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Wprowadzony 13 grudnia 1981 r. stan wojenny
miał na celu zlikwidowanie działalności niezależ-
nych ruchów społecznych, a przede wszystkim
związku NSZZ „Solidarność”. Najbardziej dosad-
nie zamiary władzy określił minister spraw we-
wnętrznych gen. Czesław Kiszczak trzy tygodnie
po wprowadzeniu stanu wojennego: „Chodzi
o to, aby zburzyć struktury »Solidarności« [...]
po to, by powołać nowe, w pełni dyspozycyjne
wobec Partii”.

Pierwotnie, czyli w lutym 1981 r., ak-
cja „Jodła” otrzymała kryptonim „Wio-
sna”, a następnie we wrześniu tego roku
– „Wrzos”. Nie później niż 4 październi-
ka operacja stała się elementem szersze-
go planu oznaczonego jako akcja „Jo-
dła”, obejmującego zarówno internowa-
nie przywódców „Solidarności”, jak
i skompletowanie „działaczy »Solidarno-
ści«, którzy mogliby zastąpić ekipy eks-
tremistów” w zarządach regionów
i w większych komisjach zakładowych.
Według relacji gen. Kiszczaka podjęcie

decyzji o internowaniu poszczególnych
osób leżało w gestii komendantów woje-
wódzkich, którzy sami umieszczali w ko-
pertach nazwiska – koperty te były póź-
niej otwierane przez funkcjonariuszy do-
konujących zatrzymań.

Pierwsze internowania
Początek operacji „Jodła” wyznaczo-

no na godz. 24, jednak internowania
miały często miejsce jeszcze przed pół-
nocą. Listy osób przewidzianych do in-
ternowania przygotowano dużo wcze-
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13 grud nia 1981 r., po mie sią cach przy go to wań wła dze PRL wpro wa dzi ły stan wo jen ny. Do sie dzib
„So li dar no ści” wkro czy li funk cjo na riu sze SB i ZO MO. Dzia łal ność nie za leż nych or ga ni za cji zo sta ła 
za ka za na, a ich ma ją tek skon fi sko wa ny. Jed no cze śnie prze pro wa dzo no ak cje in ter no wań (krypt. „Jo dła”)
i roz mów ostrze gaw czych (krypt. „Klon”).
Re ak cją na wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go by ły straj ki w wie lu za kła dach pra cy, szcze gól nie 
na Po mo rzu i Ślą sku. W ce lu spa cy fi ko wa nia ak cji pro te sta cyj nych wła dze uży ły żoł nie rzy i czoł gów.

Akcja „Jodła” w Poznaniu i województwie poznańskim
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śniej – naj star sza z za cho wa nych jest
opa trzo na da tą 28 paź dzier ni ka 1980 r.
Ope ra cja wpro wa dze nia sta nu wo jen -
ne go za koń czy ła się suk ce sem wła dzy,
już pierw szej no cy in ter no wa no po nad
3 ty sią ce osób, w tym nie mal wszyst -
kich człon ków Ko mi sji Kra jo wej
NSZZ „S”.

Utwo rzo no 52 ośrod ki od osob nie nia,
in ter no wa no ok. 10 tys. osób. Nie licz -
nym tyl ko człon kom kie row nic twa
Związ ku uda ło się unik nąć za trzy ma nia,
m.in.: Zbi gnie wo wi Bu ja ko wi, Zbi gnie -
wo wi Ja na so wi, Wła dy sła wo wi Fra sy niu -
ko wi, Eu ge niu szo wi Szu miej ko, Bog da -
no wi Li so wi. By li oni in ten syw nie po -
szu ki wa ni przez ca ły okres sta nu
wo jen ne go. We dług gen. bryg. Wła dy sła -
wa Cia sto nia aresz to wa nie ośmiu dzia ła -
czy „So li dar no ści”, któ rzy kon ty nu owa li
dzia łal ność, two rząc struk tu ry pod ziem -

ne, by ło spra wą wy jąt ko wo pre sti żo wą
dla re sor tu.

In ter no wa nia ob ję ły po nad to przy wód -
ców in nych nie za leż nych or ga ni za cji:
NZS, NSZZ „S” Rol ni ków In dy wi du al -
nych, Klu bu In te li gen cji Ka to lic kiej,
KPN, Ru chu Obro ny Praw Czło wie ka
i Oby wa te la, a tak że nie któ rych człon -
ków PZPR dzia ła ją cych w ra mach tzw.
struk tur po zio mych. In ter no wa no tak że
by łych przy wód ców par tii i pań stwa,
m.in. Edwar da Gier ka.

Stan wo jen ny w Wiel ko pol sce
W Wiel ko pol sce, po dob nie jak w ca łej

Pol sce, dla przy wód ców „So li dar no ści”
wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go by ło za -
sko cze niem. 13 grud nia mię dzy pół no cą
a godz. 2 w no cy funk cjo na riu sze re sor tu
wkro czy li do bu dyn ku Za rzą du Re gio nu
„Wiel ko pol ska” i za bez pie czy li 40 wor -

ków z wy daw nic twa mi związ ko wy mi.
Po dob nie by ło w po zo sta łych Za rzą dach
Re gio nów NSZZ „S”. Po nie waż re gio ny
związ ku nie mal po kry wały się z wo je -
wódz twa mi (z wy jąt kiem Re gio nu Lesz -
czyń skie go), aresz to wa nia do ko ny wa ły
od po wied nie Ko men dy Wo je wódz kie
MO. Pod czas ope ra cji „Jo dła” w wo je -
wódz twie po znań skim wła dze in ter no -
wa ły człon ków Pre zy dium Za rzą du Re -
gio nu „Wiel ko pol ska”, Pre zy dium Ko -
mi sji Za kła do wej „S” przy Za kła dach
Prze my słu Me ta lo we go im. H. Ce giel -
skie go i nie któ rych przed sta wi cie li Ko -
mi sji Za kła do wych „S” klu czo wych za -
kła dów prze my sło wych. Po nad to aresz -
to wa no tak że stu den tów z NZS
i or ga ni za cji „Pro Pa tria” oraz dzia ła czy
in nych ugru po wań, m.in. KPN. W wo je -
wódz twie po znań skim 13 grud nia w ra -
mach ak cji „Jo dła” in ter no wa no 106
osób na 136 wy ty po wa nych, w ca łej
Wiel ko pol sce ogó łem in ter no wa no 427
osób.

W więk szo ści przy pad ków za trzy ma -
nia prze bie ga ły spo koj nie. In ter no wa -
nych z Wiel ko pol ski prze wie zio no do
ośrod ków od osob nie nia w: Bia ło łę ce,
Gę ba rze wie, Kwi dzy niu, Strze bie lin ku,
Gło go wie, Grod ko wie, Ny sie, Wierz cho -
wie Po mor skim, Wro nkach, Mie lę ci nie
i Dar łów ku. Ko bie ty prze trzy my wa no

Na drzwiach Collegium Maius UAM w Poznaniu pozostali na wolności członkowie Komisji Zakładowej
NSZZ „S” UAM wywiesili pierwszą wstępną listę osób internowanych, do której dopisywano na bieżąco
nowe nazwiska

W ar chi wum IPN za cho wa ły się de pe sze szy fro we za -
stęp cy KWMO ds. SB w Po zna niu z po cząt ku sta nu wo -
jen ne go. W osob nej de pe szy szy fro wej z dnia 13 grud -
nia 1981 r. (godz. 23.45) do wi ce mi ni stra spraw we -
wnętrz nych gen. bryg. B. Sta chu ry in for mo wa no, że
pod czas re ali za cji ope ra cji „Jo dła” w Po zna niu in ter -
no wa no szcze gól nie wpły wo wych miej sco wych dzia ła -
czy „S” kształ tu ją cych dzia ła nia i ini cja ty wy ZR „Wiel ko -
pol ska” i ogniw za kła do wych „S”:
1. Je rzy No wac ki (czło nek Pre zy dium i rzecz nik pra -

so wy) „oso bo wość du że go for ma tu, któ ra zdo mi -
no wa ła m.in. przew. pre zy dium ZR Z. Roz wa la ka”

2. Lech Dy mar ski (czło nek Pre zy dium, czło nek KK)
3. Wło dzi mierz Fi li pek (kie row nik tzw. wszech ni cy

związ ko wej ZR)
4. Fran ci szek Ku zma (czło nek Pre zy dium ZR)
5. Ju lian Zy do rek (kie row nik sek cji kol por ta żu ZR)

„pro wo ku ją cy in ter we niu ją cych funk cjo na riu szy
MO, zmie rza jąc do kon flik tów”

6. Bog dan Ci szak (prze wod ni czą cy KZ „S” HCP) „czło -
wiek bez kom pro mi so wy o du żych wpły wach na za -
ło gę”

7. Ma rek Le nar tow ski (wi ce prze wod ni czą c y i rzecz -
nik pra so wy KZ „S” HCP) „Zwo len nik eli mi no wa nia
z za kła du PZPR”

8. dr Ro man Schef f ke (czło nek Pre zy dium ZR) „za ło -
ży ciel »S« w Po zna niu, ini cja tor po wsta nia »S« RI,
na uko wiec po sia da ją cy po pu lar ność w śro do wi sku
stu denc kim, sym pa tyk KPN”

9. Ma ciej Hen ne berg (prze wod ni czą cy „S” na UAM
w Po zna niu) „po sia da wpływ na kształ to wa nie opi -
nii i po staw ca łe go śro do wi ska aka de mic kie go Po -
zna nia”

10. Ja nusz Pa łu bic ki (czło nek Pre zy dium ZR „W”) „je -
den z ide olo gów ru chu »S« [...] za cie kły prze ciw -
nik PZPR”

11. Woj ciech Wo łyń ski (szef se kre ta ria tu ZR „S”
Wlkp.) „od sze re gu lat zna ny z an ty so cja li stycz n y c h
dzia łal no ści”

Fot. ze zbiorów
 A

leksandry Pietrow
icz
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po cząt ko wo w Aresz cie Śled czym przy
ul. Młyń skiej, a w stycz niu 1982 r. prze -
wie zio no je do Goł da pi.

Ro dzi ny in ter no wa nych nie zo sta ły
po in for mo wa ne o lo sie za trzy ma nych.
Ja nusz Pa łu bic ki tak wspo mi na: „Do -
wie dzia łem się póź niej, że ro dzi na szu -
ka ła mnie po szpi ta lach i kost ni cach,
gdyż po Po zna niu krą ży ły wie ści, że po -
bi to mnie i prof. Lesz ka No wa ka – Le -
szek miał umrzeć na atak ser ca, a ja mia -
łem być spa ra li żo wa ny. In for ma cja,
gdzie je ste śmy, do tar ła do pie ro 22 grud -
nia, mi mo że w re gu la mi nie za trzy ma nia
jest punkt mó wią cy o obo wiąz ku za wia -
do mie nia ro dzi ny w cią gu 24 go dzin”.

W spo łe czeń stwie ist nia ło ol brzy mie
za po trze bo wa nie na in for ma cję zwią za ną
z sy tu acją i wa run ka mi po by tu osób in -
ter no wa nych. Na drzwiach Col le gium
Ma ius UAM po zo sta li na wol no ści
człon ko wie Ko mi sji Za kła do wej NSZZ
„S” UAM wy wie si li pierw szą wstęp ną li -
stę osób in ter no wa nych, do któ rej do pi -
sy wa no na bie żą co no we na zwi ska. 

Wie le osób in ter no wa no z ini cja ty wy
prze ciw ko sta no wi wo jen ne mu – np. 14
grud nia 1981 r. aresz to wa no Cze sła wa
Gą sio row skie go, prze wod ni czą ce go Ko -

mi sji Za kła do wej NSZZ „S” w Za kła -
dach Prze my słu Odzie żo we go „Mo de na”
w Po zna niu, za zor ga ni zo wa nie spo tka -
nia dzia ła czy ko mi sji za kła do wej i prze -
wod ni czą cych kół, na któ rym roz wa ża no
ewen tu al ność pod ję cia ak cji pro te sta cyj -
nej w W-3 ZPM im. H. Ce giel skie go. In -
ter no wa nia do ko ny wa no na wet za bła he
for my pro te stu prze ciw sta no wi wo jen ne -
mu, np. in ter no wa no jed ne go z człon ków
„So li dar no ści”, któ ry w ZPM im. H. Ce -
giel skie go na ta bli cy in for ma cyj nej na pi -
sał WOJ SKA DO KO SZAR.

Rów no le gle z ak cją „Jo dła” prze pro wa -
dzo no ak cję „Klon” po le ga ją cą na pro wa -
dze niu roz mów pro fi lak tycz no-ostrze gaw -
czych z dzia ła cza mi NSZZ „S”, któ rzy
choć nieob ję ci ak cją in ter no wa nia, mo gli
sta no wić za rze wie opo ru spo łecz ne go.

Or ga ni zo wa nie po mo cy dla in ter no wa -
nych roz po czę to w Po zna niu już 14 grud -
nia w klasz to rze o.o. Do mi ni ka nów,
a naj więk sze go wspar cia udzie lał o. To -
masz Ale xie wicz, któ ry utwo rzył też
punkt kon tak to wy dla dzia ła czy NSZZ
„S” po zo sta ją cych na wol no ści. Re ak cją
wła dzy by ło na tych mia sto we in ter no wa -
nie w no cy z 14 na 15 grud nia ak tyw ne -
go do mi ni ka ni na.

Nie zna ne sta ty sty ki
Ni gdy ofi cjal nie nie po da no, ile osób

za trzy ma no pod czas ak cji „Jo dła”, ile
wy pusz czo no po kil ku go dzi nach lub
dniach. In ter no wa nych stop nio wo wy -
pusz cza no, co sta ra no się wy ko rzy sty wać
do ce lów pro pa gan do wych. Naj bar dziej
opor nych trzy ma no w izo la cji do grud nia
1982 r. Oso by, któ re od ma wia ły pod pi sa -
nia de kla ra cji lo jal no ści, by ły in ter no wa -
ne lub re pre sjo no wa ne w in ny spo sób.

Oba wy in ter no wa nych o roz mia ry pla -
no wa nych przez wła dzę re pre sji oka za ły
się prze sad ne. War to jed nak pa mię tać, że
po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go eki pa
gen. Woj cie cha Ja ru zel skie go zna la zła
się pod na ci skiem par tyj nych ra dy ka łów
do ma ga ją cych się wpro wa dze nia ma so -
we go ter ro ru. Żą da li su ro wych wy ro ków
z ka rą śmier ci włącz nie oraz po sta wie nia
in ter no wa nych przed są da mi. Osta tecz -
nie jed nak, mi mo pro wa dze nia agre syw -
nej kam pa nii pro pa gan do wej prze ciw ko
„S”, kie row nic two par tii nie zde cy do wa -
ło się na tak ra dy kal ne dzia ła nia. Prze wa -
żył po gląd, że le piej roz ła do wy wać na -
pię cie spo łecz ne, niż ła mać opór me to da -
mi sta li now ski mi..

Ja ro sław Ne ja, 
OBEP IPN Ka to wi ce

W okre sie mię dzy 13 a 28 grud nia 1981 r. na
Gór nym Ślą sku i w Za głę biu Dą brow skim do szło
do oko ło 50 ak cji straj ko wych lub prób ich or ga -
ni za cji. By ła to od po wiedź ślą sko-za głę biow skiej
„So li dar no ści” na wpro wa dzo ny przez wła dze
stan wo jen ny. Pra wie po ło wę ze wspo mnia nych
straj ków sta no wi ły pro te sty pod ję te w ko pal -
niach. Czy by ło to du żo, czy ma ło? Od po wie dzi
bę dą róż ne, w za leż no ści od przy ję tych kry te -
riów i za sto so wa nej per spek ty wy. 
Je że li przy to czo ne licz by po rów nać

z wiel ko ścią i dy na mi ką fa li straj ków
sierp nio wo-wrze śnio wych z 1980 r. na
tym te re nie czy cho ciaż by z wiel kim
„sprę żem” NSZZ „S” zwią za nym z wy -
da rze nia mi byd go ski mi w mar cu 1981 r.,
to ska la pro te stów z grud nia 1981 r. wy -
dać się mo że zni ko ma. Od 21 sierp nia do
2 paź dzier ni ka 1980 r. straj ki i prze rwy
w pra cy w ów cze snym wo je wódz twie ka -
to wic kim mia ły miej sce w 272 za kła dach
i przed się bior stwach za trud nia ją cych
ogó łem 880 tys. osób, z cze go we dług
da nych SB i MO oko ło 310 tys. osób
uczest ni czy ło w pro te stach. Do 5 wrze -
śnia, kie dy głów na fa la straj ków w re gio -
nie za czę ła po wo li opa dać, przy stą pi ło
do nich m.in. 49 ko palń wę gla ka mien ne -
go z 66 ist nie ją cych wów czas w kra ju za -
kła dów te go ty pu. Straj ku ją ce ko pal nie
za trud nia ły 276 tys. osób, z cze go w pro -
te stach uczest ni czy ło aż 238 tys. gór ni -

ków, a więc 86 proc. sta nu oso bo we go
za łóg. Z ko lei sie dem mie się cy póź niej,
27 mar ca 1981 r., w cza sie trwa nia ogól no-
pol skie go straj ku ostrze gaw cze go na te -
re nie wo je wódz twa ka to wic kie go pro te -
sto wa ło 65 ko palń, 24 hu ty oraz 874 in ne
za kła dy – łącz nie 484 920 osób. W ta kim
ze sta wie niu ok. 50 straj ków lub prób ich

pod ję cia w grud niu 1981 r. wy da je się
licz bą nie wiel ką. Na le ży jed nak pa mię -
tać o tym, w ja kich wa run kach za ło gi
przy stę po wa ły wów czas do pro te stu. By -
ły one dia me tral nie in ne od oko licz no ści,
w któ rych nie jed no krot nie ci sa mi lu dzie
de cy do wa li się na straj ki la tem 1980 czy
wio sną 1981 r. 

Strajkowy Grudzień 1981 r. na Górnym Śląsku 
i w Zagłębiu Dąbrowskim

Przygotowania do pacyfikacji kopalni „Wujek”

Fot. ze zbiorów
 L

eonarda Stankiew
icza
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Strajk – akt od wa gi
Od 13 grud nia to, co do tąd by ło le gal -

ne, sta ło się za ka za ne pra wem sta nu wo -
jen ne go. Stąd też or ga ni za cja, pro wa dze -
nie i udział w straj ku w po rów na niu
z wcze śniej szym okre sem od by wa ły się
w eks tre mal nych, bar dzo stre so gen nych
wa run kach i by ły ak tem wiel kiej od wa gi.
Przy po mnij my, że za sa mo kon ty nu owa -
nie dzia łal no ści związ ko wej „De kret
o sta nie wo jen nym” prze wi dy wał ka rę
po zba wie nia wol no ści do lat trzech (art.
46 ust. 1), zaś za or ga ni za cję i kie ro wa nie
straj kiem moż na by ło otrzy mać do pię ciu
lat więzie nia (art. 46 ust. 2). I, jak się
szyb ko oka za ło, nie by ły to po gróż ki je -
dy nie na pa pie rze. Naj bar dziej ak tyw ni
uczest ni cy pro te stów ko palń, hut i in nych
za kła dów pra cy re gio nu rze czy wi ście
sta nę li przed są da mi. We dług da nych
Ko men dy Wo je wódz kiej MO w Ka to wi -

cach, spo śród 979 osób za trzy ma nych za
udział w gru dnio wych straj kach wy ro ka -
mi są do wy mi ska za no 121 osób, a kil ka -
set orze cze nia mi ko le giów do spraw wy -
kro czeń, 1445 osób mia ło zo stać zwol -
nio nych z pra cy.

Te ostat nie da ne wy da ją się jed nak za -
ni żo ne, usta le nie rze czy wi stej licz by
osób wy rzu co nych z pra cy za udział
w straj kach wciąż na po ty ka trud no ści.
Wią że się to m.in. z prak ty ką sto so wa ną
w okre sie sta nu wo jen ne go przez kie row -
nic twa za kła dów pra cy po le ga ją cą na po -
now nym za trud nia niu osób wcze śniej
zwol nio nych. By ła to do kucz li wa i per -
fid na for ma szy kan, po nie waż po now ne
przy ję cie do pra cy od by wa ło się za zwy -
czaj na no wych, o wie le gor szych wa run -
kach. Przy kła do wo gór ni cy, wo bec któ -
rych za sto so wa no tę prak ty kę, tra ci li
trzy na stą i czter na stą pen sję, do dat ki ro -

dzin ne, kar tę gór ni ka, zmniej sza no im
staw ki. Dla wie lu osób praw dzi wym cio -
sem by ła jed nak nie ty le utra ta do tych -
cza so wej po zy cji ma te rial nej, ile za wo -
do wa i śro do wi sko wa de gra da cja, a więc
prze kre śle nie te go wszyst kie go, na co
prze cież pra cu je się za zwy czaj ca ły mi la -
ta mi.

Naj waż niej sze wy da rze nia grud nia ’81
Kwe stia straj ków gru dnio wych na

Gór nym Ślą sku i w Za głę biu Dą brow -
skim na bie ra jesz cze in ne go cię ża ru ga -
tun ko we go, kie dy umie ścić pro te sty
w szer szym, ogól no pol skim kon tek ście.
We dług zna nych obec nych sza cun ków,
a nie są to wciąż peł ne da ne, przyj mu je
się, że w grud niu 1981 r. w ca łym kra ju
straj ki pod ję to w ok. 200–250 za kła dach
pra cy. Wy ni ka z te go, że aż pią ta, a mo -
że na wet czwar ta, ich część przy pa da ła
na ów cze sne wo je wódz two ka to wic kie.

Nie ko niec jed nak na tym. Sa ma tyl ko
licz ba straj ku ją cych w grud niu gór no ślą -
skich ko palń – po nad 20 – choć nie wiel -
ka w ze sta wie niu z wy mie nio ny mi wy żej
da ny mi do ty czą cy mi la ta 1980 czy wio -
sny 1981 r., sta je się wiel ko ścią zu peł nie
in ną, gdy uzmy sło wi my so bie, tak jak
An drzej Pacz kow ski, że gdy by ta kie pro -
por cje straj ko we, jak w gór nic twie,
„utrzy ma ły się w ca łym prze my śle
i w in nych sek to rach go spo dar ki, w ad -
mi ni stra cji i in sty tu cjach aka de mic kich
czy na uko wych, moż na by mó wić o po -
tęż nym straj ku po wszech nym w ska li
ogól no kra jo wej”. Cho ciaż tak się nie sta -
ło, to wła śnie pro te sty gór ni ków po przez
swo ją spe cy fi kę, dłu gość trwa nia i wy jąt -
ko wo bru tal ne for my ich pa cy fi ka cji oka -
za ły się naj waż niej szy mi wy da rze nia mi
grud nia 1981 r.

Sta ły się ni mi z jesz cze jed ne go, bo -
daj naj bar dziej istot ne go po wo du – ofia -
ry ży cia i zdro wia ich uczest ni ków. Cho -
dzi tu przede wszyst kim o tych, prze -
ciw ko któ rym uży to bro ni pal nej 
– po le głych i ran nych pra cow ni ków
„Wuj ka”, oso by po strze lo ne w „Ma ni fe -
ście Lip co wym”, ale też ich bi tych pał -
ka mi, po le wa nych wo dą i trak to wa nych

Przygotowania do pacyfikacji kopalni „Wujek”

Przygotowania do pacyfikacji kopalni „Wujek”

W do ku men cie opra co wa nym w stycz niu 1982 r. przez
spe cjal nie po wo ła ny przez wła dze mię dzy re sor to wy ze -
spół, któ re go ce lem by ło spo rzą dze nie „Ra por tu
o uwa run ko wa niach, prze bie gu i skut kach ak cji straj -
ko wych w ko pal niach wę gla ka mien ne go po wpro wa -
dze niu sta nu wo jen ne go”, czy ta my m.in., że „w cza sie
ak cji straj ko wych, w trak cie ich li kwi da cji oraz bez po -
śred nio po za koń cze niu straj ków w 9 ko pal niach z po -
mo cy le kar skiej sko rzy sta ły ogó łem 3042 oso by. Zde -
cy do wa na więk szość tych przy pad ków mia ła cha rak ter
po mo cy do raź nej i obej mo wa ła rów nież straj ku ją cych
pra cow ni ków ko palń, któ rych pro fi lak tycz nie pod da no
ba da niom le kar skim po za koń cze niu ak cji straj ko wej.
Le cze niu szpi tal ne mu pod da no 123 oso by. W wy ni ku li -
kwi da cji straj ków przez si ły po rząd ko we w ko pal niach
»Wu jek«, »Sta szic«, »Ja strzę bie«, »Ma ni fest Lip co wy«,
z do raź nej po mo cy le kar skiej sko rzy sta ło 109 osób, le -
cze niu szpi tal ne mu pod da no 100 osób, na to miast 6
osób prze wi dzia nych jest do przej ścia na ren tę in wa -
lidz ką”. 

Fot. ze zbiorów
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ga zem łza wią cym ko le gów z ta kich ko -
palń, jak „Wie czo rek”, „Sta szic”, „Ha -
lem ba”, „Ja strzę bie” czy „Mosz cze ni -
ca”. Bi lans ak cji „wy ga sza nia” straj ków
przez si ły mi li cyj no-woj sko we w sa -
mych tyl ko gór no ślą skich ko pal niach
był prze ra ża ją cy: dziewięć osób za bi -
tych, 25 ran nych w wy ni ku po strza łów
z bro ni pal nej oraz wie le in nych, któ re od -
nio sły róż ne go ro dza ju ob ra że nia cia ła. 

So li dar ność i de ter mi na cja
De ter mi na cja uczest ni ków straj ków

wy ni ka ła m.in. z głę bo kie go po czu cia
wła snej ra cji i od po wie dzial no ści za to
wszyst ko, co uda ło się wy wal czyć „So li -
dar no ści” w krót kim okre sie kil ku na stu
mie się cy jej „kar na wa łu”, ale też, o czym
nie wol no za po mi nać, ze zwy kłej przy -
zwo ito ści i mię dzy ludz kiej so li dar no ści
z aresz to wa ny mi i in ter no wa ny mi ko le -
ga mi. Nie moż na by ło po zo sta wić sa -
mym so bie tych, któ rych wła dza po trak -
to wa ła jak zwy kłych kry mi nal nych prze -
stęp ców. Cho dzi ło prze cież czę sto
o lu dzi, któ rzy re pre zen to wa li do tąd in te -
re sy za łóg, wy stę po wa li w ich imie niu,
cie szy li się za ufa niem lo kal nych spo łecz -
no ści, któ rzy na związ ko we sta no wi ska
zo sta li wy bra ni w de mo kra tycz nych wy -
bo rach. Dla te go na tu ral nym od ru chem
by ło upo mnie nie się o tych lu dzi, a naj -
lep szą for mą wy ra że nia sprze ci wu wo bec
te go, co się sta ło i jed no cze śnie na ci sku
na wła dze, był – tak wów czas ro zu mo wa -
no – spraw dzo ny do tąd wie lo krot nie
strajk. Stąd też po wsta ły 13 grud nia
w By to miu Mię dzy za kła do wy Ko mi tet
Straj ko wy w wy da nej te go dnia ode zwie
ape lo wał: „Je śli nie utrzy ma my zbio ro -
wej so li dar no ści i zde cy do wa nia, je śli nie

sta nie my WSZY SCY do STRAJ KU PO -
WSZECH NE GO, da my do wód, że nie
do ro śli śmy do WOL NO ŚCI i DE MO -
KRA CJI”. Jest cha rak te ry stycz ne, że
śmier tel ne strza ły w „Wuj ku” nie spa ra li -
żo wa ły cał ko wi cie pro te stów, co nie wąt -
pli wie by ło by na rę kę wła dzom. In for ma -
cje o śmier ci dzie wię ciu gór ni ków w kil -
ku przy pad kach jesz cze bar dziej
pod sy ci ły do tych cza so wy opór. Tak by ło
cho ciaż by w Hu cie „Ka to wi ce” czy ko -
pal niach „Piast” i „Zie mo wit”, któ rych
za ło gi przez ca ły czas straj ko wa ły kil ka -
set me trów pod zie mią, uni ka jąc być mo -
że w ten spo sób lo su, któ ry stał się udzia -
łem ich ko le gów z in nych za kła dów,
gdzie straj ki pro wa dzo no na po wierzch -
ni. Te dwa pro te sty oka za ły się zresz tą
naj dłuż szy mi ze wszyst kich, ja kie pod ję -
to w kra ju po wpro wa dze niu sta nu wo -
jen ne go. W wi gi lię Bo że go Na ro dze nia
za koń czy li swą ak cję pra cow ni cy „Zie -
mo wi ta”. 28 grud nia 1981 r. na po -
wierzch nię wy je cha ło oko ło ty siąc gór ni -
ków „Pia sta”. W ten spo sób, o trzy dni
wy prze dza jąc ka len darz, straj ko wy Gru -
dzień w Pol sce do biegł koń ca. 

Po zor ny spo kój
Za koń cze nie straj ków oku pa cyj nych

w za kła dach pra cy nie ozna cza ło by naj -
mniej rze czy wi ste go spa cy fi ko wa nia ich
za łóg. Au to rzy cy to wa ne go już „Ra por -
tu...” zwra ca li w nim uwa gę, że na po -
cząt ku 1982 r. „we dług opi nii kie row -
nictw ko palń, do zo ru tech nicz ne go oraz
ak ty wu par tyj ne go, ak tu al ny spo kój jest
po zor ny, uwa run ko wa ny wpro wa dze -
niem sta nu wo jen ne go. Są oni zda nia, że
ist nie je nie bez pie czeń stwo, iż po znie sie -
niu sta nu wo jen ne go na stą pi ak ty wi za cja

eks tre mal nych grup »So li dar no ści«, któ -
re bę dą dą żyć do wy wo ły wa nia kon flik -
tów i straj ków [...] Wpraw dzie utrzy mu -
ją cy się od mo men tu za koń cze nia straj -
ków wy so ki po ziom wy do by cia wę gla
świad czyć mo że o uspo ko je niu na stro jów
wzbu rze nia wśród za łóg gór ni czych
i skon cen tro wa niu się na pra cy, to jed nak
– jak to pod kre śla ją dy rek cje, do zór i ak -
tyw par tyj ny ko palń – jest to spo wo do -
wa ne przede wszyst kim wy raź nym wzro -
stem dys cy pli ny (wy ni ka ją cym z prze pi -
sów pra wa sta nu wo jen ne go), a tak że
mo ty wa cją eko no micz ną (oba wa przed
utra tą pra cy). Oce na ta nie mo że jed nak
prze sła niać fak tu, że wśród za łóg gór ni -
czych znaj du ją się eks tre mal ne ele men ty
»So li dar no ści«, któ re swo imi dzia ła nia -
mi dą żyć bę dą do wy wo ły wa nia w śro -
do wi sku gór ni czym at mos fe ry nie za do -
wo le nia pro wa dzą cej do kon flik tów spo -
łecz nych (już obec nie stwier dzo no fak ty
kol por to wa nia ulo tek o tre ści an ty pań -
stwo wej np. w KWK »Wu jek«, jak rów -
nież przy pad ki sa bo ta żu np. w KWK
»Sta szic«). Na podstawie po wyż szych
fak tów moż na stwier dzić, że ak tu al ny
stan na stro jów jest nie sta bil ny. W tej sy -
tu acji za cho dzi po trze ba cią głe go i grun -
tow ne go roz po zna wa nia sta nu świa do -
mo ści spo łecz no-po li tycz nej za łóg”. 

Wspo mnia na „nie sta bil ność na stro -
jów” do ty czy ła nie tyl ko gór nic twa.
Moż na ją by ło roz cią gnąć na ca łe ów cze -
sne spo łe czeń stwo. Ko lej ne mie sią ce i la -
ta mia ły po ka zać, że si ła uży ta prze ciw -
ko nie mu w grud niu 1981 r. nie by ła naj -
lep szym spo so bem na przy wró ce nie
sta tus quo sprzed 1980 r. i osta tecz nie
przy nio sła sku tek od wrot ny do za mie -
rzo ne go.

Jó zef Śre niow ski, 
IPN Łódź

Wpro wa dze nie sta nu wo jen ne go w Ło dzi prze bie -
gło tro chę ina czej niż w po zo sta łych du żych
ośrod kach prze my sło wych Pol ski. Przy go to wa -
nia list pro skryp cyj nych, a tak że in ne ele men ty
sce na riu szy ude rze nia w „So li dar ność”, za czę ły
się wcze sną je sie nią 1980 r. i ko lej no by ły do -
sto so wy wa ne oraz do sko na lo ne.
Li de rów re gio nu łódz kie go noc z 12 na

13 grud nia za sta ła w Gdań sku, skąd – po -
za Grze go rzem Pal ką – zdą ży li po wró cić
nie dziel nym ran kiem. Jed nak nie prze nie -
śli cen trum straj ko we go re gio nu z bu dyn -
ku Za rzą du „S” do za jezd ni tram wa jo wej
czy in ne go du że go za kła du. Ode zwy 
– wiel ce pa trio tycz ne – pro kla mo wa ne
przez Je rze go Kro piw nic kie go i An drze ja
Sło wi ka do cie ra ły do gro ma dzą ce go się
tłu mu z okien gma chu Za rzą du „S” nie -
mal są sia du ją ce go przy Piotr kow skiej
z ka te drą św. Sta ni sła wa Kost ki. 

Oko ło godz. 13 ZO MO zła ma ło opór
i zdo by ło ten bu dy nek, oso by w nim za -
trzy ma ne (w tym obu przy wód ców) za -
wio zło do wię zie nia w Łę czy cy, w któ rym

od pół no cy zgro ma dzo no już kil ku dzie się -
ciu in nych in ter no wa nych. Ak cja ZO MO
po le ga ła na nisz cze niu bu dyn ku oraz zgro -
ma dzo nych w nim ma szyn of f se to wych
i mia ła cha rak ter spek ta ku lar ne go wan da -
li zmu wo bec mie nia i orę ża „So li dar no -
ści”. Zwią zek był prze cież nie uzbro jo ny,
je go si łą by ła li czeb ność i wol ne sło wo.

Spo łe czeń stwo
Do ro li ba stio nu opo ru urósł – dość nie -

ocze ki wa nie w ro bot ni czym mie ście – bu -
dy nek Wy dzia łu Pra wa Uni wer sy te tu
Łódz kie go. Licz ni stu den ci z NZS* i nie -
licz ni pra cow ni cy UŁ ak tyw ni w NSZZ
„S” oku po wa li gmach po ło żo ny w cen trum
Ło dzi, vis-a-vis są du wo je wódz kie go, Te -
atru Wiel kie go i pla cu Dą brow skie go –
waż ne go wę zła ko mu ni ka cyj ne go. Dla do -
wo dzą cych pa cy fi ka cją Ło dzi ten punkt
opo ru miał bo daj więk sze zna cze nie niż
zdo by cie usy tu owa nych pe ry fe ryj nie zbun -
to wa nych fa bryk. Nie dłu go przed ata kiem
stu den ci zdo ła li z po mo cą tram wa ja rzy
spiąć rząd tram wa jów, od ci na jąc do stęp do
swej wa row ni. Wy da rze nia te re kon stru uje
pa ra do ku men tal ny film Grze go rza Kró li -

kie wi cza pt. „Bar dzo krót ki strajk” (2006).
Zdo by cie 15 grud nia 1981 r. Wy dzia łu Pra -
wa i po bi cie eg ze ku ty wy PZPR „na dy żu -
rze par tyj nym” (stu den ci ewa ku owa li się
tuż przed sztur mem) zbie gło się w cza sie
z koń cem otwar tych pro te stów w fa bry -
kach. Si ły ZO MO ter mi no wo skoń czy ły te -
go dnia ro bo tę w Ło dzi i dys lo ko wa ne by -
ły po spiesz nie na Wy brze że.

Roz ma ite gru py ini cja to rów pró bo wa ły
od 13 grud nia za stą pić aresz to wa ny Za -
rzą d Re gio nu. By ło to tym waż niej sze, że
ko mi sarz straj ko wy re gio nu, Ma rek Bur -
ski, prze szedł na stro nę władz. W pe wien
spo sób za miar prze wo dze nia zie mi łódz -
kiej po wiódł się Mię dzy za kła do we mu
Ko mi te to wi Straj ko we mu (z Za kła dów
Ba weł nia nych „Mar chlew skie go”). MKS
z Je rzym Dłuż niew skim na cze le dzia łał
do lu te go 1982 r., kie dy bez pie ce uda ła
się ak cja aresz to wań człon ków MKS. In -
ne gru py: „Je ste śmy”, Ro bot ni czy Ko mi -
tet Opo ru, łódz cy tram wa ja rze – po dej -
mo wa ły dzia ła nia z roz ma itym skut kiem.
Jed ni wpa da li po kil ku ty go dniach, dru -
dzy dzia ła li bez de kon spi ra cji – np. gru -
pa „Biu le ty nu Łódz kie go” wy stę pu ją ca

Stan wojenny z komina JOTESU
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pod szyl dem RKO, czy re dak cja „So li -
dar nych” – nie prze rwa nie do 1989 r.
Rów nie dłu go uka zy wa ły się ob szer niej -
sze pe rio dy ki: „Prze świt” i „Kurs”, po -
wsta łe nie co póź niej w mia rę kry sta li za -
cji śro do wisk opo ru. War to za uwa żyć, że
w mia rę po wo dze nia SB w aresz to wa -
niach dzia ła czy związ ko wych waż ną ro lę
ani ma cyj ną odgrywali w wal ce z wła dzą
licz ni ra dy ka ło wie z KPN. Przede
wszyst kim jed nak no wi, pod ziem ni li de -
rzy swych śro do wisk, głów nie mło dzi, na
ogół dość do brze wy kształ ce ni i szyb ko
uczą cy się ról i za cho wań w opre syj nej
sy tu acji.

Ko min ob ser wa cyj ny i atak trans por te rów
Wróć my jed nak do pierw szych gru -

dnio wych dni, nim za czę ły się za wią zy -
wać i umac niać pod ziem ne struk tu ry. 
Fa bry ki i więk sze or ga ni za cje „So li dar no -
ści”, NZS i in nych or ga ni za cji, po zba wio -
ne przy wód ców, pod ję ły spon ta nicz nie
nie sko or dy no wa ne ak cje pro te sta cyj ne.
Oku po wa no fa bry ki, tak by ło w Za kła -
dach „Wio sny Lu dów”, Przę dzal ni „Po la -
nil”, Fa bry ce Apa ra tu ry Ste row ni czej
„Ele ster”, Za kła dach Gu mo wych „Sto -
mil”, Fa bry ce Trans for ma to rów „El ta”,
dzie wiar niach „Olim pia” czy „Bi sto na”
oraz w „Uni pro cie”, gdzie by ły naj licz -
niej sze aresz to wa nia. Spa wa cze no wych
Za kła dów Me cha nicz nych „Jo tes” za spa -
wa li bra my i wro ta do ha li pro duk cyj nej,
a je den z nich wszedł do ko mi na wen ty la -
cyj ne go ja ko ob ser wa tor. Atak trans por te -
rów opan ce rzo nych, któ re sfor so wa ły sta -
lo wy płot i z mar szu wro ta ha li, na stą pił
znie nac ka. Za sko cze nie spra wi ło, że straj -
ku ją cy zdą ży li uciec po la mi z dru giej stro -
ny za kła du w kie run ku prze my sło wej
dziel ni cy Dą bro wa, wal cząc śnie giem
i gru da mi zmar z nię tej zie mi z ZO MO.
Ob ser wa tor po zo stał w ko mi nie wen ty la -
cyj nym, nie ry zy ku jąc od da nia się w rę ce
na past ni ków. Ko le dzy nie de cy do wa li się
na po wrót, a być mo że w fer wo rze ak cji
za po mnie li czy też nie po li czy li się, po
uda nym opusz cze niu „Jo te su”. Za sko cze -
ni tym, że ich twier dza pa dła w pierw -
szym ude rze niu, do pie ro po kil ku na stu
go dzi nach do tar li do za mar z nię te go ko le -
gi w ko mi nie. Spro wa dzo na po moc zdo ła -
ła po pa ru dniach od ra to wać w szpi ta lu
ob ser wa to ra z „So li dar no ści”. 

Niech ży ją są dy woj sko we!
W in nych łódz kich za kła dach pa cy fi ka -

cje czy uśmie rze nie pro te stów mia ły nie -
mniej dra ma tycz ny prze bieg, a uczest ni cy
tych ak cji tra fi li do wię zień z dra koń ski -
mi wy ro ka mi, m.in.: Ry szard Ko strze wa,
Lon gin Chle bow ski, Ja nusz Bli mel czy
od ręb ny przy pa dek Apo li na re go Przy by -
łow skie go z RSW „Pra sa” – w I in stan cji
10 lat za sa bo taż w dru kar ni pra so wej,
w II unie win nio ny wzniósł na sa li są du
woj sko we go okrzyk: „Niech ży ją są dy
woj sko we!”. Dra stycz ne re pre sje i uży cie
sił pa cy fi ka cyj nych nie zła ma ło, a czę sto
wy zwo li ło wła śnie wo lę i po ten cjał or ga -
ni za cyj ny spon ta nicz ne go opo ru, np.
w Za kła dach Tek styl no-Kon fek cyj nych
„Teo fi lów” i in nych (patrz bio gra my Ma -
ria na Ju rasz czy ka czy Elż bie ty Tryn kus
na stro nie www.lu stra cja.eu). 

Bez pie ka
Wraz z wpro wa dze niem sta nu wo jen ne -

go ak ty wi zo wał się w Ło dzi TW „Wa -
cław” (Andrzej Mazur). Naj pierw za in spi -
ro wał po wsta nie pod ziem nej or ga ni za cji
w Wy twór ni Fil mów Fa bu lar nych, przez
ja kiś czas ją kon tro lo wał, po czym za de -
nun cjo wał wła dzom. Na stęp nie zło żył po -
da nie o do bro wol ne prze nie sie nie go do
ośrod ka in ter no wa nia, by wzmoc nić swą
mę czeń ską le gen dę. Po sze ściu ty go -
dniach, zdą żyw szy za ło żyć za kra ta mi
Taj ny Za rząd Re gio nu, opu ścił wię zie nie
w Ło wi czu, in ka su jąc od MSW kil ku na -
sto ty sięczną na gro dę za ofiar ność w „sa -
mo in ter no wa niu”. Z Ło dzi „Wa cław”

ope ro wał w ca łej Pol sce**. Do 30 sierp nia
1980 r. był do rad cą w Szcze ci nie, a od
koń ca te go mie sią ca został jed nym z naj -
ak tyw niej szych lu dzi Re sor tu. Już 2 wrze -
śnia pod su nął plan po dzia łu „So li dar no -
ści” przez SB na zwią zek Bar ci kow skie go
(o na zwie „Jed ność”) i zwią zek Ja giel -
skie go. 17 wrze śnia pla ny te unie moż li wi -
ła de cy zja po wo ła nia jed nej „So li dar no -
ści” kie ro wa nej przez KKP, ale z niego
nie zre zy gno wa no.

Ma zur wró cił do swe go pla nu po 13
grud nia, two rząc „OKO” – Ogól no pol ski
Ko mi tet Opo ru „S” i je go or gan „Bez
Dyk ta tu”. Za miar i sce na riusz cał ko wi cie
agen tu ral ny, któ rym pró bo wa no ob jąć
Szcze cin, Łódź, Śląsk, Wiel ko pol skę
i inne, wcią ga jąc w to wie lu au ten tycz -
nych dzia ła czy, by ni mi roz gry wać par tię
prze ciw TKK. 22 lip ca 1983 r. Ma zur
wy stą pił w te le wi zji wraz z mi ni strem
spra wie dli wo ści prof. Syl we strem Za -
wadz kim, ape lu jąc do wszyst kich dzia ła -
czy pod zie mia o ujaw nie nie się. Au to ry -
tet OKO i je go twór cy nie przy ćmie wał
z pew no ścią po zy cji TKK, Wa łę sy czy ro -
sną cej w si łę „So li dar no ści Wal czą cej”,
de mo bi li zu ją ce dzia ła nie ape lu mo gło co
naj wy żej siać dez orien ta cję. Re al ne go
wpły wu na bieg zda rzeń czy licz niej sze
po sta wy nie mia ło. „Wa cław” i mo co daw -
cy za pi sy wa li je jed nak na kon to uda nej
dez in te gra cji prze ciw ni ka.

Bi lans
Je śli upar cie szu kać zwy cięz ców w re -

gio nie łódz kim, moż na apa ra to wi wła dzy

Wspo mnieć war to o sa mo rzut nych re ak cjach nieopi sy -
wa nych do tąd w lek sy ko nach dzia ła czy pod ziem nych,
jak choć by o dwóch śmiał kach: Ka zi mie rzu Sztu bec kim
i Ire ne uszu Bliż niew skim z Dzia łu Ro ta cji Ga ze to wej
RSW „Pra sa” za trzy ma nych po wkła da niu ulo tek „S”
w na kład „Try bu ny Lu du”. Po dob nie bra wu ro wa ak cja
dwóch dzia ła czy re gio nu po zwo li ła no cą z 13 na 14
grud nia 1981 r. od zy skać trzy ma ny pod stra żą woj ska
sa mo chód „S” czy też ewa ku ować z jed nej z dru kar ni
ma szy nę of f se to wą. Zro bił to w po je dyn kę Jó zef Ku li fer,
li der „S” w za kła dach weł nia nych „Te xtil pol” tej sa mej
no cy. Po dob nie od waż nie dzia ła jąc na wła sną rę kę ura -
to wa li ma szy nę po li gra ficz ną ze zdo by te go Za rzą du Re -
gio nu stu den ci: Bar ba ra Błasz czyk i Ja cek No wak, obo -
je z NZS. By ła to je dy na ura to wa na ma szy na z ca łe go
par ku po li gra ficz ne go „So li dar no ści” zie mi łódz kiej.

Oddział ZOMO idący do ataku na ul. Piotrkowskiej   
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przy pi sać po śred ni re zul tat po waż ne go
po dzia łu „S” na dwa ry wa li zu ją ce o le gi -
ty mi za cje swe go przy wódz twa obo zy: taj -
ny Za rząd Re gio nu – przy szłą Gru pę Ro -
bo czą oraz Re gio nal ną Ko mi sję Wy ko -

naw czą, uczest ni czą cą w pra cach TKK.
Ten po dział „gó ry” związ ko wej był ja ło -
wy, bo nie od po wia dał re al ne mu dzia ła niu
ca łe go ru chu spo łecz ne go. Kol por te rzy,
ma ni fe stan ci, li de rzy za kła do wej „S” czę -

sto współ pra co wa li z obie ma stro na mi po -
dzie lo ne go kie row nic twa rów no cze śnie (!),
po dob nie jak z kil ko ma orien ta cja mi po li -
tycz ny mi czy z róż ny mi dusz pa ster stwa -
mi. Gdy z ini cja ty wy ks. Ste fa na Miecz ni -
kow skie go SJ przy go to wa no w 1987 r.
„Ra port o Ło dzi”, by wrę czyć w cza sie
piel grzym ki Oj cu Świę te mu – ma te ria ły
do star cza li za rów no dzia ła cze opo zy cyj ni,
jak i lu dzie z krę gu wła dzy, np. śro do wi -
sko tech nicz ne za sia da ją ce w in stan cjach
wo je wódz kich PZPR. Wska zu je to pa ra -
dok sal nie na za sięg ru chu spo łecz ne go
czy za ufa nie, ja kim da rze ni są ani ma to rzy
dzia łań oby wa tel skich.

Po dob nym zja wi skiem był udział w ak -
cjach po mo cy prze śla do wa nym, któ ry nie
mie ścił się od sa me go po cząt ku w po -
dzia łach na stro nę spo łecz ną i lu dzi wła -
dzy, acz kol wiek sta łe od wie dzi ny I se kre -
ta rza par tii z jed nej z uczel ni u swe go
przy ja cie la w ośrod ku in ter no wa nia nie
by ły zja wi skiem z ro dza ju naj częst szych.

Na ko niec wspo mnieć moż na łódz ką Po -
ma rań czo wą Al ter na ty wę Krzysz to fa Ski -
by z jej or ga nem pra so wym „Prze gię cie
Pa ły”, wy trwa le edu ku ją cą ło dzian w II po -
ło wie lat 80., jak śmiać się i bro nić iro nią
i in sce ni za cja mi ulicz ny mi. Nie wy klu czo -
ne, że PA bar dziej roz bra ja ła mi li cjan tów,
niż uzbra ja ła prze chod niów.

* na kła dem NZS uka zał się (2005) hi sto -
rycz ny re por taż o tych wy pad kach za ty tu ło -
wa ny Kryp to nim „HE CA”, red. Wło dzi mierz
Do ma gal ski
** patrz: M. Goss, P. Spoden kie wicz, Bo -
ha ter, kon fi dent, pro wo ka tor. Dzia łal ność
An drze ja Ma zu ra, kon fi den ta SB. [w:]
Więź 2/ 2006

Atak na budynek Zarządu Regionu [Ziemi Łódzkiej] „Solidarności” 13 grudnia 1981 r. 

Prze my sław Zwier nik, 
IPN Po znań 

13 grud nia 1981 r. za wią zał się w Gdań sku Kra jo -
wy Ko mi tet Straj ko wy – w wy da wa nych ko mu ni ka -
tach po ja wia ła się rów nież na zwa Ogól no pol ski Ko -
mi tet Straj ko wy – na cze le któ re go sta nął Mi ro sław
Kru piń ski, wi ce prze wod ni czą c y Ko mi sji Kra jo wej
NSZZ „So li dar ność”. KKS we zwał do pod ję cia straj -
ku ge ne ral ne go i żą dał uwol nie nia wszyst kich
aresz to wa nych oraz od wo ła nia sta nu wo jen ne go. 
Z po wo du prze rwa nia łącz no ści te le fo -

nicz nej oraz wpro wa dzo nych utrud nień
w po ru sza niu się mię dzy mia sta mi, kon -
takt z za kła da mi pra cy w in nych re gio -
nach Pol ski był ogra ni czo ny. Nie za leż nie
od ape lu KKS w wie lu ośrod kach wy bu -
chły spon ta nicz ne straj ki prze ciw ko
wpro wa dze niu sta nu wo jen ne go. 

Strajk
Strajk w szcze ciń skiej Stocz ni im. War -

skie go roz po czął się w go dzi nach ran nych
13 grud nia 1981 r. Na te ren Stocz ni do cie -
ra li tak że dzia ła cze „So li dar no ści” z in -
nych za kła dów pra cy Szcze ci na i Po mo -
rza Za chod nie go. Oko ło godz. 9 za wią zał
się tam Mię dzy za kła do wy Ko mi tet Straj -

ko wy (MKS) NSZZ „So li dar ność” Re gio -
nu Po mo rza Za chod nie go. Na cze le MKS
sta nął Mie czy sław Usta siak (wi ce prze -
wod ni czą c y ZR NSZZ „S” Po mo rze Za -
chod nie), a je go za stęp cą zo stał Sta ni sław
Za błoc ki (prze wod ni czą cy KZ NSZZ „S”
w Stocz ni im. War skie go). MKS po wo łał
gru pę ro bo czą w celu „za bez pie cze nia
wła ści wej ak cji straj ko wej” w skła dzie:
An to ni Alej ski, Ma ria Chmie lew ska, Je -
rzy Cor de, Jan De ni se wicz, Ry szard
Drew niak, Grze gorz Dur ski, Wie sław
Gór ny, Krzysz tof Ja giel ski, Zdzi sław Kac -
przak, Wi told Ka ro lew ski, Wie sław Ka ro -
lew ski, Wie sław Kra jew ski, Jó zef Len das,
Ry szard Len das, Ta de usz Li cho ta, An -
drzej Li cza now ski, Ste fan Nie wia dom ski,
Jó zef Uhle, Adam Wi śnio wiec ki, Sta ni -
sław Wisz niew ski i Jó zef Wój to wicz. 

MKS we zwał ko mi sje za kła do we
NSZZ „S”, aby prze kształ ci ły się w za -
kła do we ko mi te ty straj ko we i ape lo wał
o pod ję cie od 14 grud nia straj ków oku pa -
cyj nych w ca łym re gio nie. Na te re nie
Stocz ni po wo ła no służ bę po rząd ko wą,
zor ga ni zo wa no łącz ność z in ny mi za kła -
da mi pra cy, wy da wa no prze pust ki dla
osób spo za Stocz ni, uru cho mio no na gło -

śnie nie, ra dio wę zeł oraz dru kar nię. Uda -
ło się rów nież na wią zać – dzię ki od ręb nej
li nii te le fo nicz nej (tzw. sztyw ne łą cze) 
– kon takt z Kra jo wym Ko mi te tem Straj -
ko wym w Gdań sku. MKS wy dał tak że
dwa nu me ry cza so pi sma związ ko we go
„Jed ność” (nr. 51 i 52). Uka za ły się one
14 grud nia i za wie ra ły ko mu ni ka ty KKS
i MKS, in for ma cje o aresz to wa niu związ -
kow ców, sy tu acji w Stocz ni oraz re la cję
z wy da rzeń w Gdań sku pod czas wpro wa -
dza nia sta nu wo jen ne go. MKS wy da wał
i kol por to wał rów nież ulot ki, któ re za wie -
ra ły we zwa nia do pod ję cia straj ku ge ne -
ral ne go, a tak że wy sto so wał apel do żoł -
nie rzy LWP i mi li cjan tów: „Je ste ście
cząst ką na sze go Na ro du i Na ro do wi przy -
rze kli ście słu żyć [...]. Ci, któ rych dłu go -
let nie rzą dy do pro wa dzi ły do ru iny kraj,
nie chcą zre zy gno wać ze swo ich przy wi -
le jów. Chcą za cho wać mo no pol wła dzy”.

Cen tral nym miej scem pro te stu w Stocz -
ni by ła świe tli ca za kła do wa. W niej od by -
wa ły się na ra dy MKS. Tam rów nież 
– w dru gim dniu straj ku – zor ga ni zo wa no
wiec za ło gi. Po prze dzi ło go wnie sie nie
sztan da ru stocz nio wej „So li dar no ści” i od -
śpie wa nie hym nu. W trak cie wie cu prze -

Konsekwentnie i z rozwagą. Grudzień ’81 w Szczecinie

Fot. ze zbiorów
 Z

bigniew
a Józefa D

om
iniaka



NIEZALE˚NA

GAZETA POLSKA
Warszawa, 7 grudnia 2007 r.

VIII

STRAJKOWY GRUDZIEƒ 1981

mó wie nie wy gło sił An drzej Mil cza now -
ski, któ ry po wie dział mię dzy in ny mi: „Du -
żo wiel kich rze czy oglą da ła ta świe tli ca
i oglą da li ci stocz niow cy, ale trze ba po wie -
dzieć, że mo ment, w któ rym się znaj du je -
my obec nie, jest jed nym z de cy du ją cych
mo men tów w dzie jach na sze go na ro du
[...]. Na stą pił to tal ny atak wła dzy na na sze
na dzie je na lep sze, na stą pił to tal ny atak
wła dzy na Zwią zek »So li dar ność«”.

Tym cza sem Stocz nia zo sta ła zmi li ta ry -
zo wa na i oto czo na przez ZO MO oraz jed -
nost ki woj ska. W no cy z 14 na 15 grud nia
do ko na no pa cy fi ka cji za kła du. Po wy ła -
ma niu przez czoł gi bram stocz nio wych
na te ren za kła du wkro czy li żoł nie rze i zo -
mow cy. Cho ciaż więk szość człon ków
MKS zo sta ła za trzy ma na i prze wie zio na
do sie dzi by KW MO w Szcze ci nie, nie -
któ rym dzia ła czom uda ło się unik nąć za -
trzy ma nia i pro wa dzić póź niej pod ziem ną
dzia łal ność. Po nad to oka za ło się, że wej -
ście woj ska i mi li cji na te ren za kła du nie
za koń czy ło pro te stu ro bot ni ków Stocz ni,
któ ry w for mie straj ku wło skie go trwał

do 18 grud nia 1981 r. Pod czas pro ce su
jed ne go z człon ków MKS Sąd Wo je -
wódz ki w Szcze ci nie w na stę pu ją cy spo -
sób scha rak te ry zo wał te wy da rze nia:
„Ro bot ni cy nie wy ko ny wa li pra cy. Nie
skut ko wa ły ape le dy rek cji Stocz ni o pod -
ję cie pra cy, rów nież nie skut ko wa ły in for -
ma cje o ry go rach obo wią zu ją cych w sta -

nie wo jen nym, jak i kon se kwen cjach wy -
ni ka ją cych z nie prze strze ga nia tych ry go -
rów. Ro bot ni cy sa mo rzut nie ba ry ka do wa -
li bra my, prze su wa li pod ogro dze nia bu tle
z tle nem”. W ce lu „opa no wa nia sy tu acji”
w za kła dzie za wie szo no dzia łal ność
Stocz ni do 4 stycz nia 1982 r. i zwol nio no
z pra cy po nad ty siąc pra cow ni ków.

Re pre sje
Śledz twa prze ciw ko or ga ni za to rom straj -

ku w Stocz ni oraz w in nych za kła dach pra -
cy Po mo rza Za chod nie go pro wa dzi ła Pro -
ku ra tu ra Po mor skie go Okrę gu Woj sko we go
w Byd gosz czy oraz pro ku ra tu ry Re jo no wa
i Wo je wódz ka w Szcze ci nie. W la tach
1982–1983 or ga ni za to rów i uczest ni ków
gru dnio wych pro te stów są dzo no w kil ku
od ręb nych pro ce sach. Mię dzy in ny mi przed
Są dem Po mor skie go Okrę gu Woj sko we go
po sta wio no 11 przy wód ców gru dnio we go
straj ku, spo śród nich na wy so kie ka ry wię -
zie nia ska za no na stę pu ją cych człon ków
MKS: Mie czy sła wa Usta sia ka (cztery la ta),
An drze ja Mil cza now skie go (pięć lat), Ta de -
usza Li cho tę (trzy i pół ro ku) i Ry szar da
Drew nia ka (półtora ro ku).

Pod czas prze pro wa dza nia pa cy fi ka cji
or ga nom bez pie czeń stwa nie uda ło się
za trzy mać wszyst kich człon ków MKS.
W trak cie pro wa dze nia śledz twa oka za ło
się, że ukry wa się pięciu człon ków MKS:
Sta ni sław Za błoc ki (zo stał uję ty 14 grud -
nia 1982 r. w le śni czów ce w Ku sze wie),
Ma ria Chmie lew ska, Sta ni sław Wisz -
niew ski, Grze gorz Dur ski i Wie sław Gór -
ny, któ rzy by li po szu ki wa ni li stem goń -
czym.
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W la tach 1980–1981 jed nym z naj sil niej szych ośrod ków
NSZZ „S” by ły za kła dy pra cy na Po mo rzu Za chod nim,
przede wszyst kim Szcze ciń ska Stocz nia im. Adol fa War -
skie go. W pierw szych dniach sta nu wo jen ne go straj ki
zor ga ni zo wa no m.in. w Za kła dach Sprzę tu Elek tro grzew -
cze go „Pre dom-Sel fa”, Przed się bior stwie Ro bót Elek -
trycz nych, Przed się bior stwie Po ło wów Da le ko mor skich
i Usług Ry bac kich „Gryf”, Przed się bior stwie Pro duk cji
Urzą dzeń Trans por to wych „WU TEH”, Przed się bior stwie
Pań stwo wym „Po lmo zbyt”, Fa bry ce Do mów „Gry fbet”,
Szcze ciń skiej Stocz ni Re mon to wej „Gry fia”, Szcze ciń -
skiej Stocz ni Rzecz nej, Stocz ni Re mon to wej „Par ni ca”
i Za kła dach Che micz nych „Po li ce”. Naj więk szy strajk 
– od 13 do 18 grud nia 1981 r. – zor ga ni zo wa ny zo stał
w Stocz ni Szcze ciń skiej. We dług róż nych ocen w ak cji
pro te sta cyj nej wzię ło udział 8 – 9 tys. osób.

Pismo Komitetu Strajkowego „Jedność” z 14 grudnia 1981 r. wydrukowane w strajkującej Stoczni 
im. A. Warskiego w Szczecinie


