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TEMAT MIESIÑCA

Lipcowe strajki na Lubelszczyźnie; przełomowy dla Śląska strajk w „Fazosie” w Tarnowskich Górach; wkład poznań-
skiego w walkę „Solidarności” o wolne media w ramach akcji „Zejdziemy z murów, gdy wejdziemy na anteny radia
i telewizji”; fiolki z gazem podrzucone przez „nieznanych sprawców” pod katowicką kopalnią „Sosnowiec”, drama-
tyczna decyzja bombiarzy w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym w 1982 r. – oto pięć historii z czasów pierw-
szej „Solidarności”.

Marcin Dąbrowski,
OBEP IPN Lublin

Falę strajków w Polsce w 1980 r. wywołały lipco-
we podwyżki cen wyrobów mięsnych w zakłado-
wych stołówkach i bufetach. Gospodarka PRL, pró-
bująca zastosować niemożliwe do zrealizowania
ekonomiczne założenia ustroju, znalazła się na ko-
lejnym zakręcie. Podwyżka spowodowała sponta-
niczny bunt załóg początkowo tylko w pojedynczych
przedsiębiorstwach w różnych ośrodkach w kraju.
8 lipca, kiedy podczas porannej prze-

rwy stwierdzono nowe ceny w zakłado-
wym bufecie, stanęła praca w Wytwórni
Sprzętu Komunikacyjnego „PZL” w Świd-
niku. Po dwóch dniach zastrajkowała

załoga największej na Lubelszczyźnie
Fabryki Samochodów Ciężarowych. Fa-
la „przerw w pracy” – oficjalnie władze
unikały słowa „strajk” – obejmowała
kolejne zakłady w tym mieście. Doszło
do precedensów: w Świdniku zakończo-
no protest podpisaniem porozumienia
władz ze strajkującymi. Podobne poro-
zumienia zawarto w kilku zakładach na
Lubelszczyźnie.

Wszędzie powtarzała się ta sama me-
toda działania: protest ograniczano do
terenu przedsiębiorstwa, organizowano
wiec załogi, podczas którego formuło-
wano postulaty i wyłaniano przedstawi-
cielstwa strajkujących. W większych za-

kładach tworzono straże strajkowe pil-
nujące porządku. Postulaty miały głów-
nie charakter ekonomiczny i pracowni-
czy, domagano się rekompensat w po-
staci podwyżek wynagrodzeń, poprawy
warunków pracy i lepszego zaopatrze-
nia w mieście.

Robotnicy przeciwko państwu robotników
Robotnicy, żyjący w państwie robot-

niczym, upomnieli się wreszcie o należ-
ne prawa, o których do tej pory słyszeli
jedynie w partyjnych przemówieniach.
Widoczne było zniecierpliwienie wobec
niezrealizowania obietnic Edwarda
Gierka złożonych na początku lat 70.

Początki „Solidarności” na Lubelszczyźnie

11998800––11998822
OD PRZEDWIOSNIA DO ZIMY

„„SSOOLLIIDDAARRNNOOSSCC””



Wy da rze nia na Lu belsz czyź nie na bra -
ły prze ło mo we go cha rak te ru 16 lip ca,
gdy za straj ko wa li ko le ja rze, naj pierw
w Lo ko mo ty wow ni Lu blin, a po tem ca -
łym lu bel skim Węź le PKP. Sy tu acja
w Lu bli nie przy bra ła zna mio na straj ku
ge ne ral ne go – ko lej no sta nę ły ko mu ni ka -
cja miej ska i czę ścio wo PKS, za straj ko -
wa li też kie row cy za opa trze nia han dlu,
wskutek czego w skle pach za czę ło bra -
ko wać mle ka i wie lu in nych ar ty ku łów
spo żyw czych. Nie za do wo le nie spo łecz ne
ob ję ło też oko licz ne mia sta: Pu ła wy, Lu -
bar tów i Kra śnik. Dzia ła nia za łóg nie by -
ły jed nak ko or dy no wa ne, gdyż nie po -
wstał mię dzy za kła do wy ko mi tet straj ko wy.

Do pie ro te raz po la tach moż na oce -
nić, że umiar ko wa ny cha rak ter pra cow -
ni czych żą dań na Lu belsz czyź nie miał
do bry wpływ na ewo lu cyj ny prze bieg
wy da rzeń w Pol sce la tem 1980 r. Spon -
ta nicz ny cha rak ter straj ków i so cjal no-
-eko no micz ny za kres żą dań po wo do wa -
ły, że wła dzom ko mu ni stycz nym ła twiej
by ło za ak cep to wać ro bot ni cze pro te sty.
Biu ro Po li tycz ne KC PZPR nie po tę pi ło
„przerw w pra cy” w Lu bli nie. Po wo ła no
ko mi sję rzą do wą do roz pa trze nia po stu -
la tów, na cze le któ rej sta nął wi ce pre -
mier Mie czy sław Ja giel ski, ów cze sny
po seł z wo je wódz twa lu bel skie go. Dla -
te go, kie dy 24 lip ca straj ki na Lu belsz -
czyź nie osta tecz nie wy ga sły, a trzy ty -
go dnie póź niej wy bu chły ze wzmo żo ną
si łą na Wy brze żu, ko mi sję rzą do wą
prze rzu co no w no wy „go rą cy” re gion,
gdzie Ja giel ski pod pi sy wał po ro zu mie -
nia w Stocz ni Gdań skiej.

Oka zu je się, że lip co we straj ki na Lu -
belsz czyź nie by ły na ty le waż ne, iż za -
rów no w lo kal nej tra dy cji, jak i w li te ra -
tu rze na uko wej utrwa li ło się już po ję cie
Lu bel skie go Lip ca. Mię dzy 8 a 24 lip ca
za straj ko wa ło tu po nad 150 za kła dów
pra cy i kil ka dzie siąt ty się cy osób. Wła -
dze, tuż po fa li straj ków, do ko na ły swo -
istej in wen ta ry za cji 1200 „słusz nych”
(jak okre śla no ofi cjal nie) wnio sków
i po stu la tów o cha rak te rze we wnątrz -
za kła do wym, so cjal nym i eko no micz nym.

Ale by ły tak że po stu la ty nieuzna ne 
za „słusz ne”. Przy po mnia no nie speł nio ną
obiet ni cę wol nych so bót z 1971 r. Upo -
mnia no się też o zrów na nie za sił ków ro -
dzin nych dla ro bot ni ków z tymi dla mi li cji
i woj ska. Wie le za łóg za kwe stio no wa ło
do tych cza so wą ro lę związ ków za wo do -
wych, choć nie od wa żo no się jesz cze 
na for mu ło wa nie po stu la tów o wol nych
związ kach za wo do wych. Naj da lej po szli
ko le ja rze z lu bel skiej Lo ko mo ty wow ni,
któ rzy wy wal czy li obiet ni cę no wych, bar -
dziej de mo kra tycz nych wy bo rów do ra dy
za kła do wej – od by ły się one 18 sierp nia.

Prze ła ma na ba rie ra stra chu
Naj więk szym wkła dem lip co wych straj -

ków na Lu belsz czyź nie w „go rą ce pol skie
la to 1980” by ło prze ła ma nie ba rie ry stra -
chu przed ko mu ni stycz ną wła dzą, któ ra
do tych czas su ro wo ka ra ła upo mi na ją cych
się o swo je pra wa. Po ko jo wa, oku pa cyj na
for ma lip co wych straj ków, po łą czo na z ne -

go cja cja mi, sta ła się wzor cem dla ko lej -
nych straj ku ją cych ośrod ków.

Po pod pi sa niu po ro zu mień sierp nio -
wych, Lu belsz czy zna na tych miast do łą -
czy ła do in nych re gio nów bu du ją cych
nie za leż ne struk tu ry. Im puls po now nie
wy szedł ze Świd ni ka, gdzie 10 wrze śnia
1980 r. przed sta wi cie le ko mi te tów za ło -
ży ciel skich, naj czę ściej z „lip co wym” ro -
do wo dem, za wią za li Mię dzy za kła do wy
Środ ko wo-Wschod ni Ko mi tet Za ło ży ciel -
ski Nie za leż nych Sa mo rząd nych Związ -
ków Za wo do wych. „So li dar ność” w na -
zwie po ja wi ła się dwa ty go dnie póź niej.

W na stęp nych mie sią cach Re gion
Środ ko wo-Wschod ni „So li dar no ści” ob -
jął nie mal ca łą Lu belsz czy znę. Na prze -

ło mie kwiet nia i ma ja 1981 r. sku piał już
w swych sze re gach 332 tys. związ kow -
ców w 1300 or ga ni za cjach za kła do wych.

Lu bel ska „So li dar ność” pa mię ta ła (i na -
dal pa mię ta) o ogrom nym zna cze niu lip ca:
w pierw szą rocz ni cę straj ków, w 1981 r.,
w wie lu za kła dach pra cy od pra wio no
pierw sze od 35 lat msze świę te na te re nie
„so cja li stycz nych” za kła dów pra cy, od sło -
nię to po mni ki i ta bli ce. Naj bar dziej przej -
mu ją cy mo nu ment po wstał przy Lu bel -
skich Za kła dach Na pra wy Sa mo cho dów 
– jed ne go z wyróżniających się bo jo -
wością za kła dów pra cy w lip cu 1980 r.
i w grud niu 1981 r. – drew nia na rzeź ba 
ro bot ni ka w sym bo licz nym ge ście roz po -
ście ra rę ce z ze rwa ny mi kaj da na mi.
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„SOLIDARNOÊÇ” 1980–1982

Drewniana rzeźba robotnika sprzed Lubelskich Zakładów Naprawy Samochodów w symbolicznym geście
rozpościera ręce z zerwanymi kajdanami
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„SOLIDARNOÊÇ” 1980–1982

dr Ja ro sław Ne ja, OBEP Ka to wi ce

21 sierp nia 1980 r. za straj ko wa ła za ło ga Fa bry -
ki Zme cha ni zo wa nych Obu dów Ścia no wych 
„Fa zos” w Tar now skich Gó rach, pro du ku ją ca no -
wo cze sne urzą dze nia dla gór nic twa. Jed nak pro -
test ten nie był pierw szym wy stą pie niem ro bot -
ni czym la tem 1980 r. na Gór nym Ślą sku.
W dru giej po ło wie lip ca do szło do po -

waż nych „sy tu acji kon flik to wych” w kil -
ku na stu ka to wic kich przed się bior stwach.
Spra wy pła co we, pro ble my we wnątrz-
za kła do we i so cjal ne by ły przy czy ną wy -
bu chu 1 sierp nia straj ku w Za kła dach
Two rzyw Sztucz nych „Erg” w Bie ru niu 
Sta rym. Bunt wy ga szo no, obie cu jąc zre -
ali zo wa nie żą dań. Do cho dzi ło do ko lej -
nych ro bot ni czych wy stą pień, jed nak
pro test w „Fa zo sie” zde cy do wa nie róż nił
się od in nych, m.in. po ja wie niem się żą -
dań ogól no spo łecz nych i postulatów so li -
dar yzujących się z Wy brze żem. 

Strajk w „Fa zo sie”
La tem 1980 r. za ło ga „Fa zo su” wie lo -

krot nie zwra ca ła się – bez po wo dze nia 
– do dy rek cji, or ga ni za cji par tyj nej i ra -
dy za kła do wej w kwe stiach pro ble mów
pła co wych i so cjal nych, a tak że z proś -
ba mi o wy ja śnie nie bie żą cej sy tu acji
w kra ju. Co raz trud niej by ło za cho wać
spo kój, zwłasz cza po tym, jak od po ło -
wy sierp nia za czę ły na pły wać in for ma -
cje o wiel kich straj kach na Wy brze żu
i o roz mo wach pro wa dzo nych z wła dza -
mi przez Mię dzy za kła do we Ko mi te ty
Straj ko we w Gdań sku i Szcze ci nie. 
21 sierp nia po prze rwie śnia da nio wej
ro bot ni cy spa wal ni prze rwa li pra cę i za -
żą da li spo tka nia z dy rek cją. Przy łą czy li
się do nich pra cow ni cy wy dzia łu me -
cha nicz ne go, gal wa ni zer ni i mon ta żu.
Pro te stu ją cy wy ja śnia li, iż nie otrzy ma -
li od dy rek cji żad nych od po wie dzi na
po stu la ty, do szło do ma sów ki pierw szej
zmia ny. Sy tu ację pró bo wał opa no wać
je den z za stęp ców dy rek to ra. Po nie waż
jed nak nie był w sta nie od po wie dzieć na
za da wa ne py ta nia, ro bot ni cy stwier dzi -
li, że bę dą roz ma wiać je dy nie z dy re-
k to rem.

Żą da nia sfor mu ło wa no ja ko do ku -
ment „Po stu la ty i żą da nia pra cow ni ków
»Fa zosu« do ty czą ce za kła du pra cy”. Pi -
smo wrę czo no dy rek to ro wi, któ ry wy -
szedł do za ło gi w to wa rzy stwie wi ce -
mi ni stra gór nic twa Ja nu sza Strze miń -
skie go. Straj ku ją cy wy zna czy li dy rek cji
czte ro go dzin ny ter min od po wie dzi. Po -
stu la ty oprócz spraw od no szą cych się
ści śle do za kła du, m.in. pła co wych, so -
cjal nych, prze pro wa dze nia wol nych wy -
bo rów do ra dy za kła do wej, do ty czy ły
tak że kwe stii ogól no spo łecz nych. Żą da -
no zwięk sze nia za sił ków ro dzin nych 
do wy so ko ści obo wią zu ją cych w woj sku
i mi li cji, po pra wy za opa trze nia pla có -
wek han dlo wych, li kwi da cji skle pów
ko mer cyj nych i przy wró ce nia cen z ma -

ja 1976 r., ob ni że nia opłat za przed szko -
la, zwięk sze nia na kła dów ksią żek szkol -
nych i dru ków, zmniej sze nia wy dat ków
na ce le pro pa gan do we i re pre zen ta cyj -
ne. Straj ku ją cy do ma ga li się też peł nej
in for ma cji na te mat sy tu acji w kra ju
i po stu la tów wy su nię tych przez za ło gi
Wy brze ża, żą da li umoż li wie nia wy sto -
so wa nia li stu so li dar no ścio we go. 

Na ko lej ne spo tka nie ze straj ku ją cy mi
dy rek tor przy był w to wa rzy stwie ko mi -
sji – m.in. wi ce mi ni stra gór nic twa, se -
kre ta rza KW PZPR Wie sła wa Ki cza na,
pre zy den ta Tar now skich Gór oraz se -
kre ta rza eko no micz ne go tam tej sze go
KM PZPR. Ko mi sja przy sta ła wpraw -
dzie na re ali za cję po stu la tów do ty czą -
cych spraw za kła do wych i bran żo wych,
od że gna ła się jed nak od żą dań ogól no -
spo łecz nych. Jej człon ko wie by li prze -
ko na ni, że do wy ga sze nia straj ku wy -
star czą gwa ran cje pod wy żek płac i po -
pra wy wa run ków pra cy. 

Po na ra dzie za ło ga zde cy do wa ła, 
że strajk bę dzie kon ty nu owa ny, aż do
przy ję cia przez ko mi sję po zo sta łych żą -
dań. Roz po czę ły się ko lej ne roz mo wy,
na ci ski na po je dyn czych pra cow ni ków,
kil ka krot nie bez po wo dze nia pró bo wa -
no zła mać strajk przy po mo cy par tyj -
nych ła mi straj ków. 

Tym cza so wy kom pro mis
Kom pro mi so we roz wią za nie kry zy su

miało miejsce na stęp ne go dnia. Straj ku -
ją cy za wie si li pro test na ty dzień, aby,
jak mó wi li, „nie po trzeb nie nie po wo do -
wać dal szych strat, któ re w koń cu ude -
rzą w nas sa mych”. Do te go cza su wła -
dze mia ły zre ali zo wać po stu la ty. Gdy by

tak się nie sta ło, od 1 wrze śnia za ło ga
po sta no wi ła wzno wić strajk. Usta le nia
te, jak rów nież po par cie dla ro bot ni ków
Wy brze ża i ich de zy de ra tów – w tym
naj waż niej sze go, po wo ła nia nie za leż -
nych od władz związ ków za wo do wych
– zna la zły się w re zo lu cji spo rzą dzo nej

Przełom na Śląsku

Strajk w „Fa zo sie” i wy su nię te przez je go pra cow ni ków
żą da nia o cha rak te rze ogól no spo łecz nym i postulaty so -
li dar yzujące się z Wy brze żem sta no wi ły no wą ja kość
w do tych cza so wych wy stą pie niach pra cow ni ków prze my -
słu ślą skie go i za głę biow skie go. Wła dze par tyj ne i ad mi -
ni stra cyj ne oraz kie row nic two MO i SB zda wa ły so bie
spra wę z te go, że je że li tar no gór ski pro test po cią gnie za
so bą in ne za kła dy, sy tu acja sta nie się po waż na. 
Zda niem kie row nic twa ka to wic kiej SB strajk w „Fa zo -
sie” „przy spie szył doj rze wa nie ten den cji straj ko wych
w są sied nich za kła dach”. Istot nie, spo łecz ne go po ru -
sze nia nie da ło się już za trzy mać. Do 28 sierp nia, kie -
dy gór ni cy „Ma ni fe stu Lip co we go” roz po czę li swój słyn -
ny pro test za koń czo ny 3 wrze śnia pod pi sa niem z wła -
dza mi po ro zu mie nia ja strzęb skie go, SB za re je stro wa ła
licz ne przy pad ki nie za do wo le nia za łóg. Wpraw dzie nie
do cho dzi ło jesz cze do otwar tych straj ków, co raz czę -
ściej jed nak na krót ko prze ry wa no pra cę i „w at mos fe -
rze ogól ne go na pię cia” po dej mo wa no roz mo wy z dy rek -
cja mi, se kre ta rza mi ko mi te tów za kła do wych i miej -
skich par tii, przed sta wia jąc im po stu la ty pła co we,
so cjal ne, a tak że ogól no spo łecz ne i po li tycz ne.
Cha rak te ry stycz ne, że po dob nie jak w przy pad ku „Fa -
zo su”, sto sun ko wo ła twe do wy ne go cjo wa nia w cza sie
roz mów z kie row nic twa mi i dy rek cja mi oka zy wa ły się
dla pra cow ni ków po szcze gól nych za kła dów i przed się -
biorstw po stu la ty o cha rak te rze „za kła do wym”, na to -
miast żą da nia ogól no spo łecz ne i po li tycz ne by ły od ra -
zu od rzu ca ne ja ko „nie moż li we do zre ali zo wa nia”,
ewen tu al nie sta ra no się od wle kać ter min udzie le nia
w tych kwe stiach kon kret nych od po wie dzi.

Zda niem kie row nic twa ka to wic kiej SB strajk w „Fa zo sie” „przy spie szył doj rze wa nie ten den cji straj ko wych
w są sied nich za kła dach”
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Prze my sław Zwier nik, 
OBEP IPN Po znań

Jed nym z nie zre ali zo wa nych po stu la tów NSZZ „So -
li dar ność”, któ ry zgła sza no w la tach 1980–1981,
był do stęp do środ ków ma so we go prze ka zu,
przede wszyst kim ra dia i te le wi zji. Zwią zek za an -
ga żo wał się rów nież – wraz z in ny mi or ga ni za cja -
mi opo zy cyj ny mi – w wal kę o wol ność sło wa
i prze ła ma nie mo no po lu cen zu ry. Dzia ła nia te by -
ły wi docz ne szcze gól nie w dru giej po ło wie 1981 r.
W jed nej z uchwał przy ję tych pod czas

I Wal ne go Ze bra nia De le ga tów Re gio nu
Wiel ko pol ska za pro te sto wa no prze ciw
„mo no po lo wi apa ra tu par tyj no-pań -

stwo we go na dys po no wa nie środ ka mi
ma so we go prze ka zu w Pol sce”. 19 i 20
sierp nia 1981 r. prze pro wa dzo na zo sta ła
ogól no pol ska ak cja pod ha słem „Dni
bez pra sy”. W jej zor ga ni zo wa nie włą -
czy ło się tak że kie row nic two wiel ko pol -
skiej „So li dar no ści”. 

Na czel nej war to ści de mo kra cji
Zgod nie z de cy zją Kra jo wej Ko mi sji

Po ro zu mie waw czej (KPP) pro test ten
był re ak cją na nie wy wią zy wa nie się
stro ny rzą do wej z po ro zu mień sierp nio -
wych, któ re gwa ran to wa ły po sze rze nie
gra nic wol no ści sło wa. Pro te sto wa no

rów nież w spra wie na si la ją cej się wów -
czas kam pa nii pro pa gan do wej pro wa -
dzo nej w środ kach ma so we go prze ka zu
prze ciw ko „So li dar no ści”. W opi nii
związ kow ców wła dze po win ny zro zu -
mieć, że „środ ki ma so we go prze ka zu są
wła sno ścią spo łecz ną i nie mo gą słu żyć
ko lej nym eki pom rzą dzą cym” oraz sza -
no wać kon sty tu cyj ne pra wo spo łe czeń -
stwa do „na czel nej war to ści de mo kra cji
– wol ne go sło wa”.

19 sierp nia 1981 r. (w ra mach „Dni
bez pra sy”) strajk pod ję ła dru kar nia Po -
znań skich Za kła dów Gra ficz nych, a Za -
rząd Re gio nu (ZR) NSZZ „So li dar ność”

Zejdziemy z murów...

przez straj ku ją cych. Wła dze pod na ci -
skiem za ło gi zgo dzi ły się na ogło sze nie
te go do ku men tu w ra diu i te le wi zji, ale
osta tecz nie do te go nie do pu ści ły. Zgod -
nie z za war tą umo wą za udział w straj -
ku nie gro zi ły kon se kwen cje dys cy pli -
nar ne, ro bot ni cy zo bo wią za li się do od -
pra co wa nia strat spo wo do wa nych prze rwą.

22 sierp nia przed go dzi ną 11 „Fa zos”
przy stą pił do pra cy. Te go sa me go dnia
wy sła no do Gdań ska dwóch de le ga tów,
każ de go in ną dro gą, któ rzy mie li po zy -
skać in for ma cje o tym, co się tam fak -
tycz nie dzie je i do star czyć do Stocz ni
uchwa łę „Fa zo su”. Tyl ko jed ne mu
z nich uda ło się spo tkać z przed sta wi -
cie la mi trój miej skie go MKS. Po wró cił
25 sierp nia i pod czas spo tka nia z za ło -
gą, na któ re za pro szo no rów nież dy rek -
to ra fa bry ki, przed sta wił 21 gdań skich
po stu la tów oraz ode zwę MKS na te mat
nie za leż nych związ ków za wo do wych.
Wła dze nie wy peł ni ły wszyst kich wa -

run ków umo wy za war tej z za ło gą „Fa -
zo su”. Do koń ca sierp nia wy ja śnio no
wpraw dzie spra wę spo so bu re ali za cji
po stu la tów za kła do wych, a pew ną ich
część speł nio no, jed nak co do żą dań
ogól no spo łecz nych tłu ma czo no się bra -
kiem od po wied nich kom pe ten cji. Do
wzno wie nia straj ku nie do szło, gdyż za -
war te w Szcze ci nie i Gdań sku po ro zu -
mie nia tam tej szych MKS ze stro ną par -
tyj no-rzą do wą ro bot ni cy tar no gór skiej
fa bry ki uzna li za speł nie nie wła snych
żą dań. 3 wrze śnia dy rek cja za kła du
pod pi sa ła po ro zu mie nie z przed sta wi -
cie la mi two rzą cych się nie za leż nych
związ ków za wo do wych.

Od mo men tu wy bu chu straj ku na
„Ma ni fe ście Lip co wym” straj ki w wo je -
wódz twie na stę po wa ły la wi no wo. W kul -
mi na cyj nym mo men cie, tj. 2 wrze śnia,
pro te sto wa ło 50 za kła dów i przed się -
biorstw, w tym 25 ko palń. Do 5 wrze -
śnia, kie dy głów na fa la pro te stów za czę -

ła opa dać, przy stą pi ło do nich 49 ko-
palń wę gla ka mien ne go za trud nia ją cych 
276 tys. osób, z cze go w straj kach wzię -
ło udział aż 238 tys. gór ni ków, co sta no -
wi ło 86 proc. sta nu oso bo we go za łóg.
Po 5 wrze śnia pro te sty ob ję ły mniej sze
za kła dy pra cy w wo je wódz twie, ale te
by ły już znacz nie krót sze, za zwy czaj
kil ku go dzin ne.

We dług da nych MO i SB w okre sie 
od 21 sierp nia do 2 paź dzier ni ka na te re -
nie wo je wódz twa ka to wic kie go prze rwy
w pra cy wy stą pi ły w 272 za kła dach za -
trud nia ją cych ogó łem 880 tys. lu dzi,
z cze go w pro te stach wzię ło udział 310
tys. pra cow ni ków. W po rów na niu z wcze -
śniej szy mi kry zy sa mi spo łecz no-po li -
tycz ny mi w PRL by ło to nie spo ty ka ne
do tąd oży wie nie śro do wisk pra cow ni -
czych Gór ne go Ślą ska i Za głę bia Dą -
brow skie go. Efek tem te go by ło stwo rze -
nie w re gio nie w nie da le kiej przy szło ści
sil nych struk tur NSZZ „So li dar ność”.

Malowanie haseł na murach było formą walki ogólnopolskiej kampanii „Solidarności” o uzyskanie dostępu do środków masowego przekazu
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Wiel ko pol ska kol por to wał „Apel dru ka -
rzy” wzy wa ją cy do boj ko tu ofi cjal nej
pra sy. O prze bie gu pro te stu tak in for mo -
wa ły „Wia do mo ści Dnia”: „Ak cja ta
pro kla mo wa na zo sta ła ja ko pro test prze -
ciw ko nie do pusz cze niu »So li dar no ści«
do środ ków ma so we go prze ka zu”. W ce -
lu prze ciw dzia ła nia pro te stom, SB
utrud nia ła ofla go wy wa nie straj ku ją cych
za kła dów. W liczbie 30 tys. egz. uka za ło
się tak że sko ma so wa ne wy da nie trzech
po znań skich dzien ni ków: „Ga ze ty Po -
znań skiej”, „Gło su Wiel ko pol skie go”
i „Expres su Po znań skie go”. Pe rio dyk
ten wy dru ko wa no w Woj sko wych Za kła -
dach Gra ficz nych Wojsk Lot ni czych
w Po zna niu, a więk szość je go na kła du
zo sta ła roz kol por to wa na „ka na ła mi par -
tyj ny mi” w za kła dach pra cy.

Funk cjo na riu sze SB przej mo wa li tak -
że ty sią ce ulo tek „So li dar no ści” wzy -
wa ją cych do boj ko tu pra sy. 20 sierp nia
z in spi ra cji SB – za po śred nic twem dy -
rek cji Po znań skich Za kła dów Gra ficz -
nych – prze wod ni czą cy KZ NSZZ „So -
li dar ność” od wo łał w cza sie spo tka nia
z za ło gą ak cję pro te sta cyj ną w tych za -
kła dach. Te go sa me go dnia SB za in spi -
ro wa ła spo tka nie ze spo łów re dak cyj -
nych trzech wy mie nio nych wcze śniej
dzien ni ków i uchwa le nie re zo lu cji
„w du chu zbli żo nym do ko men ta rza re -
dak cyj ne go PAP-u”, po tę pia ją cą oświad -
cze nie Sto wa rzy sze nia Dzien ni ka rzy
Pol skich.

Ak cja „Sto mi la”
Je sie nią zwięk szy ła się jesz cze liczba

za trzy mań i prze słu chań dzia ła czy

„So li dar no ści” przez funk cjo na riu szy
MO. Zwią za ne to by ło m.in. z pro wa -
dzo ny mi przez Zwią zek ak cja mi o cha -
rak te rze pro pa gan do wym, kie dy dzia -
ła cze „So li dar no ści” i NZS zin ten sy fi -
ko wa li prze pro wa dza nie ak cji pla ka to-
wych na te re nie mia sta. Wie lu roz wie -
sza ją cych związ ko we pla ka ty by ło 
za trzy my wa nych przez mi li cjan tów, 
np. 5 paź dzier ni ka spi sa no lub za trzy -
ma no ro bot ni ków „Sto mi la”, któ rzy
roz wie sza li pla ka ty „So li dar no ści”
w Po zna niu. By ło to moż li we dzię ki in -
for ma cji uzy ska nej od TW „Ma cie ja”
o przy go to wy wa niu ak cji przez pra -
cow ni ków „Sto mi la”.

Po dob ne dzia ła nia pro wa dzo ne głów -
nie przez pa tro le MO po dej mo wa no 
do grud nia 1981 r., szcze gól nie w cza sie
trwa nia ogól no pol skiej kam pa nii „S”
o uzy ska nie do stę pu do środ ków ma so -
we go prze ka zu pod ha słem: „Zej dzie my
z mu rów, gdy wej dzie my na an te ny ra -
dia i te le wi zji”. Od 17 li sto pa da 1981 r.
ma lo wa no na pi sy na mu rach, gdyż 
– w oce nie dzia ła czy „So li dar no ści” 
– „po ro ku bez sku tecz nych sta rań, roz -
mów, umów, po ro zu mień wy sił ki
Związ ku o uzy ska nie do stę pu do środ -
ków ma so we go prze ka zu” po zo sta wa ły
bez owoc ne.

Pre lu dium do sta nu wo jen ne go
Za trzy ma nia uczest ni ków ak cji kol -

por ta żo wych i ma lo wa nia na pi sów, spi -
sy wa nie i do pro wa dza nie na ko mi sa ria -
ty MO, kon fi sko wa nie pędz li i farb na -
si li ły się w grud niu 1981 r. Mi li cja
po dej mo wa ła ta kie dzia ła nia m.in. wo -

bec stu den tów Po li tech ni ki Po znań -
skiej pro wa dzą cych w po ro zu mie niu
z NSZZ „S” ak cje ma lo wa nia na pi sów
w Po zna niu. Za trzy ma no na wet li ce ali -
stę, któ ry wspól nie z człon ka mi „S”
roz da wał spe cjal ne wy da nie „Wia do -
mo ści Dnia” po świę co ne ak cji ZO MO
prze ciw ko stu den tom WOSP w War -
sza wie. Po prze wie zie niu do ko mi sa -
riatu skon fi sko wa no mu nie ocen zu ro -
wa ne pu bli ka cje, a na stęp nie zwol nio -
no. Te go sa me go dnia funk cjo na riu sze
MO otrzy ma li rów nież po le ce nie za -
trzy ma nia in nych osób kol por tu ją cych
przy ron dzie Ko per ni ka wy daw nic twa
„S”, ale z po wo du tłu mu od stą pio no od
in ter wen cji.

Wraz z na ra sta niem na pię cia, 2 grud -
nia 1981 r. ZR NSZZ „So li dar ność”
Wiel ko pol ska, pod czas nad zwy czaj ne -
go po sie dze nia, przy jął uchwa łę, w któ -
rej zwra cał uwa gę na po wta rza ją ce się
bru tal ne ak cje skie ro wa ne prze ciw ko
„S”, za trzy my wa nie człon ków Związ ku
oraz po bi cia działaczy i na pa dy na nich.
W je go oce nie eska lo wa nie na pię cia
przez re sort bez pie czeń stwa spo wo do -
wa ne by ło bra kiem od po wied niej re ak -
cji ze stro ny Związ ku. 

Obec nie wia do mo już, że wy da rze nia
te zwią za ne by ły z przy go to wa nia mi 
do wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go,
a krót ki okres względ nej wol no ści do -
bie gał koń ca. Nie wąt pli wie jed nak waż -
nym osią gnię ciem „So li dar no ści” oraz
ca łej opo zy cji de mo kra tycz nej w la tach
1980–1981 by ło prze ła ma nie mo no po lu
cen zu ry.

dr To masz Kur pierz, 
OBEP IPN Ka to wi ce

Zna ki na ra sta ją cej kon fron ta cji, któ rej apo geum
na stą pi ło w grud niu 1981 r., wi docz ne by ły już
wy raź nie od je sie ni. We wrze śniu Le onid Breż -
niew na po sie dze niu Biu ra Po li tycz ne go KC KPZR
w ostrych sło wach wy po wie dział się o I Kra jo -
wym Zjeź dzie De le ga tów NSZZ „S”. W tym sa -
mym mie sią cu w li ście prze ka za nym przez so -
wiec kie go am ba sa do ra Mo skwa do ma ga ła się
pod ję cia przez pol skie wła dze „zde cy do wa nych
i ra dy kal nych kro ków w ce lu prze cię cia zło śli wej
an ty so wiec kiej pro pa gan dy i wro gich wo bec
ZSRR ak cji”.
Ta kie enun cja cje, wzmoc nio ne wiel -

ki mi ma new ra mi woj sko wy mi armii so -
wiec kiej przy pol skiej gra ni cy, wzma ga -
ły po zy cję i de ter mi na cję pol skich to wa -
rzy szy dą żą cych do zdła wie nia
„kar na wa łu So li dar no ści” si łą. Wy bór
Ja ru zel skie go na I se kre ta rza PZPR,
któ ry sku pił w rę kach ca łą kon tro lę nad
par tią, ad mi ni stra cją pań stwo wą oraz
woj skiem, po ka zał, że wła dza zmie rza
w kie run ku kon fron ta cji. Na pierw sze
efek ty tych zmian nie trze ba by ło dłu go
cze kać. Tak że na Gór nym Ślą sku i w Za -

głę biu, gdzie w dru giej po ło wie paź -
dzier ni ka mia ły miej sce dwa wy da rze -
nia, któ re ode bra ne zo sta ły przez opi nię
pu blicz ną ja ko pro wo ka cje wy mie rzo ne
w dzia ła czy „So li dar no ści” oraz naj -
waż niej szą w re gio nie gru pę spo łecz ną
– gór ni ków. 

O włos od roz le wu krwi
20 paź dzier ni ka 1981 r. w cen trum

Ka to wic do szło do pierw szych zajść,
któ re nie omal nie za koń czy ły się roz le -
wem krwi. Na tam tej szym ryn ku dzia łał
kie ro wa ny przez Ta de usza Bu ra now -
skie go, człon ka Za rzą du Re gio nu „So li -
dar no ści”, sa mo cho do wy punkt kol por -
to wa nia pra sy i wy daw nictw bez de bi to -
wych. Sprze daż pro wa dzo no już od
ja kie goś cza su, jed nak aku rat te go dnia
funk cjo na riu sze MO za żą da li jej prze -
rwa nia. Kol por te rzy od mó wi li, co zmu -
si ło mi li cjan tów do uży cia si ły – ob słu -
ga punk tu zo sta ła za trzy ma na, au to od -
ho lo wa ne. Kto pod jął ta kie de cy zje, nie
wia do mo, jed nak sy tu acja szyb ko za -
czę ła się wy my kać spod kon tro li.
W krót kim cza sie przed ko mi sa ria tem
MO, gdzie umiesz czo no za trzy ma ne

oso by, zgro ma dził się tłum ok. 3 tys. lu -
dzi żą da ją cych ich uwol nie nia. Sy tu acja
sta ła się jesz cze bar dziej na pię ta po po -
ja wie niu się jed no stek ZO MO. W stro nę
ko mi sa ria tu po le cia ły ka mie nie, po wy -
bi ja no szy by. Wzbu rze ni de mon stran ci
wy wró ci li mi li cyj ną „Ny sę” i pró bo wa li
we drzeć się do budynku. At mos fe rę
ostu dzi ły do pie ro in ter wen cje człon ków
Za rzą du Re gio nu „S”, któ rzy za pro wa -
dzi li de mon stran tów pod sie dzi bę
związ ku. Ma ni fe stan ci ro ze szli się
przed go dzi ną 22, zaś do póź nej no cy
w cen trum Ka to wic po ja wia ły się pa tro -
le mi li cyj no-woj sko we. Li kwi da cja
punk tu kol por ta żu po ka za ła, jak nie wie -
le bra ko wa ło do wy bu chu re gu lar nej bi -
twy, pod czas któ rej mo gła po lać się
krew.

W kil ka dni póź niej dra ma tycz ne 
wy da rze nia wstrzą snę ły Za głę biem. 
27 paź dzier ni ka przed Są dem Re jo no -
wym w So snow cu mia ła się od być, kil -
ka krot nie prze su wa na, roz pra wa prze -
ciw ko Woj cie cho wi Fi glo wi i sied miu
in nym dzia ła czom „So li dar no ści” z ko -
pal ni So sno wiec. Oskar że ni pod czas
straj ku ostrze gaw cze go 7 sierp nia, po

Wywrócona „Nysa” i fiolki z gazem
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kil ku pró bach wpro wa dze nia przez wła -
dze ko pal ni na te ren za kła du ła mi straj -
ków, za mknę li kie row nic two w sa li kon -
fe ren cyj nej i usu nę li umiesz czo ną na
szy bie ko pal ni pię cio ra mien ną czer wo -
ną gwiaz dę, co spo tka ło się z na tych -
mia sto wą re ak cją pro ku ra tu ry.

W przed dzień roz pra wy w ca łym So -
snow cu od by ły się w za kła dach pra cy
ma sów ki w obro nie Fi gla, tak sów ki
ude ko ro wa ne by ły fla ga mi „So li dar no -
ści”. Jed no cze śnie w mie ście po ja wi ły
się woj sko wo-mi li cyj ne pa tro le wy po sa -
żo ne w broń dłu gą. Roz pra wa nie od by -
ła się z po wo du, jak ofi cjal nie po da no,
cho ro by sę dzie go, sy tu acja by ła jed nak
na dal bar dzo na pię ta. 

Gaz w „Ru chu”
W tej go rą cej at mos fe rze przed po łu -

dniem, na plac przed wej ściem do ko -
pal ni „So sno wiec” pod je chał sa mo chód
(we dług świad ków czar na Woł ga lub
Fiat 125), z któ re go nie zi den ty fi ko wa n y
męż czy zna wy rzu cił w po bli żu głów nej
bra my i kio sku „Ru chu” trzy fiol ki.
Dwie z nich po zo sta ły nie usz ko dzo ne,
jed nak z jed nej roz bi tej za czął się wy do -
by wać nie wi docz ny, gry zą cy gaz. Z ob -
ja wa mi za tru cia do szpi ta la tra fi ło po -
nad 60 osób – pra cow ni cy ko pal ni
i miesz kań cy po bli skich blo ków, w tym
kil ko ro dzie ci. Wśród gór ni ków ro ze -
szły się plot ki, iż był to gaz bo jo wy,
obawiano się rów nież, iż po dob ne fiol ki
mo gły zo stać wrzu co ne do szy bów
wde cho wych do star cza ją cych pra cu ją -
cym pod zie mią po wie trza. Sil ne wzbu -
rze nie i na ra sta ją cą psy cho zę po tę go wał
fakt, iż na miej scu oprócz kil ku miej -
sco wych mi li cjan tów,  nie było nikogo,

do pie ro póź nym wie czo rem po ja wi ły
się spe cja li stycz ne służ by che micz ne,
któ re oto czy ły te ren za bez pie czo ny
przez sa mych gór ni ków. Za ło ga ko pal ni
ogło si ła strajk oku pa cyj ny, żą da jąc
oczysz cze nia te re nu i przy by cia przed -
sta wi cie li władz. W dniu in cy den tu do
ko pal ni nie przy był jed nak ża den ofi -
cjel. Stan nie pew no ści o zdro wie i ży cie
po szko do wa nych utrzy my wał się do
pół no cy, kie dy oka za ło się, iż sub stan -
cja z fiol ki by ła nie groź na dla ży cia. 

Spra wa na bra ła du że go roz gło su,
o pro wo ka cji pi sa ły za gra nicz ne agen cje

i służ by in for ma cyj ne „S”. 3 li sto pa da na
biur kach naj waż niej szych ko mu ni stycz -
nych dy gni ta rzy zna lazł się spe cjal ny ra -
port po świę co ny zaj ściom w ko pal ni
„So sno wiec”. Strajk trwał kil ka na ście
dni i za koń czo ny zo stał do pie ro 12 li sto -
pa da, po wie lu ne go cja cjach, wi zy cie
Le cha Wa łę sy w ko pal ni i po wy emi to -
wa niu w TVP transmisji z przebiego
kon fe ren cji pra so wej z pro te stu ją cy mi.

Co raz bar dziej kon fron ta cyj ne wła dze
Oba zda rze nia – spro wo ko wa ne przez

mi li cjan tów zaj ścia na ka to wic kim ryn -
ku oraz pró ba wy wo ła nia pa ni ki w So -
snow cu – by ły zgod ne z co raz bar dziej
na sta wio ną na kon fron ta cję po li ty ką
władz cen tral nych. Przez dzia ła czy „S”
zo sta ły od czy ta ne ja ko pro wo ka cje
eska lu ją ce kon flikt i przy go to wa nie 
do roz wią zań si ło wych. Szcze gól ne emo -
cje wzbu dzi ła spra wa za tru cia ga zem,
o co gór ni cy po dej rze wa li SB. Na pod -
sta wie zna nych obec nie ma te ria łów nie
spo sób stwier dzić, kto był in spi ra to rem
te go zaj ścia, z pew no ścią by ły one wła -
dzom na rę kę, bo wiem oba wy da rze nia
sta ły się pre tek stem do ata ków na „So li -
dar ność”. 

Uwa ża ny za za ufa ne go Mo skwy I se -
kre tarz KW PZPR w wo je wódz twie ka -
to wic kim An drzej Ża biń ski, oce nia jąc
na jed nej z par tyj nych ma só wek wy da -
rze nia na ka to wic kim ryn ku, stwier dził
m.in., iż „eks tre mal ne krę gi »So li dar no -
ści« bez wy tchnie nia re ali zu ją swą po li -
ty kę wy wo ły wa nia no wych na pięć”.
Do dał, że „or ga ni za to rzy pro wo ka cji,
dzia ła cze »So li dar no ści« świa do mie
spo wo do wa li zaj ścia, któ re w swej wy -
mo wie ma ją cha rak ter wy stą pie nia
prze ciw ko wła dzy i po rząd ko wi pu -
blicz ne mu”, a „zaj ścia w Ka to wi cach,
po dob nie jak in ne wy da rze nia w kra ju,
wska zu ją na to, że dzia ła czom »So li dar -
no ści« za le ży na wy wo ły wa niu cią głych

Powokacja w Sosnowcu

Zdjęcie Archiwum Stowarzyszenia „Pokolenie” w Katowicach
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dr Se ba stian Li gar ski, 
OBEP IPN Wro cław

13 lu te go 1982 r. wro cław ska „Ga ze ta Ro bot ni -
cza” przed sta wia ła apo ka lip tycz ną wi zję wy bu -
chu ła dun ku pod ło żo ne go pod lu biń ską sta cję
CPN. W jego wy ni ku śmierć po nie śli by ajen ci
sta cji i kie row cy sa mo cho dów, za wa le niu ule gły -
by „ścia ny po bli skich bu dyn ków”, a w pro mie niu
kil ku set me trów wy pa dły by z okien szy by. Kon -
klu do wa no, że z nie ba le ciał yby stru mie nie
ognia, a „Lu dzie, któ rzy nie zgi nę li na miej scu 
– płon[ęli by] żyw cem”. Był to pierw szy z kil ku -
na stu ła dun ków wy bu cho wych pod ło żo nych na
te re nie Le gnic ko-Gło gow skie go Okrę gu Mie dzio -
we go (LGOM) w 1982 r. Więk szość z nich zo sta -
ła pod ło żo na przez dzia ła czy pod ziem nej „S”. 
Do dziś po ku tu je prze ko na nie, że ła dun ki pod -
kła da no z in spi ra cji SB.
Przy go to wy wa ny przez wła dze od

sierp nia 1980 r. stan wo jen ny zo stał
wpro wa dzo ny w no cy z 12 na 13 grud nia
1981 r. Roz le wa ją ca się po kra ju fa la
straj ków w za kła dach pra cy do tar ła tak -
że do Za głę bia Mie dzio we go. W tym re -
gio nie struk tu ry NSZZ „S” na le ża ły 
do jed nych z naj sil niej szych i naj le piej
zor ga ni zo wa nych. W pierw szych dniach
sta nu wo jen ne go sta nę ły ko pal nie Lu bin,
Po lko wi ce, Rud na i Sie ro szo wi ce. Do
straj ku przy łą czy ły się ko lej ne ko pal nie,
za kła dy prze my sło we i przed się bior -
stwa, np. Za kład Na praw czy Ma szyn
KGHM w Po lko wi cach czy Dol no ślą ska
Fa bry ka In stru men tów Lut ni czych, Hu ta
Mie dzi „Gło gów”. Roz prze strze nia jący
się pro test wy mu sił zde cy do wa ną re ak -
cję władz, bru tal nie spa cy fi ko wa no za -
kład za opa trze nia KGHM „Zakmat”,
przed się bior stwo „Zanam”, a szcze gól -
nie ko pal nię „Rud na”. 

Bom ba z bu dzi kiem Me ra-Po ltik
W dniu zna le zie nia bom by roz po czę -

ła się dla le gnic kich struk tur apa ra tu
bez pie czeń stwa ope ra cja „Wy buch”, po -
tem prze mia no wa na na „Po dmuch”.
We dług spe cja li stów Wy dzia łu Fi zy ko-
-Che micz ne go KG MO w War sza wie
urzą dze nie wy bu cho we skła da ło się
z bu dzi ka Me ra-Po ltik z jed ną wska -
zów ką, dwóch pła skich ba te rii o na pię -
ciu 4,5 V, prze wo dów, dwóch za pal ni -
ków elek trycz nych uży wa nych w gór -
nic twie mie dzi i oko ło trzech
ki lo gra mów ma te ria łu wy bu cho we go,
praw do po dob nie dy na mi tu skal ne go. 

Pod ło że nia bom by do ko na li w no cy
z 12 na 13 lu te go 1982 r. Jan Ko ło dziej
oraz Ry szard Szwed. Ich ce lem po cząt -
ko wym nie był jed nak lu biń ski CPN,
lecz lo kal ny Ko mi tet Miej ski PZPR 
lub pla ców ka OR MO.

Zna le zie nie bom by do pro wa dzi ło 
do po wo ła nia przez kie row ni ka Szta bu
KW MO w Le gni cy ppłk. Je rze go Ma ja
gru py ope ra cyj no-śled czej (GO-Ś) ma -
ją cej za za da nie wy kry cie spraw ców
pod ło że nia ła dun ku oraz od na le zie nie
ewen tu al nych mo co daw ców te go czy nu.
Na cze le gru py sta nął kpt. Je rzy Mu lar -
czyk, kie row nik Sek cji I Wy dzia łu Kry -
mi nal ne go KWMO w Le gni cy. Po zo sta -
li człon ko wie re kru to wa li się z mi li cji
oraz SB. Już 22 lu te go 1982 r. ppłk Je -
rzy Maj po le cił prze jąć kie rowanie gru -
pą por. Mie czy sła wo wi Szu prow skie mu
z Wy dzia łu III SB KW MO w Le gni cy
ze wzglę du na „głęb szą zna jo mość re -
aliów lo kal nych i więk sze moż li wo ści
dys po zy cyj ne”.

Do mo men tu roz gro mie nia przez mi -
li cję i woj sko ma ni fe sta cji 31 sierp nia
1982 r. w Lu bi nie oraz w in nych mia -
stach LGOM, śledz two GO-Ś nie do -
pro wa dzi ło do wy kry cia spraw ców. Wy -
da rze nia z sierp nia 1982 r. mia ły fun da -
men tal ne zna cze nie dla roz wo ju sy tu acji
w Za głę biu Mie dzio wym. Śmierć trzech
osób, set ki ran nych, bez kar ność mor -
der ców z MO wzmo gły wście kłość
miesz kań ców LGOM.

Ko lej ne bom by
17 wrze śnia 1982 r. ko mi sa riat miej -

ski MO w Lu bi nie zo stał po wia do mio ny
przez sta cjo nu ją ce w mie ście do wódz -
two od dzia łów ZO MO z Opo la, że oko -
ło godz. 22:15 na stą pi ła eks plo zja w po -
bli żu sto łów ki gór ni czej przy ul. Skło -
dow skiej-Cu rie. W oko li cy wy bu chu
za kwa te ro wa ne by ły w bu dyn ku ho te lu
ro bot ni cze go D-29 kom pa nia ZO MO
z Opo la oraz jed na kom pa nia RO MO
z Lu bi na (ra zem 160 osób). Ko lej ny ła -
du nek wy bu cho wy zo stał pod ło żo ny 
2 paź dzier ni ka pod drzwiami miesz ka -
nia Edwar da Dą brow skie go. Już 10 dni
póź niej wy buchł następny, tym ra zem
pod drzwia mi człon ka OR MO Ja na
Skow roń skie go. 19 paź dzier ni ka zna le -
zio no bom bę le żą cą na pa ra pe cie okna
ka sy na MO w Gło go wie – nie wy bu chła
wskutek sła bej ba te rii. W ostat nich

dniach paź dzier ni ka ujaw nio no ko lej ne
3 ła dun ki wy bu cho we. 

Po ujaw nie niu bom by w Gło go wie
Ko men dant Wo je wódz ki MO w Le gni -
cy ppłk Ma rek Ochoc ki po wo łał no wą,
roz bu do wa ną gru pę ope ra cyj no-śled -
czą. W jej skła dzie mie li zna leźć się
spe cjal nie do bra ni funk cjo na riu sze MO
i SB. Po dzie lo no ich na dwie gru py 
– tzw. lu biń ską do wo dził do świad czo ny
kie row nik Sek cji I Wy dzia łu Do cho dze -
nio wo-Śled cze go KWMO w Le gni cy
kpt. Ta de usz Klin ger, a gło gow ską 
– por. Zdzi sław Sro ka z te go sa me go
wy dzia łu. W obu gru pach zna leź li się tak -
że ofi ce ro wie SB KWMO w Le gni cy.

Brak wy ni ków w śledz twie wy wo łał
re ak cję dy rek to ra De par ta men tu III
MSW oraz sa me go mi ni stra spraw 
we wnętrz nych gen. Cze sła wa Kisz -
cza ka. Po twier dza to fakt obec no ści
w KW MO w Le gni cy od po ło wy paź -
dzier ni ka kpt. Ka zi mie rza Zdeb skie go,
in spek to ra Wy dzia łu II De par ta men tu III
MSW, któ ry nad zo ro wał śledz two, a od
li sto pa da 1982 r. zna lazł się w skła dzie
ko lej nej GO-Ś. Utwo rzo no ana li tycz ny
sztab ko or dy na cyj ny, w któ re go skła -
dzie zna leź li się też funk cjo na riu sze
z Ko men dy Głów nej MO w War sza wie,
De par ta men tu II i III MSW. Ze spół po -
dzie lo no na 3 gru py z sie dzi ba mi w Ko -
men dach Re jo no wych MO w Lu bi nie,
Gło go wie i Po lko wi cach.

Dzia łal ność GO-Ś po le ga ła na ana li -
zo wa niu ra por tów po cho dzą cych z róż -
nych źró deł, ty po wa niu osób ma ją cych
ewen tu al ny zwią zek z pod kła da niem
bomb oraz kontakcie z taj ny mi współ -
pra cow ni ka mi. W tym ce lu stwo rzo no
m.in. kwe stio na riusz py tań, w któ ry wy -
po sa żo no funk cjo na riu szy mi li cji i SB,
uła twia ją cy iden ty fi ka cję i prze twa rza -
nie da nych. Prze pro wa dzo no ba da nia
w Biu rze „C” (Ar chi wum MSW) do ty -
czą ce po dej rza nych, wo bec nie któ rych
osób sto so wa no wa rio graf („w ce lach
psy cho lo gicz nych”[sic!]) oraz po pro -
szo no o po moc in ne WUSW o wy ty po -
wa nie z wła snej sie ci agen tu ral nej osób,
któ re mo gły by prze nik nąć do te go spe -
cy ficz ne go, her me tycz ne go śro do wi ska
LGOM.

Do pie ro 4 stycz nia 1983 r., w wy ni ku
in for ma cji uzy ska nej od TW „Skor pion”,
bę dą ce go na kon tak cie sek cji kry mi nal -
nej KR MO w Lu bi nie, GO-Ś otrzy ma ła

Kryptonim „Podmuch”

na pięć spo łecz nych, na pod bu rza niu
anar chi stycz nych i chu li gań skich grup
do wy stą pień, któ re mo gą przy nieść nie -
kon tro lo wa ny prze bieg zda rzeń”. 

Odnośnie do za tru cia ga zem, wła dze
wie lo krot nie su ge ro wa ły, iż in spi ra to -
rem zaj ścia mógł być sam Fi giel, któ re -
mu mia ło rze ko mo za le żeć na od wle -
cze niu pro ce su. Je że li do da się do te go
in ne dzia ła nia ko mu ni stów na tym te re -

nie – po bi cie w ma ju 1981 r. pra cow ni -
ków Za rzą du Re gio nu, za miesz ki w ma -
ju i czerw cu te go ro ku na ka to wic kim
dwor cu, któ re od by wa ły się przy bier nej
po sta wie mi li cjan tów czy też bar dzo na -
gło śnio ną spra wę za miesz cze nia na ła -
mach jed nej z ga zet związ ko wych „So -
li dar no ści” z hu ty Ka to wi ce ry sun ków
sa ty rycz nych z Breż nie wem ja ko niedź -
wie dziem – wszyst ko to mo że su ge ro -

wać, iż re gion ślą sko-dą brow ski mógł
być dla władz po li go nem do świad czal -
nym i ob sza rem te sto wa nia roz wią zań,
do któ rych wła dza osta tecz nie otwo rzy -
ła dro gę je sie nią 1981 r. Wy da rze nia 
w ko pal ni Wu jek i in nych za kła dach
prze my sło wych re gio nu gór no ślą sko-
-za głę biow skie go po wpro wa dze niu sta -
nu wo jen ne go to po twier dzi ły.
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„SOLIDARNOÊÇ” 1980–1982

in for ma cje o oso bach ma ją cych być ja -
ko by spraw ca mi pod ło że nia bom by pod
miesz ka nie Skow roń skie go. TW „Skor -
pion” słu żą cy w jed no st ce woj sko wej
w Gło go wie wy szedł 5 stycz nia 1983 r.
na prze pust kę udzie lo ną dzię ki MO
i w roz mo wie z SB ujaw nił dal sze szcze -
gó ły, bo jąc się oskar że nia o udział w za -
ma chach. Wy ty po wa no 3 oso by, spo śród
któ rych jed na przy zna ła się do kon stru -
owa nia urzą dzeń wy bu cho wych.

Za trzy ma nia, pro ce sy i le ni wi pro ku ra to rzy
19 stycz nia 1983 r. za trzy ma no 10 osób,

w na stęp nych ty go dniach aresz to wa no
ko lej nych po dej rza nych. Pierw szym
pro ce sem by ła roz pra wa spraw ców pró -
by wy sa dze nia ko mi sa ria tu MO w Po l-
ko wi cach. Od by ła się ona przed są dem
Ślą skie go Okrę gu Woj sko we go (ŚOW)
w dniach 28–30 wrze śnia 1983 r. Wy ro -
kiem ŚOW oskar że ni Ja nusz Rusz kow -
ski, Ma rek Mu szyń ski, Ka zi mierz Cho -
cie jow ski, Eu ge niusz Li szew ski, Zbi -
gniew Dy blik oraz Ry szard Ma łysz,
Je rzy Hor niak, An drzej Ła mek zo sta li
ska za ni na ka ry od 1,5 ro ku do 2 lat po -
zba wie nia wol no ści. Nie któ rym ska za -
nym za wie szo no wy ko na nie wy ro ków
na 2 la ta. Cie ka we by ło pod su mo wa nie
roz pra wy do ko na ne przez funk cjo na riu -
szy SB. Pi sa li, że śledz two pro wa dzi li
pro ku ra to rzy po wo ła ni do służ by w cza -
sie sta nu wo jen ne go, a po tem zde mo bi -
li zo wa ni, co po wo do wa ło, że nie wypeł -

nia li oni swo ich obo wiąz ków tak gor li -
wie, jak ich ko le dzy. Do spraw przy stę -
po wa li nie przy go to wa ni i nie za mie rza li
ak tyw nie wal czyć o udo wod nie nie wi ny
oskar żo nym.

Ko lej ny pro ces od był się w dniach 17
paź dzier ni ka–21 li sto pa da 1983 r. Przed
Są dem Ślą skie go Okrę gu Woj sko we go
sta nę ło 18 osób. By li to: Zyg munt Bur -
chardt, Sta ni sław Za biel ski, Ma rek Mię -
kus, Jan Ko ło dziej, Ry szard Szwed, Zbi -
gniew Kor czow ski, Mi ro sław Mło dec ki,
Ta de usz Knap, Zyg munt Szy mań ski,
Zbi gniew Jur kow ski, Bo gu sław Gro bel -
ny, Wła dy sław Ma śla nyk, Ro man Ha ni -
szew ski, Ma rian Jur czyk, Lech Du ław -
ski, Wie sław Ski ba, An drzej Mo raw ski,
Sta ni sław Da mian. Pod czas roz praw
głów ni oskar że ni zmie nia li ze zna nia,
pod kre śla jąc sto so wa ne przez funk cjo -
na riu szy MO me to dy śled cze ro dem
z ka za ma tów UB. 

Obroń cy sta ra li się pod wa żać po -
szcze gól ne kwa li fi ka cje praw ne w od -
nie sie niu do oskar żo nych, ar gu men tu -
jąc, że spraw cy nie chcie li ni ko go za bić.
Wska zy wa li też przy czy ny, któ re pchnę -
ły by łych człon ków NSZZ „S” do tak
ra dy kal nych dzia łań. Zwra ca no uwa gę
nie tyl ko na stan wo jen ny, lecz tak że 
na wy da rze nia z 31 sierp nia 1982 r.
w Lu bi nie i w in nych mia stach Za głę bia
Mie dzio we go.

21 li sto pa da 1983 r. za padł wy rok 
– oskar że ni otrzy ma li ka ry 5,5 ro ku po -

zba wia nia wol no ści. Wobec trzech osób
umorzono postępowanie.

Ostat ni z pro ce sów, ja ki się od był, do -
ty czył pod ło że nia bom by pod ka sy no
MO w Gło go wie. Akt oskar że nia
przygotował 30 grud nia 1983 r. wi ce -
pro ku ra tor re jo no wy w Gło go wie Je rzy
Mu dryk. Pro ces Hen ry ka Fiu ta, Wal de -
ma ra Kar cza, Ze no na Tan kie wi cza i Fe -
lik sa Tor by od był się w dniach 7 lu te go 
–15 mar ca 1984 r. przed Są dem Wo je -
wódz kim w Le gni cy. 15 mar ca 1984 r.
za padł wy rok – spraw cy zo sta li ska za ni
na ka ry od 2 do 3 lat po zba wie nia wol -
no ści.

Oce na dzia łań tzw. lu biń skich bom -
bia rzy jest zło żo na. Stan wo jen ny był
szo kiem, a bru tal na pa cy fi ka cja za kła -
dów pra cy wy wo ły wa ła chęć od we tu.
Emo cje spo wo do wa ne wy da rze nia mi
z sierp nia 1982 r. na ka zy wa ły dzia łać
w chwi li, gdy ży cie za wol ność kra ju od -
da wa li ko le dzy czy krewni.

Choć człon ko wie tych sa mo rzut nych
grup oświad cza li, że ni ko mu nie chcie li
zro bić krzyw dy ani tym bar dziej ni ko go
za bić, a ich bom by mia ły nie wy buch -
nąć, to jed nak dwie eks plo do wa ły,
a ewen tu al ne ko lej ne wy bu chy mo gły
spo wo do wać śmierć nie win nych lu dzi.
Po nad to wy bra ne ter mi ny dzia łań, mi -
mo że zro zu mia łe z przy czyn po li tycz -
nych, da wa ły wła dzom do sko na ły pre -
tekst do wal ki z pod ziem ną „So li dar no -
ścią”. 

Zdjęcia operacyjne SB z 13 lutego 1982 r. Na pierwszym planie widoczna jest stacja benzynowa w Lublinie


