sad nia
fakt, że wpły wy Par tii i Rzą du nie ule ga ją umoc nie niu,
zaś na rzu ce nie ter mi nu kon fron ta cji przez si ły kontr -
re wo lu cyj ne mo że na stą pić w jesz cze mniej sprzy ja ją -
cych wa run kach. Za sto so wa nie te go środ ka win no
stwo rzyć Rzą do wi wa run ki do re ali za cji pro gra mu
zmie rza ją ce go do wy pro wa dze nia kra ju z kry zy su, przy -
wró ce nia ła du, po rząd ku i dys cy pli ny spo łecz nej. Wpro -
wa dze nie te go sta nu umoż li wi od izo lo wa nie sił kontr -
re wo lu cyj nych i ich środ ków pro pa gan do wych od spo -
łe czeń stwa, stwo rzy wa run ki dla od bu do wy wpły wów
Par tii i Rzą du.
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Ma rek Kle cel,
Uni wer sy tet Kard. S. Wy szyń skie go

Po podpisaniu dekretu o sta nie wo jen -
nym 13 grud nia 1981 r., te go sa me go
dnia ra no, o go dzi nie 11, ge ne rał Kisz -
czak wy słał spe cjal ny szy fro gram do ko -
men dan tów szkół MSW i MO, do pusz -
cza ją cy uży cie bro ni pal nej: w wy pad kach
nad zwy czaj nych moż na użyć środ ków
przy mu su bez po śred nie go, w tym che micz -
nych środ ków obez wład nia ją cych i urzą -
dzeń do mio ta nia wo dy, a w przy pad kach
wy jąt ko wych rów nież bro ni pal nej, gdy nie
moż na ina czej unik nąć nie bez pie czeń stwa,
za gro że nia ży cia lub za ma chu.

Nie wąt pli wie za tem od po wie dzial -
ność za uży cie bro ni trzy dni póź niej
w ko pal ni „Wu jek” i za śmierć dzie wię -
ciu gór ni ków spa da na przy wód ców
PRL wpro wa dza ją cych stan wo jen ny.

Ujaw nia ne wciąż do ku men ty nie tyl ko
prze ka zu ją praw dę o prze szło ści, nie tyl -
ko mó wią o nie zna nych do tąd fak tach.
Są tak że po śred nio świa dec twem na pięć
i głę bo kich kon flik tów, nie usu wa nych,
jak się oka za ło, mi mo dłu gie go trwa nia
sys te mu ko mu ni stycz ne go w Pol sce. Wi -
dać to nie tyl ko w tre ści do ku men tów.
Mó wią o tym tak że: ich ję zyk, sty li sty -
ka, słow nic two, cha rak te ry stycz na dla
pro pa gan dy wła dzy fra ze olo gia wal ki,
któ ra w 1981 r. prze ro dzi ła się we fra ze -
olo gię otwar tej woj ny. Okre śle nie „stan
wo jen ny”, któ re go uży to z ko niecz no ści,
bo w Kon sty tu cji PRL nie prze wi dzia no
sta nu wy jąt ko we go, do brze od da je stan
go to wo ści do wy wo ła nia po wsta nia na -
ro do we go bądź woj ny do mo wej. „Ję zyk
nie na wi ści”, jak na zwa no by dziś�sty li -
sty kę tych do ku men tów, zdra dza sto su -
nek władz PRL i ich sił wy ko naw czych
do rzą dzo ne go spo łe czeń stwa, w szcze -
gól no ści do grup opo zy cji i dzie się cio -
mi lio no wej „So li dar no ści”.

Hi po kry zja, czcza re to ry ka, uży wa na
na gmin nie w ze tla łej pro pa gan dzie. Ale
nie tyl ko – ję zyk wła ści cie li „Pol ski Lu -
do wej” był już ję zy kiem woj ny, ję zy -
kiem znów, jak w sta li ni zmie, to ta li tar -
nym, w któ rym każ dy mógł być oskar -
żo ny i ska za ny, każ dy mógł oka zać się
wro giem. Wpro wa dzał zbrod ni cze po -
dzia ły, prze ciw sta wiał jed nych dru gim,
pro wo ko wał do wy nisz cza ją cej ca łe
spo łe czeń stwo wal ki.

Stan wo jen ny był ostat nim roz pacz li -
wym ak tem obro ny roz pa da ją ce go się
sys te mu ko mu ni stycz ne go. Obro ny
wspól nej – pol skich i so wiec kich za -
rząd ców i wy ko naw ców sys te mu prze -
mie nia ją ce go si łą ca łe spo łe czeń stwo
w coś, co by ło za prze cze niem isto ty na -
szej na ro do wej tra dy cji, hi sto rii, kul tu ry.
Dla te go dru go rzęd ne zna cze nie ma to,
kto wpro wa dził stan wo jen ny i czy był
on „mniej szym złem”. Pół to ra ro ku
przy go to wań do niego wska zu je, że stró -
że sys te mu by li go to wi na wszyst ko, na -
wet na naj więk sze zło. Tyl ko wstrze -
mięź li wo ści spo łe czeń stwa moż na za -
wdzię czać, że pod czas tej zma so wa nej
na pa ści nie by ło wię cej ofiar. Hań bą by -
ło też to, że stan wo jen ny wpro wa dzi li
ro dzi mi, pol scy ko mu ni ści, a nie ob cy
– ro syj scy.

Ojczyzna w niebezpieczeństwie!

W in for ma cji MSW z 20 grud nia po da no, że do pa cy fi -
ka cji kra ju, zwłasz cza straj ków wy bu cha ją cych prze -
mien nie w za kła dach pra cy po 13 grud nia, po wo ła -
no 45 ty się cy funk cjo na riu szy MSW, 1800 środ ków
trans por tu, sfor mo wa no 44 puł ki i 8 ba ta lio nów. Ogó -
łem woj sko prze ję ło 492 obiek ty, zaś MO 891 za kła -
dów pra cy i in nych: W dzia ła niach spe cjal nych we
współ udzia le z MO wzię ło udział łącz nie 80 ty się cy żoł -
nie rzy, po nad 1600 czoł gów, ok. 1200 trans por te rów
opan ce rzo nych, 660 BWT i po nad 9200 sa mo cho dów.
Ta ką ar mię wy sta wi ły wła dze PRL prze ciw wła sne mu
spo łe czeń stwu.
W ak cji „Aza lia” prze ję to ogó łem 320 obiek tów RTV
i łącz no ści te le ko mu ni ka cyj nej. W ak cjach „Jo dła”
i „Klon” do 20 grud nia in ter no wa no 4732 oso by. Prze -
pro wa dzo no „roz mo wy dys cy pli nu ją ce” z 5171 oso ba -
mi, z cze go 4749 osób zo bo wią za ło się do prze strze ga -
nia ist nie ją ce go po rząd ku praw ne go i nie podej mo wa -
nia dzia łań na szko dę PRL. 379 osób, któ re nie
pod pi sa ły ta kiej de kla ra cji lo jal no ści, in ter no wa no.

W roz ka zie spe cjal nym z 13 grud nia znaj du je się ode -
zwa gen. Kisz cza ka do funk cjo na riu szy i żoł nie rzy
z cha rak te ry stycz nym roz róż nie niem na „swo ich”, po -
nie kąd wła ści cie li PRL, i prze ciw ni ków, wro gów, któ -
rych trze ba znisz czyć:
Oj czy zna na sza zna la zła się w nie bez pie czeń stwie...
(...) Ata kom wro ga mu si my prze ciw sta wić głę bo ką ide -
owość i doj rza łość po li tycz ną, roz wa gę, wy trwa łość,
świa do mą dys cy pli nę i zde cy do wa nie w dzia ła niu,
ofiar ność w wy ko ny wa niu obo wiąz ków, po czu cie głę bo -
kie go ko le żeń stwa i wza jem ne go za ufa nia. (...) Funk -
cjo na riu sze i żoł nie rze! Je stem głę bo ko prze ko na ny, że
po dob nie jak w po przed nich trud nych chwi lach
w zwar ty i zde cy do wa ny spo sób prze ciw sta wi cie się
wszel kim pró bom wro gich po czy nań, wier nie strzec
bę dzie cie in te re sów so cja li stycz ne go pań stwa i na ro du
oraz spo ko ju i bez pie czeń stwa je go oby wa te li.

An drzej Sznaj der, 
IPN Ka to wi ce

Do I se kre ta rza KM PZPR w Ty chach
zgło si ła się de le ga cja „So li dar no ści”
z kop. „Piast” i za żą da ła zwol nie nia Sze -
lą gow skie go. Je że li nie, to gro żą, że wy sa -
dzą ko pal nię. Mel du nek ta kiej tre ści
14 grud nia 1981 r. o go dzi nie 16.20 tra -
fił na biur ko za stęp cy ko men dan ta wo je -
wódz kie go ds. SB w Ka to wi cach.

Ta wy ol brzy mio na, nie praw dzi wa
w isto cie in for ma cja wię cej mó wi o cha -
osie, ja ki pa no wał w ga bi ne tach wła dzy,
niż o rze czy wi stej sy tu acji w ko pal ni
„Piast” po ło żo nej na te re nie ślą skiej
miej sco wo ści Bie ruń. Eu ge niusz Sze lą -
gow ski – wi ce prze wod ni czą cy ko pal nia -

nej „So li dar no ści” – fak tycz nie po przed -
nie go dnia zo stał in ter no wa ny. Na to miast
de le ga cja, któ ra skła da ła się z trzech
człon ków Ko mi sji Za kła do wej oraz I se -
kre ta rza Ko mi te tu Za kła do we go PZPR
żą da ła nie ty le uwol nie nia, co ra czej rze -
tel nej in for ma cji o swo im ko le dze, któ rą
moż na by prze ka zać wzbu rzo nej za ło dze.
Część za ło gi pra co wa ła jesz cze w mia rę
nor mal nie, część jed nak od mó wi ła wy -
jaz du na po wierzch nię w ocze ki wa niu
na roz wój wy da rzeń. O straj ku nie by ło
jesz cze mo wy, a o wy sa dze niu ko pal ni
tym bar dziej.

Dru gi dzień sta nu wo jen ne go na Gór -
nym Ślą sku i w Za głę biu był kul mi na cyj -
nym mo men tem opo ru, ja ki spo łe czeń -
stwo pró bo wa ło sta wić wła dzom. Róż ne -
go ro dza ju for my pro te stu, prze waż nie
straj ki oku pa cyj ne, pod ję ło po nad 50 du -

żych za kła dów pra cy, w tym 25 ko palń.
Po dob nie jak w ko pal ni „Piast” bez po -
śred nim im pul sem do roz po czę cia straj ku
by ła prze waż nie in for ma cja o za trzy ma -
niu przy wód cy za kła do wej „So li dar no -
ści”. Rów nie elek try zu ją co na za ło gi ko -
palń po dzia ła ła szyb ko roz cho dzą ca się
plot ka, że w zmi li ta ry zo wa nych ko pal -
niach trze ba bę dzie pra co wać po 12 go -
dzin przez 7 dni w ty go dniu. Od czy ty wa -
no to ja ko bru tal ne zła ma nie po ro zu mień
ja strzęb skich z 3 wrze śnia 1980 r.

Z chwi lą wpro wa dze nia sta nu wo jen -
ne go przy wód cy „So li dar no ści” w „Pia -
ście” za cho wa li się zgo ła ina czej, niż
więk szość ich ko le gów w po zo sta łych za -
kła dach pra cy – przy je cha li do ko pal ni,
by po roz ma wiać z dy rek to rem. Za miast
dy rek to ra za sta li jed nak funk cjo na riu szy
mi li cji. Sze lą gow ski zo stał in ter no wa ny,
a Za wadz ki po prze słu cha niu pod pi sał
zo bo wią za nie, że bę dzie prze strze gał za -
pi sów de kre tu o sta nie wo jen nym i nie
bę dzie po dej mo wał żad nej dzia łal no ści
po li tycz nej. Na stęp ne go dnia przy szedł
do pra cy i wraz z po zo sta ły mi dzia ła cza -
mi związ ku – Urbań czy kiem, Ma cha li cą
i Oczko – zdał ma ją tek związ ko wy.

Najdłuższy strajk
Kopalnia „Piast” 14-28 grudnia 1981 r.
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Naj dłuż szy strajk w sta nie wo jen nym
za czął się spon ta nicz nie za spra wą jed ne -
go czło wie ka – Sta ni sła wa Try bu sia.
Pod ko niec pierw szej zmia ny, gdy w „po -
cze kal ni” na pod szy biu by ła już spo ra
licz ba cze ka ją cych na wy jazd gór ni ków,
wszedł na ław kę i za czął ape lo wać do ko -
le gów, że nie moż na tak po pro stu zgo -
dzić się na to, że aresz to wa no ich ko le -
gów  związ kow ców. Naj pierw po par li go
naj bliż si ko le dzy. Stwier dzi li, że nie wy -
jeż dża ją na po wierzch nię. – A zo sta ło to
tak bły ska wicz nie pod chwy co ne, że mnie
za sko czy ło – wspo mi nał po la tach Try -
buś. Na stęp ne go dnia na 650. po zio mie
ko pal ni straj ko wa ło już po nad 2000 gór -
ni ków. Po nad 1000 z nich wy trwa ło

w pro te ście pod zie mią aż do wie czo ra
28 grud nia 1981 r.

Trwa ją cy 14 dni strajk pod zie mią po -
wi nien był za koń czyć się tra gicz nie dla
je go uczest ni ków. Ca ły do zór, na po le ce -
nie dy rek to ra, opu ścił dół ko pal ni. Na dół
zje cha li jed nak cie szą cy się au to ry te tem:
Bo gacz, Za wadz ki, Ma cha li ca, Oczko.
Wła ści wie mie li za miar prze ko nać swo -
ich ko le gów do za koń cze nia straj ku. Wi -
dząc de ter mi na cję za ło gi, po zo sta li
na do le, or ga ni zu jąc jej funk cjo no wa nie
w tych eks tre mal nych wa run kach. Kil ka
ra zy wy bu cha ła pa ni ka, że za czy na się
atak ZO MO lub że dy rek cja po sta no wi ła
za lać ko pal nię al bo na wet za ga zo wać
straj ku ją cych. Przez więk szość straj ku
gór ni cy prze by wa li w nie mal ab so lut -
nych ciem no ściach. Dy rek cja ko pal ni nie
ze zwo li ła na wy mia nę wy czer pa nych
lamp gór ni czych i od cię ła do pływ prą du.

Dzię ki sa mo dy scy pli nie i zna ko mi tej or -
ga ni za cji koń czą cy strajk gór ni cy wy je -
cha li na po wierzch nię wy cień cze ni, ale
o wła snych si łach.

Ten strajk po wi nien był skoń czyć się
szyb ko, ale straj ku ją cy pod zie mią mo gli
li czyć na po moc z ze wnątrz. W dniu wy -
pła ty, tj. 15 grud nia, prze by wa ją cy na po -
wierzch ni pra cow ni cy „Pia sta” w cią gu
pół to rej go dzi ny ze bra li w spon ta nicz -
nym od ru chu so li dar no ści oko ło pół to ra
mi lio na zło tych. W or ga ni zo wa niu żyw -
no ści uczest ni czy ły czyn nie ro dzi ny
straj ku ją cych z po bli skie go osie dla,
przede wszyst kim ich żo ny. Za an ga żo wa -
nie ko biet w po moc mia ło stać się od tąd
sta łym ele men tem rze czy wi sto ści ko lej -
nych dni pro te stu, ale też jed nym z je -
go sym bo li. Pod ję ta przez wła dze po
24 grud nia de cy zja o za blo ko wa niu do -
staw żyw no ści na dół jesz cze dłu go nie
da wa ła ocze ki wa nych re zul ta tów.

Naj dłuż szy strajk sta nu wo jen ne go
– praw dzi wa hi sto ria o tym, jak moż na
być upar tym i ho no ro wym – wciąż po zo -
sta je ma ło zna nym epi zo dem. Po pro stu:
upar ci z „Pia sta” nie uwa ża ją się za bo ha -
te rów.

W „PIA ŚCIE”
Naj dłuż szy strajk sta nu wo jen ne go mógł wy buch nąć
w róż nych ko pal niach, ale na pew no nie w „Pia ście”.
Ta naj młod sza z nich, do ce lo wo ma ją ca być naj więk szą
w Pol sce, w 1981 r. ob cho dzi ła do pie ro swo ją pią tą
rocz ni cę ist nie nia. Za ło ga, li czą ca na po cząt ku 1976 r.
pra wie 1750 pra cow ni ków, w cią gu pię ciu lat wzro sła
do po nad 7000 osób. By li to w więk szo ści bar dzo mło -
dzi lu dzie, któ rzy po szu ki wa li wła snej dro gi ży cio wej,
pró bo wa li swych sił w gór ni czym za wo dzie nie ko niecz -
nie z chę ci pod trzy my wa nia tra dy cji czy w związ ku
z po sia da nym wy kształ ce niem. Jesz cze w 1979 r. przy -
ję to tu do pra cy 2367 osób, ale jed no cze śnie zwol nio -
no 1379. Ze swo ją ko pal nią – jak moż na przy pusz czać
– utoż sa mia li się w spo sób umiar ko wa ny, a po ziom in -
te gra cji ca łej za ło gi wy da wał się ra czej sła by.
Sierp nio wo -wrze śnio wa fa la straj ków 1980 r. do „Pia -
sta” do tar ła 2 wrze śnia, czy li do kład nie te go sa me go
dnia, gdy za straj ko wa ła więk szość ślą skich ko palń.
Struk tu ry za kła do wej „So li dar no ści” za czę ły tu po -
wsta wać w li sto pa dzie. Wte dy po wstał Ko mi tet Za ło ży -
ciel ski w skła dzie: Za wadz ki – prze wod ni czą cy, Sze lą -
gow ski – za stęp ca oraz Bo gacz, Foł tyn i Ma cha li ca.
W grud niu 1980 r. do „So li dar no ści” na le ża ła już po -
nad po ło wa za ło gi.

Wszyst ko wska zy wa ło na to, że po za koń cze niu straj ku
je go or ga ni za to rzy sta ną się ofia ra mi dra koń skie go
pra wa sta nu wo jen ne go. Sied miu uczest ni ków straj ku
– Bo gacz, Za wadz ki, Ma cha li ca, Du dziń ski, Oczko, Pa -
luch i Urbań czyk – oskar żo nych o zor ga ni zo wa nie
straj ku i kie ro wa nie nim sta nę ło przed Są dem Ślą -
skie go Okrę gu Woj sko we go. Pro ku ra tor za żą dał kar
po zba wie nia wol no ści od 15 do 10 lat. 12 ma ja 1982 r.
po 17 dniach rze tel nie, o dzi wo, pro wa dzo ne go pro ce -
su sę dzia Jó zef Me dyk ogło sił wy rok: unie win nie nie
wszyst kich oskar żo nych z czę ści za rzu tów i umo rze nie
po zo sta łych! Funk cjo na riu sze SB mu sie li jesz cze
na do da tek wy słu chać, jak obec ni na sa li wi dzo wie od -
śpie wa li „Jesz cze Pol ska nie zgi nę ła”.

Se ba stian Li gar ski, 
IPN Wro cław

W mo men cie wpro wa dze nia sta nu wo -
jen ne go po wo ła no Cen tral ny Sztab In -
for ma cji i Pro pa gan dy oraz je go te re no -
we od po wied ni ki. By ły one od po wie dzial -
ne za ko or dy no wa nie i pro gra mo wa nie
dzia łań pro pa gan do wych w wo je wódz -
twie. W zmi li ta ry zo wa nych za kła dach
pra cy dy rek to rzy po wo ły wa li osob ne ko -
mór ki od po wie dzial ne za pro pa gan dę.

Tech nicz ną stro ną dru ku oraz roz kle ja -
niem ob wiesz czeń i ulo tek zaj mo wa ły się
ty sią ce żoł nie rzy i ak ty wi stów par tyj nych
dys po nu ją cych spe cjal nie przy go to wa ny mi
do tych ce lów środ ka mi trans por tu. Ob -
wiesz cze nia (po za dru ko wa ny mi w ZSSR)
skła da no w dru kar niach po lo wych lub
na te re nie po szcze gól nych jed no stek woj -
sko wych. Póź niej zle ca no druk za kła dom

gra ficz nym oraz Kra jo wej Agen cji Wy -
daw ni czej (głów nie pla ka ty i ma te ria ły
Wy dzia łu In for ma cji KC PZPR).

Ulot ki i in ne
14 grud nia 1981 r. w go dzi nach ran -

nych do po szcze gól nych „ogniw par tyj -
nych” wy je cha ły spe cjal ne gru py ak ty -
wi stów z KW PZPR. Pla ka ty i afi sze
roz kle ja no na słu pach ogło sze nio wych,
wi try nach skle po wych, ogrom nych
plan szach – za zwy czaj umiesz czo nych
w cen trum miast – oraz ga blo tach za -
kła do wych. Na Dol nym Ślą sku roz po -
wszech nia no na stę pu ją ce ulot ki -ode zwy
do spo łe czeń stwa: „Miesz kań cy Wro -
cła wia! Eks tre ma »So li dar no ści« ze -
pchnę ła oj czy znę do sta nu wo jen ne go”;
„Ro bot ni cy! Nie po zwól cie wo dzić się
za nos po li tycz nym ban kru tom”; „Ro -
bot ni cy! Ape lu je my do Was o roz wa -
gę...”; „Oby wa te le!!! Wpro wa dze nie
sta nu wo jen ne go ma uchro nić spo łe -

czeń stwo pol skie od ka ta stro fy, cha osu,
nę dzy i gło du!”. Ulot ki by ły w pierw -
szych dniach sta nu wo jen ne go opra co -
wy wa ne i dru ko wa ne w Ślą skim Okrę gu
Woj sko wym. Opra co wa no rów nież spe -
cjal ne ode zwy skie ro wa ne do człon ków
par tii: „Do wszyst kich człon ków Pol -
skiej Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej”;
„Ko le dzy! Dziś po trzeb ny nam jest
przede wszyst kim spo kój!”; „To wa rzy -
sze! Człon ko wie PZPR”. Roz po czę ła
się woj na „na mu rach” trwa ją ca przez
ca ły okres sta nu wo jen ne go.

Po nad to dys try bu owa no wśród człon -
ków par tii ma te ria ły wy da wa ne przez
Wy dział In for ma cji i Wy dział Ide olo -
gicz ny KC PZPR w po sta ci se rii wy -
daw ni czych, jak np. „Praw da o pol skiej
kontr re wo lu cji”, „Na fał szy wej fa li”,
„Do ku men ta cja po li tycz na” czy „W od -
po wie dzi na py ta nia”. Przy go to wy wa no
tak że dla ra dio wę złów za kła do wych
krót kie ser wi sy in for ma cyj ne z ko men -
ta rzem po li tycz nym.

Me dia
W mo men cie wpro wa dze nia sta nu

wo jen ne go za wie szo no wy da wa nie ga -

Pro pa gan da wła dzy
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zet co dzien nych, pro gra my te le wi zyj ne
i ra dio we (oprócz „Je dyn ki”). Z pra sy
po zo sta wio no „Try bu nę Lu du”, „Żoł -
nie rza Wol no ści” oraz spe cjal nie utwo -
rzo ne – po łą czo ne – re gio nal ne re dak cje
ga zet par tyj nych (np. na Dol nym Ślą sku
wy cho dził „Mo ni tor Dol no ślą ski”).
Swo istym „te atrem jed ne go ak to ra” by -
ły co dzien ne kon fe ren cje rzecz ni ka rzą -
du – Je rze go Urba na.

Wo je wódz kie Szta by In for ma cji
i Pro pa gan dy zaj mo wa ły się tak że we -
ry fi ka cją kadr dzien ni kar skich oraz
opi nio wa niem pro gra mów te le wi zyj -
nych i ra dio wych. Na po cząt ku pro gram
te le wi zyj ny nada wa no ze spe cjal ne go
stu dia ob słu gi wa ne go przez spe cja li -
stów woj sko wych, miesz czą ce go się
na te re nie puł ku łącz no ści przy ul. Żwir -
ki i Wi gu ry w War sza wie. Pro gra my
by ły przy go to wy wa ne przez dzien ni ka -
rzy z re dak cji woj sko wych, któ rzy po -
cząt ko wo za stą pi li pre zen te rów te le wi -
zyj nych (kil ku cy wi lów -pre zen te rów
„Dzien ni ka Te le wi zyj ne go” na wła sną
proś bę wy stę po wa ło w mun du rach woj -
sko wych). W te le wi zji, oprócz co dzien -
nych in for ma cji o ry go rach sta nu wo -
jen ne go, roz po czę to pre zen to wa nie cy -
kli pu bli cy stycz nych wy mie rzo nych
w człon ków „So li dar no ści” oraz – ze
szcze gól ną mo cą – w USA i Ra dio
Wol na Eu ro pa. Woj sko wa Wy twór nia
Fil mo wa „Czo łów ka” pre zen to wa ła do -
ku men ty i cy kle pu bli cy stycz ne – „Ofen -
sy wa wy zwo le nia”, „Dać świa dec two
praw dzie”. Po ka zy wa no fil my i se ria le
o te ma ty ce par ty zanc kiej oraz pro pa gu -
ją ce pa trio tyzm, jak „Hu bal”, „Do krwi
ostat niej”, „No ce i dnie”, „Go dzi ny na -
dziei”, „Gwiaz dy po ran ne”, „Czar ne
chmu ry”, „Staw ka więk sza niż ży cie”.

Pla ka ty, afi sze
Ce le i za da nia pro pa gan dy pod le ga ły

nie ustan nym mo dy fi ka cjom, zmie nia ły
się jej prio ry te ty. Przy kła dem niech bę -
dzie nie zwy kle su ge styw na „se ria re a-
ga now ska”, z przed sta wie niem ame ry -
kań skie go pre zy den ta ja ko kow bo ja
w nie ist nie ją cym fil mie „Świat po ame -
ry kań sku” lub ja ko te goż kow bo ja w ze -
sta wie niu z Krzy ża ka mi – Ulri chem von
Jun gin gen i Kon ra dem Ade nau erem
– na pla ka cie „Z mro ków śre dnio wie -
cza”, lub pla kat „Dwa ob li cza pre zy den -
ta”. W pa mię ci wie lu Po la ków po zo stał
stwo rzo ny przez W. My so ro wi cza pla -
kat „Z pnia na ro do wej zdra dy”, gdzie
na ko na rach drze wa za pi sa no na zwi ska
„zdraj ców” Pol ski, zaś na pniu – li te ry
z ich na zwisk ukła da ły się w sło wo
„Tar go wi ca”. Po nad to wy dru ko wa no se -
rię pla ka tów z „ży cze nia mi” na No wy
Rok 1982 i 1983, se rię pla ka tów wy -
mie rzo nych w NA TO oraz wy ścig zbro -
jeń czy ude rza ją cych w RWE.

Pro pa gan da na uko wa
Pro pa gan da wła dzy pod le ga ła przez

ca ły czas trwa nia sta nu wo jen ne go

nad zo ro wi ze stro ny po szcze gól nych
pio nów KC PZPR. Te go ty pu in for -
ma cje przy go to wy wał dla kie row nic -
twa par tyj ne go Ośro dek Ba da nia Opi -
nii Pu blicz nej i Stu diów Pro gra mo -
wych Ko mi te tu ds. Ra dia i Te le wi zji
„Pol skie Ra dio i Te le wi zja” (dziś
OBOP) oraz na ukow cy z In sty tu tu
Ba dań Spo łecz nych Woj sko wej Aka -
de mii Po li tycz nej, In sty tu tu Fi lo zo fii
i So cjo lo gii Pol skiej Aka de mii Na uk,
Cen trum Ba dań Spo łecz nych In sty-
tu tu Pod sta wo wych Pro ble mów Mark -
si zmu -Le ni ni zmu przy KC PZPR 
oraz in nych ośrod ków na uko wo -ba -
daw czych. 

W kwiet niu 1982 r. na spo tka niu psy -
cho lo gów w Biu rze Pra so wym Rzą du
ów cze sne dzia ła nia w tej sfe rze pod da no
to tal nej kry ty ce. We wrze śniu 1982 r.,
pod su mo wu jąc ana li zę 41 skon tro lo wa -
nych za kła do wych or ga ni za cji par tyj -
nych we Wro cła wiu, pi sa no: Pro pa gan -
da wi zu al na w za kła dach pra cy nie ist -
nie je. Czę sto o ist nie niu par tii świad czy
ta blicz ka na drzwiach ko mi te tu za kła -
do we go.

Be kan nt ma chung!!!
Ja dąc w stro nę do mu, za uwa żam na Żo li bo rzu grup ki
żoł nie rzy za ję tych na kle ja niem cze goś w ro dza ju pla ka -
tów w po bli żu przy stan ków tram wa jo wych i au to bu so -
wych. (...) Na afi szu przede wszyst kim rzu ca się w oczy
gru by ty tuł: „Uchwa ła”, a ni żej „o wpro wa dze niu sta -
nu wo jen ne go”. Afisz jest po żół kły, druk wy glą da
na sta ry. Lecz, co szcze gól ne, nie jest opa trzo ny ani
da tą, ani na zwi skiem prze wod ni czą ce go Ra dy Pań -
stwa. 
Wspo mnie nie Ka zi mie rza Dzie wa now skie go

Nie prze mi ja ją ce wzo ry so wiec kie
Wi zu al nie i tre ścio wo pro pa gan da sta nu wo jen ne go
ko rzy sta ła z wzor ców „epo ki sta li now skiej”. Pa trząc
na wy daw nic twa okre su wal ki po li tycz nej z prze ło mu
lat 1946 i 1947 oraz in ne cha rak te ry stycz ne ce chy
tam tej szej pro pa gan dy, moż na do strzec, gdzie szu ka li
na tchnie nia do pro wa dze nia wal ki z opo zy cją au to rzy
sta nu wo jen ne go. War to wspo mnieć tu taj o: ta kich
sztraj fach, jak „3 x TAK”, wy daw nic twach Wy dzia łu In -
for ma cji KC PZPR na wią zu ją cych do pro pa gan dy an ty -
pe ese low skiej czy ter mi no lo gii na śla du ją cej wzo ry so -
wiec kie (jak kie ro wa na swe go cza su przez Fe liksa
Dzier żyń skie go – po wo ła na przez „Ja ru ze la” – In spek -
cja Ro bot ni czo -Chłop ska).
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Prze my sław Zwier nik, 
IPN Po znań

13 kwiet nia 1982 r. wie lu miesz kań ców
Po zna nia ja dą cych wcze snym ran kiem
do pra cy uj rza ło nie co dzien ny wi dok.
Na masz cie, któ ry znaj do wał się na da -
chu KW PZPR, za miast czer wo ne go
sztan da ru wi sia ła fla ga z na pi sem „So li -
dar ność”. Pra wie ćwierć wie ku póź niej
chcie li śmy przy po mnieć to wy da rze nie,
wy ko naw ców ak cji i dzia łal ność pod ziem -
nej or ga ni za cji, któ rej by li człon ka mi.

Kon fe de ra cja Mło dej Pol ski „Ro kosz”
zo sta ła za ło żo na kil ka mie się cy przed
wpro wa dze niem sta nu wo jen ne go, jed nak
do pie ro po 13 grud nia 1981 r. roz wi nę ła
dzia łal ność i by ła sze rzej zna na ja ko „War -
ta”. Or ga ni za cja po sia da ła wła sne za ło że -
nia pro gra mo we, a jej struk tu rę wzo ro wa -
no na Ar mii Kra jo wej. Or ga ni za to rem
i przy wód cą KMP „Ro kosz” był Woj ciech
No wak (ps. „Al fa”), uczeń po znań skie -
go VIII LO. Do gro na kie row ni cze go
(Szta bu) w róż nym okre sie na le ża ły na stę -
pu ją ce oso by: Pa weł Ko zac ki (ps. „Ha -
des”), Ma rek Ga piń ski (ps. „Ko lumb”),
Krzysz tof Ko rze niow ski (ps. „Ru tek”)
i Szy mon We ber (ps. „Ry szard”). Szta bo -
wi pod le ga li do wód cy sek cji i dru żyn, któ -
rzy ra zem two rzy li Ko men dę Głów ną
„War ty”. Człon ko wie wy stę po wa li pod
dwo ma pseu do ni ma mi – je den był uży wa -
ny na spo tka niach we wnątrz or ga ni za cyj -
nych, a dru gi w kon tak tach ze wnętrz nych.
Rów nież na zwy „War ta” uży wa no je dy nie
na ze wnątrz, ja ko kryp to ni mu or ga ni za cji.
We dług za ło żeń sta tu to wych Kon fe de ra cję
opar to na sys te mie trój ko wym, jed nak
w prak ty ce po szcze gól ne sek cje by ły mniej
lub bar dziej licz ne. Przy wstę po wa niu
do „Ro ko szu” skła da no przy się gę, a li -
czeb ność organizacji – za przy się żo nych
człon ków i współ pra cow ni ków – pod ko -
niec 1982 r. oce nia no na 60 osób, prze waż -
nie li ce ali stów i uczniów tech ni ków. Or ga -
ni za cja współ pra co wa ła też z in ny mi pod -
ziem ny mi struk tu ra mi: Szkol ny mi Ko ła mi
Opo ru Spo łecz ne go, „Ob ser wa to rem
Wiel ko pol skim”, „So li dar no ścią Wal czą -
cą” i Kon fe de ra cją Mło dzie ży Wal czą cej
we Wło cław ku.

„Stra co ne po ko le nie...”
W la tach 1982-1983 człon ko wie „Ro ko -

szu” zaj mo wa li się przede wszyst kim ma -
lo wa niem na pi sów, prze pro wa dza niem ak -
cji ulot ko wych, a od stycz nia 1983 r. wy -
da wa niem i kol por to wa niem wła sne go
pi sma za ty tu ło wa ne go „Po ko le nie Wal -
czą ce”. Wie le spo śród tych dzia łań mia ło
spek ta ku lar ny cha rak ter, od bi ło się echem
wśród miesz kań ców Po zna nia i na ła mach
pra sy pod ziem nej. Mię dzy in ny mi by ła to
ak cja „Ko la bo rant”, po le ga ją ca na ma lo -
wa niu w miej scach pu blicz nych na zwisk
na uczy cie li, któ rzy w jaw ny spo sób po pie -

ra li stan wo jen ny i re pre sje wo bec
uczniów. 4 lu te go 1982 r. człon ko wie
KMP wy sa dzi li – za po mo cą ła dun ku spo -
rzą dzo ne go do mo wym spo so bem – ga blo -
tę z ma te ria ła mi pro pa gan do wy mi
w przej ściu pod ziem nym pod ron dem Ko -
per ni ka. W tym sa mym ro ku umie ści li
– na wzno szo nym wów czas bu dyn ku Aka -
de mii Eko no micz nej – du żych roz mia rów
trans pa rent z na pi sem „So li dar ność”.

Przez kil ka mie się cy kie row nic two or -
ga ni za cji przy go to wy wa ło ak cję, któ rej
wy ko na nie za pla no wa no na gru -
dzień 1982 r. No si ła kryp to nim „Ba rak”
i mia ła po le gać na rów no cze snym wy ko -

na niu „an ty so cja li stycz nych” na pi sów
na ze wnątrz lub we wnątrz bu dyn ków
szkół, w któ rych uczy li się człon ko wie or -
ga ni za cji. Jej prze pro wa dze nie zbie gło się
w cza sie z gło śny mi wy da rze nia mi
w II LO 16�grud nia 1982 r. W związ ku
z prze pro wa dzo ną wów czas ak cją pro te -
sta cyj ną w tej szko le (pa le nie świec i „ci -
cha prze rwa”) wła dze oświa to we za wie si -
ły na kil ka dni za ję cia.

Z te go po wo du do przy go to wa nych już
ze sta wów ha seł do da no jesz cze: „Rę ce
precz od II LO”. Ak cja „Ba rak” zo sta ła
prze pro wa dzo na w no cy z 19 na 20 grud -
nia 1982 r. w więk szo ści wy ty po wa nych
szkół. Naj wię cej na pi sów uda ło się na ma -
lo wać we wnątrz VII LO. W tym cza sie
wy ma lo wa no ha sła na mu rach XI LO
(„SB = SS”, „Nie ma wol no ści bez »So li -
dar no ści«”), a na pły cie bo iska V LO
– „So li dar ność na ro du zwy cię ży” oraz
sym bol Pol ski Wal czą cej. Nie oby ło się
jed nak bez „wpa dek”. W bu dyn -
ku VIII LO za trzy ma no trzy oso by, któ re
we szły do nie go, że by wy ko nać na pi sy,
a w VI LO trzech uczniów zo sta ło prze -
pło szo nych po roz po czę ciu ma lo wa nia.
Dal szy ciąg ak cji „Ba rak” miał miej sce
kil ka mie się cy póź niej – w no cy z 27
na 28 mar ca 1983 r. wy ma lo wa no na pi sy
w Ze spo le Szkół Che micz nych (na Sta ro -
łę ce), a w no cy z 27 na 28 kwiet nia
w IV LO. Wśród umiesz cza nych wów czas

ha seł znaj do wa ły się mię dzy in ny mi:
„Stra co ne po ko le nie – dla so cja li zmu
na pew no”, „Precz z dyk ta tu rą czer wo -
nych ge ne ra łów”, „Po grom Par tii pro gra -
mem na ro du” i „WRON won”.

Spek ta ku lar ną ak cję prze pro wa dzo -
no 13 kwiet nia 1982 r. Do ko na li jej dwaj
człon ko wie KMP – Ja cek An drze jew ski
z tech ni kum bu dow la ne go i Ma rek Ga -
piń ski z VIII LO. Oko ło go dzi ny trze ciej
nad ra nem prze do sta li się, po da chach są -
sied nich ka mie nic, na dach Ko mi te tu Wo -
je wódz kie go PZPR, zdar li wi szą cą
na masz cie czer wo na fla gę i na jej miej -
sce za wie si li no wą z na pi sem „So li dar -
ność”. Wy da rze nie wy wo ła ło spo rą sen -
sa cję wśród miesz kań ców Po zna nia, któ -
rzy we wcze snych go dzi nach ran nych
uda wa li się do pra cy i wi dzie li fla gę „So -

li dar no ści” po wie wa ją cą na da chu sie dzi -
by PZPR. Jan Miel ca rek – se kre tarz KW
PZPR – za uwa żył ją oko ło go dzi ny 6.15
i wkrót ce zo sta ła ona usu nię ta.

Kto zdra dził?
W związ ku z dzia łal no ścią w Po zna niu

kil ku or ga ni za cji i grup utwo rzo nych
przez mło dzież szkół śred nich SB pro wa -
dzi ła spra wy ope ra cyj ne go roz pra co wa nia
o kryp to ni mach: „SKOS” (w jej ra mach
roz pra co wy wa no dzia łal ność Szkol nych
Kół Opo ru Spo łecz ne go), „Li ce ali ści”
(prze ciw ko gru pie „Wol ny Li ce ali sta”)
oraz „Che mik” (prze ciw ko KMP „Ro -
kosz”). Istot ną in for ma cję prze ka zał SB
we wrze śniu 1983 r. TW ps. „Woj tek”
(uczeń tech ni kum che micz ne go). Otrzy -
mał on pro po zy cję wstą pie nia do KMP
„Ro kosz” od swo je go szkol ne go ko le gi,
któ ry nie był świa do my rze czy wi stej ro li
„Wojt ka”. Dzia łal ność TW oraz przed się -
wzię cia ope ra cyj ne i śled cze do pro wa dzi -
ły do roz bi cia tej or ga ni za cji wio sną 1984 r.
W wy ni ku dzia łań SB aresz to wa nia, za -
trzy ma nia, re wi zje i prze słu cha nia ob ję -
ły 62 oso by zwią za ne z dzia łal no ścią pod -
ziem nych or ga ni za cji mło dzie żo wych Po -
zna nia. Do pie ro w cza sie pro wa dzo nych
prze słu chań SB zdo ła ła usta lić wy ko naw -
ców wie lu gło śnych ak cji, któ re mia ły
miej sce w Po zna niu w cza sie sta nu wo -
jen ne go.

Fla ga „So li dar no ści” nad KW PZPR
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Elż bie ta Woj cie szyk, 
IPN Po znań

Pró by straj ków, prze rwy w pra cy, ak cje
ulot ko we, na pi sy na mu rach, wy sta wia -
nie pa lą cych się świec w oknach, opor -
ni ki przy pię te do ubra nia, wie sza nie
flag z ki rem, skła da nie kwia tów pod po -
mni kiem Po znań skie go Czerw ca ’56
każ de go 13. dnia mie sią ca, mo dli twy
za in ter no wa nych i za bi tych w sta nie
wo jen nym – to wszyst ko po ko jo we wy ra -
zy sprze ci wu miesz kań ców Wiel ko pol -
ski i Po zna nia wo bec sta nu wo jen ne go.
Bez sil ną wście kłość Służ by Bez pie -
czeń stwa bu dzi ły tak że in ten cje mszal -
ne gro ma dzą ce w ko ścio łach rze sze
wier nych.

Z ana li zy ru ty no wo spo rzą dza nych
in for ma cji i mel dun ków SB na te mat
sy tu acji ope ra cyj no -po li tycz nej w wo -
je wódz twie po znań skim wy ni ka, że
msze św. w in ten cji skrzyw dzo nych
w cza sie sta nu wo jen ne go, mi mo gro żą -
cych re pre sji, od by wa ły się w więk szo -
ści ko ścio łów ar chi die ce zji. Czy ta jąc
do ku men ty SB, prze śle dzić chcie li śmy
do kład niej hi sto rię jed nej mszy św. – tej
spra wo wa nej 11 mar ca 1982 r. w ko -
ście le św. Woj cie cha na po znań skiej
Skał ce.

Od na le zie nie kol por to wa nej w Po zna niu
ulot ki za pra sza ją cej na tę wła śnie mszę św.
wsz czy na po stę po wa nie ope ra cyj ne służb.
Na tych miast za mel do wa no Cen tra li o zda -
rze niu. Pod ję to dzia ła nia ope ra cyj ne w za -
kre sie wro giej pro pa gan dy pi sa nej. W de -
pe szy do władz zwierzch nich in for mo wa -
no o da cie, go dzi nie, miej scu mszy św. i jej
in ten cji: za po le głych, uwię zio nych i in ter -
no wa nych w cza sie trwa nia sta nu wo jen ne -
go. Druk ulot ki wy ko na ła Spo łecz na 
Ofi cy na Wy daw ni cza „Sy zyf”. W mel -
dun kach szcze gó ło wo opi sa ny jest umiesz -
czo ny na ulot ce wi ze ru nek krzy ża, wkom -
po no wa ny w za rys gra nic Pol ski. Do tych -
czas ma te ria ły ope ra cyj ne nie wska zy wa ły
na za miar „zor ga ni zo wa nia” mszy św.
przez śro do wi ska, którymi in te re so wa ła
się Służ ba.

Pod ję to za tem dzia ła nia ma ją ce na ce -
lu usta le nie au to rów i kol por te rów ulot -
ki. Funk cjo na riu sze in for mo wa li wła dze
zwierzch nie na te mat prze pro wa dzo nej
roz mo wy z ar cy bi sku pem po znań skim,
a tak że z pro bosz czem ko ścio ła św. Woj -
cie cha ks. Zyg mun tem Sta ni sła wem
Ster czew skim. Wie dzia no, że ar cy bi -
skup zo bo wią zał księ dza pro bosz cza
do pod ję cia ta kich dzia łań, aby mo dli -
twy nie mia ły wy dźwię ku „po li tycz ne -
go” i nie sta ły się za rze wiem „nie po ko -
jów spo łecz nych”. W de pe szy z 8 mar ca
płk Ze non Da ro szew ski in for mo wał

War sza wę o prze pro wa dzo nej przez SB
„roz mo wie pro fi lak tycz nej” z pro bosz -
czem, któ ry tłu ma czył, że przy jął in ten -
cję, gdyż nie zna ny mu męż czy zna za ma -
wia ją cy mszę św. „spra wiał wra że nie”
oso by, któ rej krew ny zo stał in ter no wa ny.

Ksiądz skru pu lat nie zre ali zo wał obiet -
ni ce da ne za rów no ar cy bi sku po wi, jak
i funk cjo na riu szom SB: apel o spo kój
ogła szał pod czas każ dej mszy św.
w nie dzie lę 7 mar ca. Dzię ki te mu po -
wta rza niu jesz cze bar dziej roz po wszech -
niał in for ma cję o czwart ko wej in ten cji
mszal nej. Tekst ape lu wy wie sił zaś
na ogól no do stęp nej ta bli cy ogło szeń
przed ko ścio łem.

W po nie dzia łek płk Ze non Da ro szew -
ski, mel du jąc do MSW o sy tu acji po li -
tycz no -ope ra cyj nej w wo je wódz twie,
prze ka zy wał, że w dal szym cią gu kol -
por to wa ne są ulot ki in for mu ją ce o mszy
św. (osiem sztuk ujaw nio no na Wy dzia -
le Na uk Spo łecz nych oraz w Col le gium
No vum UAM).

Apel księ dza pro bosz cza od niósł spo -
dzie wa ny sku tek – we mszy św. w in ten -
cji po le głych, uwię zio nych i in ter no wa -
nych wzię ło udział oko ło 400 osób,
w tym dwie trze cie sta no wi ła mło dzież
i zor ga ni zo wa ne gru py z po znań skich
za kła dów pra cy. We dług in for ma to ra
SB o pseu do ni mie „Alek san der” – prze -
bieg mszy miał cha rak ter spo koj ny, nie
za wie rał wro gich ak cen tów, a uczest ni -
cy ro ze szli się spo koj nie do do mów.
O czym te go sa me go dnia za mel do wał
z ulgą na czel nik Wy dzia łu III SB ppłk
Ka rol Gór ny.

Hi sto ria in ten cji mszal nej

Ta de usz Ru zi kow ski, 
IPN War sza wa

Wła dze PRL, wpro wa dza jąc stan wo -
jen ny i na rzu ca jąc dra koń skie ry go ry,
spo wo do wa ły, że jaw na do tąd dzia łal -
ność związ ko wa oraz to wa rzy szą ce jej
nie za leż ne przed się wzię cia, jak choć by
wy da wa nie pra sy związ ko wej, sta ły się
nie moż li we. Do or ga ni za cji pod ziem nej
dzia łal no ści przy dat na oka za ła się wie -
dza prze ka za na nie tyl ko oso bi ście
przez uczest ni ków kon spi ra cji okre -
su II woj ny świa to wej, ale też nie ja ko
na no wo od kry wa na w�książ kach, wspo -
mnie niach do ty czą cych tam te go cza su.

Ak cja in ter no wań, nie do koń ca uda na
dla władz, spo wo do wa ła, że wie lu
człon ków „So li dar no ści” zo sta ło zmu -
szo nych do ukry wa nia się. Szyb ko za -
czę li ko rzy stać ze spon ta nicz nej po mo -
cy or ga ni za cyj nej nie sio nej przez oso by
im życz li we. Prze ja wia ła się ona w�udo -
stęp nia niu miesz kań i do mów przez po -

je dyn cze oso by i ca łe ro dzi ny. Ko rzy sta -
no za ra zem z azy lu ko ścio łów – po mo -
cy du cho wień stwa. Pol skie do my,
miesz ka nia stwo rzy ły więc sieć kry jó -
wek. Wie le z nich wy ko rzy sty wa no też
do in nych ce lów, np. ja ko miej sca spo -
tkań (zwa ne „spo tka niów ka mi”). In ne
peł ni ły funk cję miesz kań prze chod nich
(na zy wa nych tak że „ślu za mi”), któ rych
ce lem by ło zgu bie nie ewen tu al nych śle -
dzą cych w�dro dze na umó wio ne spo tka -
nie. By ły też miesz ka nia awa ryj ne, któ -
rych uży wa no, gdy na stę po wa ła ja kaś
wpad ka or ga ni za cyj na. In ne lo ka le wy -
ko rzy sty wa no do or ga ni za cji dru ku, kol -
por ta żu nie za leż nej pra sy. Z blo ków
miesz kal nych, miesz kań na-
da wa no rów nież au dy cje Ra dia So li dar -
ność.

Wspo mnia na sieć nie mo gła by funk -
cjo no wać bez spraw nej łącz no ści. Two -
rzy li ją człon ko wie oraz sym pa ty cy
„So li dar no ści”, do bie ra ni przez kon tak -
ty to wa rzy skie, śro do wi sko we, na wet
nie ko niecz nie zwią za ne z� „So li dar no -
ścią” przed 13 grud nia. Po za ludź mi

bar dzo mło dy mi, któ rzy nie mie li do -
świad cze nia w�po dob nej ak tyw no ści,
w kon spi ra cję an ga żo wa ło się star sze
po ko le nie pa mię ta ją ce cza sy oku pa cji
i II woj ny świa to wej. Sze reg skry tek
wy ko rzy sty wa nych jesz cze w cza sach
wo jen nych na no wo za czę ło speł niać
swo ją ro lę. Na po trze by bie żą ce or ga ni -
zo wa no rów nież no we miej sca, w�któ -
rych moż na by ło ukryć np. wy daw nic -
twa pod ziem ne. Bo daj naj czę ściej ro lę
łącz ni ków speł nia ły, jak pod oku pa cją
wo jen ną, nie wia sty. Łącz nicz ki i�łącz ni -
cy prze ka zy wa li in for ma cje, po le ce nia,
za opa try wa li oso by ukry wa ją ce się
w�nie zbęd ne do prze ży cia ar ty ku ły.

Po ro zu mie wa nie się uczest ni ków kon -
spi ra cji lat 80. by ło by utrud nio ne, gdy -
by nie wy ko rzy sty wa no po 13 grud nia
ha seł, usta lo nych fraz -klu czy oraz zna -
ków in for ma cyj nych. Uży wa no ich
do roz po zna nia i uwia ry god nie nia osób
kon tak tu ją cych się ze so bą lub do prze -
ka za nia in for ma cji, np. ostrze że nia
przed nie bez pie czeń stwem. Cza sem sta -
no wi ły one fra zy nie po wta rzal nej uro -
dy: w�jed nym z usta lo nych „klu czy”
wy dru ko wa ną par tię ga ze tek dru go obie -
go wych okre ślo no ja ko „kla tecz ki dla
świ nek mor skich”. Po dob nie sys tem ha -
seł sto so wa no w�roz mo wach te le fo nicz -
nych, aby prze ka zać nie zbęd ne in for ma -
cje. Do łask po wró ci ła kla sy ka kon spi -

Kon spi ra cja na no wo od kry ta
(ma te riał po glą do wy dla mło dzie ży)
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W STANIE WOJENNYM

ra cji, czy li ta kie sy gna ły, jak od po wied -
nie uło że nie za sło nek, fi ra nek, kwia tów
w�oknach itp.

Chcąc za cho wać jak naj dłu żej nie jaw -
ność dzia łań wo bec wła dzy, sto so wa no
uni wer sal ną za sa dę, aby jak naj mniej
wie dzieć. Za kła da no, że na le ży wie -
dzieć je dy nie ty le, by wy ko nać po ru czo -
ne za da nie. W�przy pad ku dru ku wy -
daw nictw dru go obie go wych za sa dę tę
re ali zo wa no m.in. po przez se pa ra cję po -
szcze gól nych ele men tów „pro duk cyj -
nych”, tzn. re dak cji, przy go to wa nia
do dru ku, sa me go dru ku i kol por ta żu.
Do te go ostat nie go wy ko rzy sty wa no
osob ne miesz ka nia czy in ne „punk ty
zrzu tu” wy dru ko wa nych pu bli ka cji,
a�na wet po ło żo ne z�da la od dru kar ni
kry jów ki w�le sie. Dzię ki te mu w�ra zie
„wpad ki” któ re goś ze wspo mnia nych
ele men tów uni ka no groź by roz bi cia ca -
łej struk tu ry za an ga żo wa nej w�druk „bi -
bu ły”. Za cho wa niu za sad kon spi ra cji
sprzy ja ło też sze ro kie wy ko rzy sty wa nie
pseu do ni mów za miast imion i�na zwisk.

Ukry ciu dzia łal no ści kon spi ra cyj nej
przed wła dza mi słu ży ło nie wy róż nia nie
się z oto cze nia osób ukry wa ją cych się, za -
an ga żo wa nych w�przed się wzię cia o cha -
rak te rze opo zy cyj nym. W�wy pad ku osób
zna nych przy dat na oka zy wa ła się cha rak -
te ry za cja, zmia ny stro ju, któ re po ma ga ły
w ukry ciu toż sa mo ści. Sto so wa no dzia ła -

nia ma ją ce na ce lu zni we lo wa nie czuj no -
ści władz. Stę pie niu ich uwa gi na dzia ła -
nia kon spi ra cyj ne mo gła słu żyć ma so -
wość nie któ rych za cho wań, np. no sze nie
du żych to reb lub ple ca ków, w�któ rych
prze no szo no wy dru ko wa ne nie le gal ne
wy daw nic twa. Kie dy in dziej do kol por ta -
żu „bi bu ły” wy ko rzy sty wa no pu deł ka
po prosz kach do pra nia. Po nie waż wszy -
scy ku po wa li „na za pas”, wi dok czło wie -
ka ob ła do wa ne go pu deł ka mi z prosz kiem
nie bu dził za in te re so wa nia do cza su, gdy
mi li cja po zna ła tę no wą me to dę. Jed nak
na wet wte dy nie by ła ona w�sta nie kon tro -
lo wać wszyst kie go, a�wśród pu de łek
z�prosz kiem za wsze by ło jed no z�wła ści -
wą za war to ścią. Do kla sy ki chy ba na le ża -
ło wy ko rzy sty wa nie przez mat ki wóz ków
z dzieć mi do prze no sze nia nie le gal nych
wy daw nictw. Czę sto, po dob nie jak
przed kil ku dzie się ciu la ty, w�sta nie wo -
jen nym wy ko rzy sty wa no pod ra bia ne („le -
we”) do ku men ty. Ich przy go to wa niem
zaj mo wał się m.in. je den z�ze spo łów pod -
le głych ma zo wiec kie mu Re gio nal ne mu
Ko mi te to wi Wy ko naw cze mu.

Istot ną za sa dą, choć nie za wsze prze -
strze ga ną, by ło niean ga żo wa nie się
w�wię cej niż jed ną ak tyw ność zwią za ną
z kon spi ra cją. Każ de no we za an ga żo wa -
nie zwięk sza ło bo wiem praw do po do -
bień stwo wy kry cia dzia łal no ści.

Na po trze by kon spi ra cji wy ko rzy -
sty wa no nie tyl ko ha sła, zwro ty, ale
też spe cy ficz ny ję zyk, czer pią cy rów -
nież z�na zew nic twa kon spi ra cji okre su
za bo rów czy oku pa cji (po cząw szy
od sa mych okre śleń „kon spi ra cja”,
„kon spi ra”, „pod zie mie” okre śla ją -
cych nie le gal ną z�punk tu wi dze nia
władz, skry wa ną przed nią, dzia łal -
ność). Mó wi o tym po niż szy słow ni -
czek.

Słow ni czek kon spi ra to ra
48 go dzin – za trzy ma nie w aresz cie
na 48 go dzin, bez po sta wie nia kon kret -
nych za rzu tów, sto so wa ne przez wła dze
ja ko szy ka na
ba nan – pał ka mi li cyj na
bi bu ła – ulot ki, pi sma, książ ki itp. wy -
da wa ne w�dru gim obie gu, czy li po za
ofi cjal ną cen zu rą, bez de bi tu
do łek – areszt
hur tow nia – miej sce, gdzie zwo żo no
znacz ną część na kła du wy dru ko wa ne go
pi sma lub książ ki, skąd tra fia ły one
do in nych, mniej szych od bior ców
ko la bo rant – oso ba po strze ga na ja ko
sprzy mie rze niec, so jusz nik władz, ko ja -
rzo na z�nią, an ga żu ją ca się rów nież
w�przed się wzię cia or ga ni zo wa ne przez
wła dze
kwit – ko re spon den cja prze ka zy wa na
po mię dzy dzia ła cza mi pod zie mia
ogon – nie po żą da ne to wa rzy stwo „po -
dej rza nych” osób, np. funk cjo na riu szy SB
skrzyn ka – oso ba bądź lo kal słu żą ce
do kon tak to wa nia się
spo tka niów ka – lo kal słu żą cy do spo -
tkań ukry wa ją cych się dzia ła czy
SW – „So li dar ność Wal czą ca”, znak na -
wią zu ją cy do Pol ski Wal czą cej okre -
su II woj ny świa to wej, tak że na zwa pod -
ziem nej or ga ni za cji
ślu za – lo kal (np. miesz ka nie) słu żą ce
do zgu bie nia ewen tu al ne go „ogo na”
to war – np. bez de bi to we wy daw nic twa,
ulot ki
ube cja (esbe cja) – funk cjo na riu sze SB
ulot ko wa nie – ak cja roz rzu ca nia ulo tek
uro bek – np. wy dru ko wa ny na kład
książ ki bądź cza so pi sma
za dy ma – ulicz ne ma ni fe sta cje, bi twy
ulicz ne
za ją czek – znak zwy cię stwa czę sto sto -
so wa ny pod czas de mon stra cji, któ ry po -
wsta wał z�roz po star tych pal ców dło ni
– wska zu ją ce go i środ ko we go


