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TEMAT MIESIÑCA

Paweł Kabat,
OBUiAD IPN Poznań

Jednym ze skutków II wojny światowej były ma-
sowe migracje. Szczególnie mocno wystąpiły
w Polsce, która w wyniku wojny i inkorporacji
Kresów Wschodnich przez ZSRR utraciła dużą
część przedwojennego terytorium. Nowa Polska
miała być jednolita narodowościowo. Dlatego
też do ZSRR zostali „ewakuowani” Ukraińcy,
Białorusini i Litwini. Ten narzucony proces doty-
czył również Polaków z ziem wschodnich przyłą-
czonych do ZSRR i z głębi tego państwa (depor-

tacje 1939–1941), których przesiedlono na
zachód.
Pierwsza fala repatriacji przypadła

na lata 1944–1946. Pozostała w ZSRR
ludność polska znalazła się w ciężkim
położeniu. W 1955 r. czynnik odgórny
– „liberalne” decyzje władz sowieckich
przebiegające w okresie tzw. odwilży
po śmierci Stalina doprowadziły do
wznowienia przesiedleń, które trwały do
1959 r.

W Instrukcji nr 1/56 z dn. 04.02.1956 r.
dyrektora Departamentu III Brystygie-

ra opisano Polaków przybywających
z ZSRR jako byłych więźniów obozów
i zakładów karnych, działaczy „delegatu-
ry rządu londyńskiego” i AK z lat okupa-
cji, członków nielegalnych organizacji
antyradzieckich oraz jako osoby spośród
kułactwa zachodniej Białorusi i Ukrainy,
występujących przeciw ZSRR. Powiato-
we Urzędy ds. Bezpieczeństwa Publicz-
nego, które miały najwięcej „pracy”,
miały zbierać dane o znaczeniu operacyj-
nym w punktach repatriacyjnych, zwra-
cając uwagę na aktyw „delegatury rządu

„„CCZZEERRWWOONNAA””
ZZIIEELLOONNAA  GGÓÓRRAA1945--1981
Zielona Góra i województwo zielonogórskie pozostawały na uboczu wielkich wydarzeń politycznych PRL. Silne na tym
terenie PZPR, administracja państwowa i SB sprawiły, że stolicę regionu nazywano „Czerwoną Górą”. Nie oznacza
to jednak, że mieszkańcy zawsze bezwolnie akceptowali taki stan rzeczy. Jednym z najważniejszych protestów
społeczeństwa zielonogórskiego była obrona Domu Katolickiego w Zielonej Górze 30 maja 1960 r. O tym i innych
przejawach oporu i walki z reżimem komunistycznym przypominamy w niniejszym dodatku. 

Repatrianci z ZSRR w dokumentach 
organów bezpieczeństwa PRL
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lon dyń skie go”, „od dzia łów woj sko wych
AK, NSZ, NOW”. Nie za bra kło też cha -
rak te ry styk kan dy da tów do wer bun ku
– naj chęt niej wi dzia no oso by wpły wo we,
cie szą ce się za ufa niem oto cze nia, głów-
nie „pro wo dy rów i wo dzi re jów z okre su
oku pa cji i po by tu w ZSRR”.

No wi w Zie lo nej Gó rze
Więk szość re pa trian tów przy jeż dża ją -

cych do wo je wódz twa zie lo no gór skie go
osie dla ło się w re jo nach przy gra nicz -

nych: po wia tach Słu bi ce, Gu bin, Ża ry,
Lub sko oraz w Świe bo dzi nie, No wej So -
li, Su le cho wie i Go rzo wie. W po wie cie
lub skim re pa trian ci z Ir kuc ka – wy sie -
dleń cy z Wi leńsz czy zny – nie chcie li
osie dlać się w pa sie gra nicz nym i pra co -
wać w rol nic twie (co po twier dza ją mel -
dun ki i spra woz da nia). Nie chęt nie mel -
do wa li się na sta łe miej sce za miesz ka nia,
tłu ma cząc się chę cią od na le zie nia daw -
nych zna jo mych i krew nych. Nie chcie li
miesz kać w róż nych miej sco wo ściach

po wia tu, ale żyć i pra co wać ra zem. Póź -
niej naj czę ściej pra co wa li w tar ta kach,
za kła dach prze my sło wych, miej skich
przed się bior stwach re mon to wo -bu dow -
la nych. W po wie cie su le chow skim miej -
sco wi od ra dza li re pa trian tom przej mo -
wa nie in dy wi du al nych go spo darstw rol -
nych, tłu ma cząc to trud no ścia mi
z po dat ka mi i in ny mi obo wiąz ka mi na -
kła da ny mi przez pań stwo. Ra por to wa no
za ska ku ją ce wy po wie dzi: „że na te re nie
Związ ku Ra dziec kie go by ło nam le piej
pod wzglę dem ma te rial nym, po nie waż
co czło wiek chciał, obo jęt nie w ja kiej
ilo ści, mógł so bie ku pić, cze go obec nie
nie moż na na być w kra ju i są pew ne
ogra ni cze nia”.

Wo je wódz ki Urząd ds. Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go w Zie lo nej Gó rze miał
ra por ty o na stro jach wśród po wra ca ją -
cych Po la ków. W punk cie re pa tria cyj -
nym w Czer wień sku utwo rzo no na wet
nie jaw ne dwa eta ty dla star sze go ofi ce ra
i ofi ce ra ope ra cyj ne go. Dla za kon spi ro -
wa nia ich fak tycz nej ro li usta lo no, że
pod le gać oni bę dą ja ko pra cow ni cy
punk tu kie row ni ko wi punk tu re pa tria -
cyj ne go (znał on ogól nie ich praw dzi wą
ro lę). In for ma cje uzy ski wa li dzię ki ana -
li zie kart ewi den cyj nych re pa trian tów.
Szcze gól ną uwa gę zwra ca li na pkt 15.
i 16., do ty czą ce ka ral no ści i oko licz no ści
opusz cze nia Pol ski. Ujaw nia niu po dej -
rza nych o wro gą dzia łal ność słu ży ły
kon tak ty z re pa trian ta mi god ny mi za ufa -
nia, któ rzy po ma ga li do bro wol nie.
Funk cjo na riu sze pra co wa li też na za sa -
dach re zy den ta z sie cią agen tu ral ną
prze ka za ną przez Wy dział III KW MO
w Zie lo nej Gó rze, wy ko rzy stu jąc tak że
„sta rą i wy pró bo wa ną agen tu rę”.
Na pod sta wie ana li zy kart ewi den cyj -
nych, roz mów i spo tkań z agen tu rą opra -
co wy wa li no tat ki o re pa trian tach po dej -
rza nych o wro gą dzia łal ność. W spra -
wach służ bo wych kon tak to wa li się
z na czel ni kiem Wy dzia łu III w miej -
scach gwa ran tu ją cych kon spi ra cję,

In for ma cje uzy ski wa no w du żej mie rze od oso bo wych
źró deł in for ma cji, czy li sie ci agen tu ral nej. Kie ro wa no
się za sa dą nie roz gła sza nia za in te re so wa nia or ga nów
bez pie czeń stwa pań stwa ak cją w ce lu unik nię cia pa ni -
ki. Wro gie mu na sta wie niu re pa trian tów do pra cy
w rol nic twie (wy nik przy krych do świad czeń „koł cho zo -
wych” w ZSRR) prze ciw dzia ła no, mo bi li zu jąc pra cow -
ni ków Wo je wódz kie go Za rzą du Rol ni cze go do wer bo -
wa nia lu dzi do rol nic twa. In for ma cje uzy ski wa no np.
od in for ma to ra „Czar ne go”, któ ry do no sił o pra cow ni -
ku tej że in sty tu cji prze by wa ją cym w Prze my ślu z ta -
kim za da niem. „Kem pa” in for mo wał, że re pa trian ci
„wy ra ża ją oba wy przed za kła da niem koł cho zów i spół -
dziel ni pro duk cyj nych, bo zna ją to do brze z te re nów
ZSRR. Wy ra ża li też zda nie, że w PGR w ZSRR za ro bi li -
by wię cej niż w Pol sce i dla te go wo lą pra co wać
w prze my śle”. Ta kie wy po wie dzi zwal cza no, prze pro -
wa dza jąc z ich au to ra mi roz mo wy i ope ra cyj nie roz pra -
co wując. Za no to wa no np. wy po wiedź Wik to ra Ka niu ka,
któ ry „ne ga tyw nie wy po wia dał się o go spo dar ce koł -
cho zo wej w ZSRR, utwier dza jąc miesz kań ców wsi, że
kół ka rol ni cze są za ląż kiem bu do wy w przy szło ści koł -
cho zu w Pol sce”.

„Karta ewidencyjna repatrianta”
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Jan Mi łosz, 
BEP IPN Po znań

Po cząt kiem no wej woj ny ko mu ni stycz ne go pań -
stwa z Ko ścio łem był prze łom lat 50. i 60., gdy
wła dze za po cząt ko wa ły po now ne usu wa nie re li -
gii ze szkół oraz pla có wek oświa to wych i kul tu -
ral nych die ce zji i sta ra ły się nie do pusz czać
do bu do wy no wych ka plic i ko ścio łów.
Jed nym z miejsc, w któ rym do szło

do otwar te go kon flik tu wier nych z wła -
dza mi, by ła Zie lo na Gó ra. Na fa li wal ki
pań stwa z Ko ścio łem na zie miach za -
chod nich i pół noc nych roz po czę to wpro -
wa dza nie w ży cie tych re gu la cji praw -
nych zapoczątkowanych w la tach 50.,
któ re po zo sta wi ły by w rę kach pań stwa
nie ru cho mo ści uzy ska ne przez Ko ściół
w la tach 1945–1947. Pod sta wą dzia łań
by ło pi smo rzą du nr 20 z 23 kwiet nia
1959 r. w spra wie po nie miec kich ma jąt -
ków ko ściel nych na zie miach za chod nich
– wła dze lo kal ne po win ny roz po cząć po -
bie ra nie czyn szów dzier żaw nych za te
nie ru cho mo ści, na li cza jąc je od 1 stycz -
nia 1959 r. 

Ta kim obiek tem był też Dom Ka to lic -
ki w Zie lo nej Gó rze, prze ka za ny pa ra fii
pw. św. Ja dwi gi w grud niu 1945 r.
na pod sta wie de cy zji Tym cza so we go Za -
rzą du Pań stwo we go nad zo ru ją ce go mie -
nie opusz czo ne i po rzu co ne, w tym mie -
nie po nie miec kie. W do ku men cie prze -
ka za nia by ło jed nak za strze że nie, iż
„de cy zja ni niej sza jest tym cza so wa”.
Dom, któ ry słu żył pa ra fii do dzia łal no ści
dusz pa ster skiej i ka te che tycz nej, na wet
w okre sie gdy usu nię to z Zie lo nej Gó ry
pro bosz cza pa ra fii ks. Ka zi mie rza Mi -
chal skie go, ca ły czas był w użyt ko wa niu
pa ra fii. Ksiądz Mi chal ski wró cił do pa ra -
fii przed Bo żym Na ro dze niem w 1956 r.
Roz po czął wów czas, ko rzy sta jąc z moż -
li wo ści, ja kie da wał Dom Ka to lic ki, ak -
tyw ną dzia łal ność kul tu ral ną, udo stęp -
niał sa le dla re li gij nych przed sta wień te -
atral nych, nie za wsze zgła sza nych
do ak cep ta cji w Wo je wódz kim Urzę dzie
Kon tro li Pra sy, Wi do wisk i Pu bli ka cji.
Ta ki mi gło śny mi przed sta wie nia mi, po -
wo du ją cy mi wy stą pie nie władz wo je -
wódz kich do Ku rii Bi sku piej w Go rzo -

wie Wiel ko pol skim, by ły „Mę ka Pań -
ska”, wy sta wia na na po cząt ku czerw -
ca 1958 r. przez ama tor ską gru pę ak to -
rów przy zgro ma dze niu za kon nym 
To wa rzy stwa Chry stu so we go, oraz „Roz -
dro że Mi ło ści” Je rze go Za wiej skie go,
wy sta wio ne przez Ama tor ski Ze spół
przy To wa rzy stwie Na uko wym KUL
z Go rzo wa Wiel ko pol skie go pod ko niec
czerw ca 1958 r. Spo wo do wa ło to prze -
sła nie do Ku rii Bi sku piej pi sma z Pre zy -
dium Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej
z Zie lo nej Gó ry, wzy wa ją ce wła dze ko -
ściel ne do po wstrzy ma nia ks. Mi chal -
skie go od ta kich dzia łań lub usu nię cia 
go ze sta no wi ska i wy sła nia na in ną pla -
ców kę.

Okól nik nr 20
By ła to tyl ko przy gryw ka do następ-

nych wy da rzeń – z po cząt kiem 1960 r.
wła dze Zie lo nej Gó ry, re ali zu jąc okól nik
nr 20, roz po czę ły pod po rząd ko wa nie so -
bie tej nie ru cho mo ści. Wy dział Spraw
Lo ka lo wych za pla no wał kon tro lę Do mu
Ka to lic kie go, myśląc o prze ję ciu ca łe go

Obrona Domu Katolickiego

w wy jąt ko wych sy tu acjach mo gli sko -
rzy stać z „We -cze” przy PK MO.

Bez pie ka by ła świa do ma ne ga tyw ne go
sto sun ku re pa trian tów do ZSRR i PRL
– szcze gól nie nie przy chyl ni ZSRR by li
ci, któ rych wy wo żo no w głąb ZSRR
w la tach 1939–1941 i któ rzy uwa ża li, iż
te re ny wschod nie są nie słusz nie od da ne
ZSRR. Szcze gól nej in wi gi la cji pod da no
ka ra nych w ZSRR za dzia łal ność an ty -
pań stwo wą: pod le ga li okre so we mu prze -
pra co wa niu, ob ser wa cji ope ra cyj nej
z wy ko rzy sta niem taj nych współ pra cow -
ni ków i kon tak tów oby wa tel skich.
W punk tach re pa tria cyj nych wska zy wa -
no na ka ra nych re pa trian tów – „mę czen -
ni ków po li tycz nych”, np. o Ma rii Kuź -
niew skiej pi sa no: „na P.R. ro bi z sie bie
bo ha ter kę po li tycz ną, pod kre śla jąc, że
na te re nach ZSRR wal czy ła sło wem
o do bre imię Pol ski”.

Wro go wie ZSRR
Po ja wia ły się ta kie in for ma cje: „Je śli

cho dzi o pro blem re pa trian tów ze Związ -
ku Ra dziec kie go, to są prze waż nie oso -
by, któ re przez or ga ny Związ ku Ra dziec -
kie go by ły re pre sjo no wa ne i w związ ku
z tym oso by te są bar dzo ostroż ne i oba -
wia ją się pod jąć ja ką kol wiek wro gą dzia -
łal ność, mi mo że są wro go usto sun ko wa -
ne do na sze go ustro ju, a przede wszyst kim
do Związ ku Ra dziec kie go”. W Punk cie
Re pa tria cyj nym w Czer wień sku po ja -
wia ły się po dob ne opi nie o wszyst kich
re pa trian tach, któ rzy „do Związ ku Ra -
dziec kie go usto sun ko wa ni są wro go, na -
to miast do Pol ski Lu do wej za cho wu ją się
z re zer wą – stwier dza ją, że jesz cze się
do kład nie ze wszyst kim nie za po zna li”.
Funk cjo na riusz, któ ry roz ma wiał z by -

łym żoł nie rzem An der sa, mó wią cym
o „Pol sce, za któ rą prze le wał krew,
w wy ni ku cze go wy wie zio no go jak psa
nie po trzeb ne go na Sy bir”, oce nił, że
„w cza sie roz mo wy z wy mie nio nym bar -
dzo ła two za uwa żyć moż na wy bit -
ną wro gość do PRL i Związ ku Ra dziec -
kie go”.

Ko men ta rze o so wiec kich re pre sjach
po ja wia ły się czę sto, za no to wa no wy po -
wie dzi o Ka ty niu: re pa trian ci mó wi li, że
to ro bo ta ZSRR. W jed nym ze spra woz -
dań za stęp ca na czel ni ka Wy dzia -
łu III zwró cił uwa gę na Ju lia na Ja ro sza,
żoł nie rza in ter no wa ne go w 1939 r. i osa -
dzo ne go w Ko ziel sku, któ re go szyb ko
zwol nio no. Wy po wia dał się, „że ofi ce ro -
wie pol scy, któ rzy prze by wa li w obo zie
w Ko ziel sku, zo sta li stra ce ni w Ka ty-
niu przez wła dze ra dziec kie, gdzie, 
jak twier dzi, ma na to ca ły sze reg 
świad ków”.

Re pre sje agen tu ry
Wia do mo ści o re pre sjach agen tu ry nie

bra ko wa ło. „Ebon” po da wał, że re pa -
trian ci mó wi li o człon kach „Li gi Aka de -
mic kiej” w obo zie w Ka łu dze, „skąd
dzien nie wy wo żo no po 60 tru pów, że
w ten spo sób trak to wa no i trak tu je się Po -
la ków”. In for ma tor „Bo row ski” usta lił,
że Wła dy sław Woj cie chow ski opo wia -
dał: „że w Ro sji to nie ma chwi li wol nej,
aby czło wiek mógł od po cząć, a tyl ko
mu si sta le pra co wać na mro zie, desz czu,
a gdy do pra cy nie pój dzie, to za raz go
pod sąd da ją […]. Że w Ro sji ogrom ne
jest zło dziej stwo, chu li gań stwo, tak że
w no cy ni ko go nie wpusz cza do miesz -
ka nia, bo by za raz skradł, a prze waż nie
krad ną żoł nie rze przy jeż dża ją cy w no cy

sa mo cho da mi i krzy czą otwie raj […], bo
prze cież sa ma wła dza krad nie”.

W do ku men tach bez pie ki wska zy wa -
no na an ta go ni zmy pol sko -ży dow skie
wśród re pa trian tów. Mó wio no o an ty se -
mi ty zmie, za cho wa nia te mia ły jed nak
pod ło że eko no micz ne. We dług funk cjo -
na riu szy an ty se mi tyzm po wstał wśród
Po la ków prze by wa ją cych na Punk cie, jak
i w Czer wień sku, a „Po la cy re pa trian ci
pa ła li nie na wi ścią do osób na ro do wo ści
ży dow skiej z tych po wo dów, że są oni
bo ga ci i mo gą pła cić gru be su my
za miesz ka nia we Wro cła wiu, Le gni cy,
Wał brzy chu i Ło dzi”. In for mo wa no też,
że „na P.R. w Czer wień sku prze by -
wa 236 osób, wśród któ rych są rów nież
oby wa te le na ro do wo ści ży dow skiej, co
do któ rych są prze ja wy an ty se mi ty zmu
ze stro ny re pa trian tów Po la ków”. Pi sa no
też o an ta go ni zmach wśród Ży dów
„gdzie to bied ni – ro bot ni cy obe lży wie
od no szą się do oby wa te li na ro do wo ści
ży dow skiej, któ rzy pra co wa li w ad mi ni -
stra cji bądź na kie row ni czych sta no wi -
skach w ZSRR i z tej ra cji są bo gat si”.
Za uwa ża no ne ga tyw ne wy stą pie nia wo -
bec So wie tów u Ży dów wy jeż dża ją cych
do Izra ela, któ rzy obe lży wie wy po wia -
da li się o przed sta wi cie lach ZSRR,
szcze gól nie o Chrusz czo wie i Fur co wej”.
W ana li zie z 1964 r. zwra ca no uwa gę
na Ży dów utrzy mu ją cych kon tak ty
z emi gran ta mi w Izra elu i pań stwach za -
chod nich oraz oso by od wie dza ją ce Am -
ba sa dę Izra ela w War sza wie i ko re spon -
du ją ce z oso ba mi z ZSRR. Za koń czo no
cha rak te ry stycz nym sfor mu ło wa niem:
„ele ment ten w więk szo ści po zo sta je
w za in te re so wa niu Wy dzia łu II i III tut.
Ko men dy”.
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obiek tu. Do pro wa dzi ło to do kon flik tu
z ks. Mi chal skim pod wa ża ją cym za sad -
ność kon tro li w obiek cie na le żą cym
od 14 lat do je go pa ra fii. W związ ku
z tym Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro -
do wej sta ra ło się w lu tym 1960 r. we zwać
do sie bie du chow ne go na roz mo wę
w spra wie rze ko mo bez praw nie zaj mo -
wa ne go bu dyn ku Do mu Ka to lic kie go.
Gdy nie przy nio sło to efek tu, a ksiądz
uni kał wi zy ty w Wy dzia le Spraw Lo ka -
lo wych, na po le ce nie Urzę du do spraw
Wy znań pod ję to ko lej ne kro ki prze ciw ko
pa ra fii. Ko rzy sta jąc z za pi su o tym cza so -
wo ści użyt ko wa nia w de cy zji z 3 grud -
nia 1945 r., Wy dział Spraw Lo ka lo wych
wy dał 15 kwiet nia 1960 r. na kaz opusz -
cze nia czę ści po miesz czeń w bu dyn ku
Do mu Ka to lic kie go – mia ły zo stać prze -
ję te przez mia sto na ce le biu ro we. W pi -
śmie z tą de cy zją wy mie nio no je: na par -
te rze lokal o pow. 36 mkw. oraz sa la wi -
do wi sko wa (244 mkw.), na I pię trze
– trud no mó wić o po miesz cze niu biu ro -
wym. Na opusz cze nie po miesz czeń pa ra -
fia otrzy ma ła 14 dni i moż li wość od wo -
ły wa nia się do władz wo je wódz kich.
Ksiądz Mi chal ski po wia do mił o tym
prze ło żo nych oraz wier nych w cza sie na -
bo żeństw i wy ra ził na dzie ję, że pa ra fia -
nie po mo gą w obro nie Do mu Ka to lic kie -
go, w któ rym ich dzie ci uczą się re li gii.

Po zło że niu od wo ła nia przez księ dza
wła dze wo je wódz kie roz po czę ły biu ro -
kra tycz ne ko ro wo dy, prze ka zu jąc spra wę
po now nie do roz pa trze nia wła dzom
miej skim. Jed no cze śnie Pre zy dium WRN
zwró ci ło się w po ło wie kwiet nia do Ku -
rii Bi sku piej w Go rzo wie z we zwa niem
o usu nię cie ks. Mi chal skie go – je dy nym
za rzu tem by ło prze ka za nie in for ma cji
o dzia ła niach władz wo bec pa ra fii
do wia do mo ści wier nych i we zwa nie ich
do obro ny Do mu Ka to lic kie go. Kon flikt

w Zie lo nej Gó rze wkro czył na ko lej ny
po ziom, był już nie tyl ko kon flik tem
o bu dy nek, lecz także o bro nią ce go go
księ dza.

Ku ria Go rzow ska od rzu ci ła żą da nie
władz usu nię cia ks. Mi chal skie go, pod -
kre śla jąc je go za słu gi dla pol sko ści
na zie miach za chod nich, a sam za in te re -
so wa ny w wal ce z urzęd ni ka mi wy ka zy -
wał bra ki praw ne i pro ce du ral ne w ich
po stę po wa niu.

Miej sco we wła dze z po cząt kiem ma -
ja 1960 r. po sta no wi ły osta tecz nie roz -
wią zać cią gną cą się spra wę Do mu Ka to -
lic kie go i krnąbr ne go pro bosz cza.

Miej ska Ko mi sja Lo ka lo wa 3 ma ja
zde cy do wa ła o pod trzy ma niu na ka zu
opusz cze nia czę ści po miesz czeń w bu -
dyn ku Do mu Ka to lic kie go przez pa ra fię
św. Ja dwi gi, a Wy dział Lo ka lo wy Pre zy -
dium MRN we zwał pa ra fię do opusz cze -

nia lo ka li do 27 ma ja oraz zde cy do wał
o do ko na niu eks mi sji w dniu 28 ma ja,
gdy by pa ra fia nie za sto so wa ła się do we -
zwa nia.

Rów no le gle Wo je wódz ki Urząd do
spraw Wy znań prze ka zał cen tra li w War -
sza wie spra wę, pro sząc o in ter wen cję
w go rzow skiej Ku rii z na dzie ją, że spo -
wo du je to usu nię cie ks. Mi chal skie go
z Zie lo nej Gó ry.

Ostat ni akt
Ostat ni akt dra ma tu roz po czął się

w nie dzie lę 22 ma ja 1960 r. W trak cie
na bo żeństw ks. Mi chal ski wzy wał
do pod pi sy wa nia pe ty cji do Ra dy Pań -
stwa w obro nie Do mu Ka to lic kie go. Pe -
ty cja pod pi sa na przez 1200 pa ra fian,
wraz z li stem bp. Wil hel ma Plu ty, zo sta -
ła wy sła na 27 ma ja do prze wod ni czą ce-
go Ra dy Pań stwa Alek san dra Za wadz -
kie go.

Dzia ła nia te nie wstrzy ma ły eks mi sji.
Jed nak urzęd ni cy Wy dzia łu Lo ka lo we go
Pre zy dium MRN za wa ha li się w ostat -
nim mo men cie i już ra no 28 ma ja prze -
su nę li eks mi sję na 30 ma ja (po nie dzia -
łek) na godz. 10. Praw do po dob nie spo -
wo do wa ne by ło to tym, że miej sco we si ły
MO i SB nie by ły przy go to wa ne do pod -
ję cia dzia łań osło no wych eks mi sji. Do -
ku men ty za twier dza ją ce pla ny dzia łań
ope ra cyj nych zo sta ły wy da ne do pie ro

30 ma ja 1960 r. w rę ce MO i SB do sta ły się 144 oso -
by, m.in. 25 ko biet oraz 30 nie let nich. W ko lej nych
dniach za trzy ma no ok. 200 osób. 
W licz nych pro ce sach uczest ni cy walk ska zy wa ni by li
na ka ry od sze ściu mie się cy do pię ciu lat wię zie nia.
Z 333 za trzy ma nych przed są da mi sta nę ło 196 osób,
do ko le giów skie ro wa no spra wy 48 osób, na to -
miast 89 osób zwol nio no z bra ku do wo dów wi ny.
Ksiądz Ka zi mierz Mi chal ski po zo stał w pa ra fii św. Ja -
dwi gi do paź dzier ni ka 1960 r., kie dy pod na ci skiem
Urzę du do spraw Wy znań Ku ria Bi sku pia w Go rzo wie
po wo ła ła na sta no wi sko pro bosz cza tej pa ra fii 
ks. Wła dy sła wa No wic kie go ze Szcze ci na. „Dom Ka to -
lic ki” stał się po 1960 r. sie dzi bą Fil har mo nii i jest
nią do dziś.

Plac Wielkopolski. Z prawej narożnik Domu Katolickiego. Ucieczka przed gazami łzawiącymi

Widok na ul. Kasprowicza. Budynek KM MO po 30 maja 1960 r.
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28 ma ja z wy zna cze niem za dań for ma -
cjom MO, SB i ZO MO. SB prze wi dy wa -
ła w swo ich pla nach dzia ła nia za bez pie -
cza ją ce przez dwa dni – 30 i 31 ma ja,
w godz. 7.30–21.00, pla ny MO prze wi -
dy wa ły dzia ła nia MO i ZO MO tyl ko
w dniu eks mi sji w godz. 8–12.

Ksiądz Mi chal ski rów nież sko rzy stał
z oka zji spre zen to wa nej mu przez urzęd -
ni ków. W nie dzie lę 29 ma ja po in for mo -
wał pa ra fian o zmia nie ter mi nu eks mi sji.

Ran kiem (ok. godz. 7) od by ły się na ra -
dy funk cjo na riu szy SB i MO na te mat
dzia łań, ok. godz. 9 w oko li cach Do mu
Ka to lic kie go zna la zły się si ły ZO MO,
ich do wód ca na ma wiał znaj du ją ce się
we wnątrz ko bie ty do opusz cze nia bu dyn -
ku, za czął gro ma dzić się tłum miesz kań -
ców mia sta i przy jezd nych.

O wy zna czo nej po rze urzęd ni cy we -
szli do Do mu Ka to lic kie go. W ko ry ta -
rzach i na scho dach mo dli ły się ko bie ty.
Po przy by ciu ko men dan ta miej skie go
MO kpt. Ja ku bow skie go i je go per swa -
zjach ko bie ty i dzie ci (któ re uczest ni -
czy ły w lek cji re li gii) wy szły z bu dyn -
ku. Ko bie ty nie da ły się za stra szyć ani
usu nąć z miej sca przed bu dyn kiem Do -
mu Ka to lic kie go i gło śno się mo dli ły.
W bu dyn ku ko mi sja pro wa dzi ła dzia ła -
nia eks mi syj ne, spi su jąc wy po sa że nie
i gro ma dząc wła sność pa ra fii w jed nym
miej scu, by ją wy wieźć. Gro ma dzą cy
się na ze wnątrz tłum śle dził dzia ła nia
MO wo bec pro te stu ją cych ko biet i za -
czął na pie rać na usi łu ją cych za mknąć
oko licz ne uli ce mi li cjan tów. Miej sco we
si ły MO i ZO MO oka za ły się za sła be.
Tłum ze pchnął je w stro nę Ko men dy
Miej skiej MO i pró bo wał do stać się
do wnę trza, wy bi ja jąc szy by. MO nie
uży ło bro ni pal nej, ale w uży ciu by ły
pał ki i gra na ty z ga za mi łza wią cy mi.
Sy tu acja za czy na ła wy my kać się spod

kon tro li. Po wy sła niu mel dun ku do Ko -
men dy Głów nej MO w War sza wie, pod -
ję to tam de cy zję o skie ro wa niu do dat ko -
wych sił ZO MO w si le ba ta lio nu z KW
MO w Po zna niu. Od dzia ły wy ru szy ły
z Po zna nia (ok. 120 km) o godz. 13.

Sy tu acja w Zie lo nej Gó rze sta wa ła się
dra ma tycz na. Po godz. 14 tłum pro te stu -
ją cych za si lo ny wy cho dzą cy mi z za kła -
dów pra cy ro bot ni ka mi i ucznia mi
z dwor ca au to bu sów wzrósł do pra wie
5 tys. O godz. 15. pro te stu ją cy pod pa li li
dwa sa mo cho dy cię ża ro we MO, a po
opa no wa niu sa mo cho du -więź niar ki, jeż -
dżo no nią po mie ście, wzy wa jąc do gro -
ma dze nia się w oko li cy Do mu Ka to lic -
kie go, jak za zna czo no w spra woz da niach
SB, „dla obro ny Bo ga i wia ry ka to lic -
kiej”.

Od siecz z Po zna nia
Sy tu acja zmie ni ła się ok. godz. 16.30,

gdy do Zie lo nej Gó ry do tar ło ZO MO
z Po zna nia, szyb ko wy ko rzy sta ne do roz -
pro sze nia tłu mu. Wie czo rem, gdy w ko -
ście le Ma riac kim za koń czy ło się na bo -
żeń stwo ma jo we i wier ni wy szli na uli ce,
po now nie za czę ły gro ma dzić się tłu my
wzno szą ce okrzy ki o od da nie Do mu Ka -
to lic kie go. Pro te stu ją cy w mo men cie ata -
ku ZO MO wra ca li do ko ścio ła. MO pró -
bo wa ła ich stam tąd wy go nić, wrzu ca jąc
przez okna gra na ty z ga zem łza wią cym.
Trwa ło to do wpro wa dze nia na uli ce dru -
giej czę ści sił ZO MO z Po zna nia. Wów -
czas MO roz bi ła wszyst kie gru py pro te -
stu ją cych. O godz. 21. sy tu acja w Zie lo -
nej Gó rze zo sta ła opa no wa na.

Zniszczony samochód milicyjny

Elż bie ta Woj cie szyk, 
OBU iAD Po znań

W la tach 1980–1981 pro blem grun tów rol -
nych był jed nym z naj waż niej szych spor nych
kwe stii na wsi. Skła da no wnio ski w spra wie
kup na lub zwro tu zie mi chłop skiej bez praw -
nie lub z ra żą cą krzyw dą ode bra nej w mi nio -
nych la tach. Zie lo no gór scy rol ni cy do ma ga li
się wy ja śnie nia przy czyn wie lo mi lio no wych
strat w kół kach rol ni czych oraz złe go po dzia -
łu środ ków na po kry cie strat z lat po przed -
nich.
Do pie ro w ma ju 1981 r., w wy ni ku

dłu go trwa łych straj ków i dzię ki po -
śred nic twu du cho wień stwa, ko mu ni ści
po zwo li li na re je stra cję nie za leż nych
związ ków chłop skich. Ze spra woz dań
i pla nów pra cy SB w tym cza sie wy ni -
ka, że apa rat bez pie czeń stwa prze pro -

wa dził zmia ny struk tu ral ne w wy dzia -
łach i skon cen tro wał pra cę tam, gdzie
by ło naj więk sze za gro że nie „wro gą
i prze stęp czą dzia łal no ścią”, w tym
tak że na kwestiach wsi. „Za bez pie cza -
no ope ra cyj nie wieś” przed sa mo rząd -
no ścią wiej ską i „od ra dza niem dzia łal -
no ści pra wi co wej w ru chu lu do wym”.
W oce nach „sy tu acji ope ra cyj no -po li -
tycz nej” KW MO SB w Zie lo nej Gó rze
wska zy wa no ten den cje do opa no wa nia
przez „So li dar ność” uspo łecz nio nych
i pań stwo wych go spo darstw rol nych
oraz dą że nie do przej mo wa nia przez
rol ni ków in dy wi du al nych zie mi tych
go spo darstw. Oba wia no się, że przej -
mo wa nie przez rol ni ków znacz nych
are ałów zie mi z go spo darstw uspo łecz -
nio nych pro wa dzi do „zja wi ska ka pi ta -
li za cji wsi”.

Kon flikt w Świe bo dzi nie
Kon flik to wa sy tu acja za ostrza ła się

w sierp niu 1981 r. w oko li cach Świe bo -
dzi na. Wła dze wo je wódz twa, lek ce wa żąc
rol ni ków, przez sie dem mie się cy nie
udzie la ły od po wie dzi i nie za ła twi ły
wnio sków rol ni ków o zwrot zie mi bez -
praw nie lub z ra żą cą krzyw dą ode bra nej
rol ni kom. NSZZ RI „S” w gmi nie Świe -
bo dzin zor ga ni zo wa ła ak cję pro te sta cyj -
ną w Gliń sku k. Świe bo dzi na. Do jej or -
ga ni za to rów na le że li m.in. prze wod ni -
czą cy Ko mi te tu Ak cji Pro te sta cyj nej
Rol ni ków In dy wi du al nych Ka zi mierz
Hu kie wicz, a tak że Le onard Tyc i Kon -
stan ty Su de ra z Ru si no wa. W kon flik cie
mię dzy rol ni ka mi a Kom bi na tem PGR,
Za rząd Re gio nu Środ ko we go Nad odrza
NSZZ „S” po parł sta no wi sko Ko mi te tu,

Zielonogórska SB wobec 
„elementów antysocjalistycznych” w rolnictwie
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włą cza jąc swo ich dzia ła czy do roz mów
me dia cyj nych z wła dza mi. Za rząd Re -
gio nu NSZZ „S” w Zie lo nej Gó rze re pre -
zen to wa li m.in.: Jan Ku dła, Ma szew ski,
No wak i rad ca praw ny NSZZ „So li dar -
ność” Rol ni ków In dy wi du al nych w woj.
zie lo no gór skim Ma ciej Oł ta rzew ski.

Po nie waż wo je wódz kie wła dze ofi cjal -
nie stwier dza ły, że moż na upra wiać nie-
upra wia ne po la, a wszel kie for mal no ści
bę dą za ła twio ne w dal szym cza sie,
31 sierp nia 1981 r. rol ni cy in dy wi du al ni
za ora li w Gliń sku ścier ni sko PGR
po jęcz mie niu ozi mym. W od po wie dzi
dy rek tor Kom bi na tu PGR w Świe bo dzi -
nie, Ry szard Skwi ra, po le cił za blo ko wać
cią gni ka mi PGR cią gni ki rol ni ków oraz
ob sy pać lu dzi wap nem – pra cow ni cy
PGR wy ko na li po le ce nia: ta ra no wa no
cią gni ka mi kom bi na tu cią gni ki rol ni ków
na po lu w Gliń sku. W efek cie uszko dzo -
no je den cią gnik, a kil ku rol ni ków ob sy -
pa no wap nem. Dy rek cja Kom bi na tu
prze ko ny wa ła pra cow ni ków, że jest to in -
wa zja chłop skich cią gni ków, a pra cow ni -
kom PGR chce się ode brać chleb, tzn.
za brać ich warsz tat pra cy – zie mię.

Kie row nic two Kom bi na tu na mó wi ło
część pra cow ni ków do wła snej ak cji
„straj ko wej”. Utwo rzo no na wet Ko mi tet
Straj ko wy, na któ re go cze le sta nął dy rek -
tor po bli skie go Za kła du Rol ne go w Lu -
bo gó rze, Hen ryk Le śniew ski. Ko mi tet
Straj ko wy za gro ził straj kiem żyw no ścio -
wym, tj. wstrzy ma niem do staw mle ka
i żyw ca dla Świe bo dzi na w przy pad ku
zgo dy władz na sprze daż zie mi rol ni -
kom. Po wo ła no tak że Ko mi tet Obro ny
Wła sno ści Pań stwo wych Przed się -
biorstw Rol ni czych. W cza sie kon flik tu
w Gliń sku du żą ak tyw ność prze ja wiał
KW PZPR w Zie lo nej Gó rze: dru ko wa no
ulot ki za rzu ca ją ce rol ni kom bez pra wie,
a związ kow com kłam stwa. Or gan pra so -
wy PZPR „Ga ze ta Lu bu ska” za miesz -
czał re la cje red. Kwa śne go z wy da rzeń
w Gliń sku, któ re „roz mi ja jąc się z praw -
dą do le wa ły oli wy do ognia”, eska lu jąc
na pię cia spo łecz ne. Z do ku men tów 
KW MO SB wy ni ka, że wy ko rzy stu jąc

na pię tą sy tu ację w Gliń sku, „w wy ni ku
wła ści wej pra cy ope ra cyj nej” SB spo wo -
do wa ła wy stą pie nie z „S” Zyg fry da Ka -
pe li – człon ka Za rzą du Re gio nal ne go
NSZZ „S” oraz „wpły wa ła na dez in te -
gra cję i tren dy wy stę pu ją ce w tej or ga ni -
za cji”.

Po par cie z re gio nu
Mi mo tych dzia łań „So li dar ność”

Środ ko we go Nad odrza nie ule gła roz bi -
ciu. Pre zy dium Za rzą du Re gio nal ne go
NSZZ „S” w Zie lo nej Gó rze i przed sta -
wi cie le Ko mi sji Za kła do wych NSZZ „S”
re gio nu zie lo no gór skie go 3 sierp nia
1981 r. pod ję li uchwa łę w spra wie kon -
flik tu mię dzy Ko mi te tem a dy rek cją
Kom bi na tu Rol ne go w Świe bo dzi nie,
uzna jąc pro test rol ni ków za słusz ny.
Stwier dzo no, że cał ko wi tą od po wie dzial -
ność za kon flikt po no szą wła dze wo je -
wódz kie. Udzie lo no peł ne go po par cia
rol ni kom pro wa dzą cym ak cję pro te sta -
cyj ną w Gliń sku, de kla ru jąc jed no cze -
śnie peł ną po moc w pra cach w ich go -
spo dar stwach, a tak że wszel kie in ne for -
my po mo cy dla uczest ni ków ak cji.
Żą da no na tych mia sto we go za prze sta nia
ak cji re pre syj nych wo bec pro te stu ją cych,
po tę pio no bez praw ną i nie le gal ną ak cję
straj ko wą za in spi ro wa ną i pro wa dzo ną
przez Dy rek cję Kom bi na tu Rol ne go
PGR w Świe bo dzi nie. Żą da no wsz czę cia
ści ga nia pro ku ra tor skie go prze ciw ko in -
spi ra to rom oraz spraw com ta ra no wa nia
cią gni ka mi kom bi na tu cią gni ków rol ni -
ków i sy pa nia wap nem w lu dzi. Uchwa ła
po tę pia ła nie le gal ny strajk w kom bi na cie
rol nym PGR w Świe bo dzi nie i sto so wa -
nie nie le gal nych form za opa trze nia w to -
wa ry re gla men to wa ne dla uczest ni ków
bez praw nej ak cji straj ko wej. Żą da no na -
tych mia sto we go od wo ła nia z zaj mo wa -
ne go sta no wi ska dy rek to ra Kom bi na tu
Rol ne go w Świe bo dzi nie, Ry szar da Skwi -
ry, uzna ne go od po wie dzial nym za kon -
flikt i uka ra nia osób od po wie dzial nych
za pu bli ko wa nie kłamstw o prze bie gu
kon flik tu na ła mach „Ga ze ty Lu bu skiej”
oraz udo stęp nie nia do 7 wrze śnia 1981 r.

środ ków ma so we go prze ka zu dla rol -
ni ków pro wa dzą cych pro test w celu
przed sta wie nia oko licz no ści kon flik tu.
W przy pad ku nieza ła twie nia żą dań do
10 wrze śnia 1981 r. Za rząd Re gio nal ny
NSZZ „S” w Zie lo nej Gó rze gro ził ogło -
sze niem go to wo ści straj ko wej, a Miej -
sko -Gmin ną Ko mi sję Ko or dy na cyj ną
NSZZ „S” w Świe bo dzi nie upo waż nio no
do pod ję cia ak cji pro te sta cyj nej 4 wrze -
śnia 1981 r.

Po ro zu mie nie 
Od po wie dzią rol ni ków na za gro że nie

wstrzy ma nia do staw żyw no ści dla mia sta
by ło na tych mia sto we zwięk sze nie do -
staw żyw no ści do Świe bo dzi na. Osta -
tecz nie kon flikt w Gliń sku za że gna ny
zo stał po ro zu mie niem za war tym 6 wrze -
śnia 1981 r. po mię dzy Wo je wo dą Zie lo -
no gór skim, re pre zen to wa nym przez ów -
cze sne go dy rek to ra Wy dzia łu Rol nic twa
UW Ta de usza Fry dry ka, a Re gio nal nym
Ko mi te tem Ak cji Pro te sta cyj nej Rol ni -
ków In dy wi du al nych NSZZ RI „S”
w obec no ści przed sta wi cie li Za rzą du Re -
gio nal ne go NSZZ „S” w Zie lo nej Gó rze
oraz na czel ni ka Mia sta i Gmi ny w Świe -
bo dzi nie, Cze sła wa Gor dze lew skie go.
Wo je wo da Zie lo no gór ski zo bo wią zał się
roz pa trzyć wszyst kie wnio ski rol ni ków
in dy wi du al nych wo je wódz twa zie lo no -
gór skie go w ter mi nie 1 mie sią ca od da ty
ich wpły wu. Uzgod nio no, że zwrot zie mi
do ty czyć bę dzie nie ru cho mo ści prze ję -
tych na rzecz Skar bu Pań stwa lub uspo -
łecz nio nych jed no stek or ga ni za cyj nych
w spo sób krzyw dzą cy dla rol ni ków, nie -
za leż nie od da ty prze ję cia i za sto so wa nej
for my praw nej. Wo je wo da zo bo wią zał
się roz pa trzyć po szcze gól ne spra wy
przy udzia le przed sta wi cie li za rzą dów
gmin nych NSZZ RI „S”. Zie mia mia ła
być prze ka za na rol ni kom w gra ni cach
ad mi ni stra cyj nych da nych wsi, zgod nie
z za po trze bo wa niem rol ni ków, a prze ka -
zy wa ne do sprze da ży grun ty miały przy -
le gać do kom plek sów chłop skich lub sta -
no wić je den od ręb ny kom pleks chłop -
skich grun tów. Prze ka za niu lub
sprze da ży pod le gać mia ły grun ty nie za -
leż nie od fak tu ich ob sia nia lub nie.
Przy pod pi sy wa niu Po ro zu mie nia był
obec ny tak że ks. Hen ryk No wik, któ ry
od pra wił w Gliń sku mszę św. po lo wą
z ok. ty sią cem wier nych. W ka za niu 
ks. No wik na pięt no wał ad mi ni stra cję
Kom bi na tu, wska zu jąc na zna mio na pro -
wo ka cji oraz za pro po no wał współ pra cę
mię dzy rol ni ka mi a PGR. Jak in for mo -
wał „Wol ny rol nik” (18.09.1981 r.)
zgrzy tem w roz mowach o Po ro zu mie niu
by ła in ge ren cja osob ni ka po da ją ce go się
za po rucz ni ka Kwiat kow skie go z KW MO
w Zie lo nej Gó rze, któ re go na oczach

Oce nia jąc sy tu ację w 1982 r., SB pro gno zo wa ła, że rol -
nic two nie jest za gro żo ne dzia ła nia mi ze stro ny 
b. NSZZ RI „S”. Zda wa no so bie spra wę, że w przy pad -
ku bra ku po pra wy sy tu acji w za opa trze niu oraz ad mi -
ni stro wa niu go spo dar ką rol ną mo gą na stą pić „ne ga -
tyw ne prze war to ścio wa nia po staw”.

„Protestujący rolnicy na polach Glińska” – fotografia z pisma „Solidarność Rolników Środkowego
Nadodrza” Zielona Góra, wrzesień 1981 r.
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Prze my sław Zwier nik, 
OBEP IPN w Po zna niu

NSZZ „So li dar ność w wo je wódz twie zie lo no gór -
skim po wsta wa ła od wrze śnia 1980 r. W tym
cza sie za czął funk cjo no wać tak że Mię dzy za kła do -
wy Ko mi tet Za ło ży ciel ski (MKZ) NSZZ „S” w Zie -
lo nej Gó rze (od czerw ca 1981 r. Za rząd Re gio -
nal ny NSZZ „S”). Od po cząt ku ist nie nia nie za leż -
ne go Związ ku prze ciw dzia ła nia ope ra cyj ne
pro wa dzi ła Służ ba Bez pie czeń stwa. 
Na po cząt ku paź dzier ni ka 1980 r. zo -

sta ły one usys te ma ty zo wa ne zgod nie
z wy tycz ny mi gen. Cia sto nia (dyr. De -
par ta men tu III „A” MSW) – roz pra co -
wy wa niem „S” zaj mo wa ły się wy dzia -
ły III „A” (od grud nia 1981 r. – wy dzia -
ły V) w ko men dach wo je wódz kich MO.
Sto sow nie do za le ceń Wy dział III „A”
KW MO w Zie lo nej Gó rze (kie ro wa ny
przez mjr. Ja na Woź nic kie go), pro wa dził
Spra wę Obiek to wą (SO) krypt. „Fa la”
roz pra co wy wa nia kie row nic twa zie lo no -
gór skiej „S”, wspólnie z wy dzia ła mi
ope ra cyj ny mi: II (kontr wy wia dem), III
i IV. Zie lo no gór ska SB współ pra co wa ła
też z Woj ska mi Ochro ny Po gra ni cza,
Woj sko wą Służ bą We wnętrz ną i Kontr -
wy wia dem Ar mii Ra dziec kiej.

Za da niem SB by ło m.in. „prze ni ka nie”
oso bo wych źró deł in for ma cji do ko mi te -
tów za ło ży ciel skich, ujaw nia nie „kon tak -
tów ele men tów an ty so cja li stycz nych”
z „S” i usta la nie miejsc po wie la nia ma te -
ria łów „mo gą cych za wie rać wro gie tre -
ści”. De par ta ment III „A” po le cił też
dzia ła nia „ukie run ko wa ne na uzy ska nie
ko rzyst nych wy ni ków” w wy bo rach do
władz Związ ku oraz kom pro mi to wa nie
kan dy da tów o „ne ga tyw nych po sta wach
po li tycz nych”.

Dzia ła nie prze ciw ko „S” kon ty nu owa -
no – za kła da no no we spra wy ope ra cyj ne
(SOS i SOR), roz pra co wy wa no ak tyw -
nych dzia ła czy Związ ku lub zaj mo wa no
się istot ny mi wy da rze nia mi (np. straj ka -
mi, ma te ria ła mi „an ty so cja li stycz nymi”).
SB zaj mo wa ła się też kon tro lą ko re spon -

den cji, wy ko ny wa niem fo to gra fii ope ra -
cyj nych, pod słu chi wa niem te le fo nów
(np. w sie dzi bie „S” – krypt. „Pe gaz”,
na stęp nie krypt. „Fa la”), wy ko rzy sty wa -
no agen tu rę – m.in. TW „Ze nek”, KO
„Ste fan”, TW „So kół” i TW „An na”. Ze
wzglę du na za kres dzia łań moż na przed -
sta wić je tyl ko na wy bra nych przy kła -
dach.

Kon tro lo wa na dru kar nia
Suk ce sem SB by ła ope ra cyj na kon tro -

la dru kar ni znaj du ją cej się w sie dzi bie
zie lo no gór skiej „S”. Dzię ki za trud nio -
ne mu w niej dru ka rzo wi (TW „Ze nek”)
SB nie tyl ko mia ła in for ma cje o sy tu acji
w MKZ (a póź niej Za rzą dzie Re gio nal -
nym), lecz także re ali zo wa ła przed się -
wzię cia ope ra cyj ne. TW „Ze nek” prze -
ka zy wał dru ko wa ne ma te ria ły i wpły wał
na za war tość pu bli ka cji, nie do pusz cza -
jąc do uka za nia się tre ści nie po żą da nych
przez wła dze, do ko ny wał tzw. prze jęć
ope ra cyj nych – takich jak ukry cie
i znisz cze nie w ma ju 1981 r. 500 egz.
opra co wa nia „Ka tyń”. W cza sie „kry-
zy su byd go skie go” pod czas dru ku 
„So li dar no ści Środ ko we go Nad odrza”
spo wo do wał „spię cie w po wie la czu 
i je go unie ru cho mie nie” – opóź ni ło to
druk in for ma cji o wy da rze niach w Byd -
gosz czy.

TW „Ze nek” usta lał źró dła za opa trze -
nia w pa pier oraz miej sca dru ku nie za -
leż nych pu bli ka cji. Jak in for mo wał ofi ce -
ra pro wa dzą ce go: „Wspie ra ich tro chę
pa pie rem [...] kier. dru kar ni na Pl. Le ni -
na. U nie go tak że wy mie nia ją pa pier A4
na A3, któ ry jest do bry do ich ma szy ny”.
TW „Ze nek” prze ka zy wał SB tek sty
przed wy dru ko wa niem, iden ty fi ko wał
po szu ku ją cych moż li wo ści dru ko wa nia
pod ziem nych wy daw nictw, in for mo wał
o wy jaz dach dzia ła czy i roz po wszech niał
plot ki na te mat osób z kie row nic twa zie -
lo no gór skiej „S”.

TW „Ze nek” zaj mo wał się też Gru pą
In ter wen cyj ną, gro ma dzą cą m.in. in for -

ma cje o nie le gal nych dzia ła niach wła -
dzy. Pod czas powielania te go ro dza ju
ma te ria łów ro bił do dat ko we ko pie dla
SB. Uzy skał też wgląd w nie któ re do -
ku men ty: „W Gru pie In ter wen cyj nej
jest tecz ka dot. woj ska, dru ga MO
i Pro ku ra tu ry. W tecz ce dot. woj ska
znaj du ją się ma te ria ły o po szcze gól -
nych oso bach, co i gdzie wy bu do wa li,
pro wa dzo nych upra wach i ho dow li pry -
wat nych na po li go nach, kłu sow nic twie
i nie le gal nych po lo wa niach”. W in nej
tecz ce, któ rą prze glą dał TW „Ze nek”,
by ły do ku men ty dot. „kry cia róż nych
wy kro czeń i prze stępstw po peł nio -
nych przez ak tyw par tyj ny i ad mi ni stra -
cyj ny”.

SB przeciwko „Solidarności”

SB za mie rza ła wy eli mi no wać ze skła du MKZ dwóch
człon ków: An drze ja Bus se (prze wod ni czą ce go KZ NSZZ
„S” przy Za kła dzie Ener ge tycz nym w Zie lo nej Gó rze)
i Ze no na Sza cho wi cza (prze wod ni czą ce go KZ NSZZ „S”
przy In spek to ra cie PZU w Kro śnie Od rzań skim).
W grud niu 1980 r. Wy dział III „A”, wraz z wła dza mi ad -
mi ni stra cyj ny mi, pod jął dzia ła nia „zmie rza ją ce
do zneu tra li zo wa nia dzia łal no ści A. Bus se go i Z. Sza -
cho wi cza, a na wet do wy eli mi no wa nia ich ze skła du
MKZ”. Przed się wzię cia te przy nio sły efek ty: 22 grud -
nia 1980 r. MKZ wy dał „Ko mu ni kat” in for mu ją cy o wy -
klu cze niu Bus se ze skła du MKZ i re zy gna cji Sza cho wi -
cza. Po nad to Sza cho wi cza zwol nio no z pra cy w In spek -
to ra cie PZU, SB pla no wa ła „osła bie nie je go wpły wów
w śro do wi sku kro śnień skiej »So li dar no ści«”. SB
utrud nia ła też druk „So li dar no ści  Kro śnień skiej” – jej
za ło ży cie lem i jed nym z re dak to rów był Sza cho wicz.
Ko lej ne dzia ła nia SB zmie rza ły do „wy two rze nia at -
mos fe ry nie uf no ści” wśród człon ków ZR NSZZ „S”
w Zie lo nej Gó rze i dzia ła czy „S” w Kro śnie Od rzań -
skim. Sza cho wicz był jed nym z naj dłu żej in ter no wa -
nych dzia ła czy „S” – zwol nio ny w grud niu 1982 r., kil -
ka mie się cy póź niej wy emi gro wał z Pol ski.
Na le ży rów nież do dać, że je go dzia łal no ścią – oprócz
SB – zaj mo wał się Wy dział Woj sko wej Służ by We -
wnętrz nej 4. Dy wi zji Zme cha ni zo wa nej w Kro śnie Od -
rzań skim.

dzien ni ka rzy usu nię to z sa li ob rad. Ga ze -
ta in for mo wa ła, że do cza su re ali za cji
wnio sków utrzy ma na zo sta ła go to wość
straj ko wa w za kła dach pra cy zie mi świe -
bo dziń skiej. „Wol ny Rol nik” po da wał
tak że do wia do mo ści, że 7 wrze śnia
1981 r. o godz. 11.15 roz po czę ło się
prze słu cha nie w cha rak te rze świad ka
Ka zi mie rza Hu kie wi cza przez funk cjo -
na riu szy MO w Świe bo dzi nie w obec no -
ści rad cy praw ne go rol ni ków. 

Stan wo jen ny
Po ro zu mie nia zo sta ły za wie szo ne w no-

cy z 12 na 13 grud nia 1981 r., kie dy
wpro wa dzo no stan wo jen ny. SB przy stą -
pi ła do re ali za cji ope ra cji, w tym o kryp -
to ni mie „Ele wa tor” – za bez pie cze nia
14 obiek tów go spo dar ki żyw no ścio wej,

de cy du ją cych w pro duk cji i dys try bu cji
ar ty ku łów spo żyw czych na te re nie wo je -
wódz twa. Wieś ze lek try zo wa ła za po -
wiedź gen. W. Ja ru zel skie go o ew. wpro -
wa dze niu obo wiąz ko wych do staw.

Prze wi du jąc pod ję cie nie le gal nej dzia -
łal no ści przez by łych dzia ła czy NSZZ
„S”, apa rat bez pie czeń stwa PRL w Zie -
lo no gór skiem pro wa dził dzia ła nia pre -
wen cyj ne: m.in. Ma ciej Oł ta rzew ski był
in ter no wa ny 13 grud nia 1981 r. w ra -
mach ak cji „Jo dła”. Zwol nio ny 29
kwiet nia 1982 r. wy emi gro wał do USA
w 1983 r. Na le żał do ok. 200 osób, by -
łych dzia ła czy „S” z te re nu woj. zie lo no -
gór skie go, któ re zmu szo ne zo sta ły
do emi gra cji. In nym przy kła dem dzia łań
SB jest mel du nek na czel ni ka Wy dzia -
łu IV KW MO w Zie lo nej Gó rze kpt.

mgr. Ma ria na Kra jew skie go, któ ry 19 sierp -
nia 1982 r. za twier dził wnio sek o za ło że -
nie kwe stio na riu sza ewi den cyj ne go
(kryp to nim „Świ stak”) Le onar da Ty ca.
Od 4 ma ja 1982 r. pro wa dzo no w tej
spra wie ob ser wa cję – zbie ra nie in for ma -
cji od taj nych współ pra cow ni ków: TW
„Grze gorz” nr rej. ZG 14088, TW „So -
sna” nr rej. ZG 14566, KO „WJ”, KO
„T.W.” i KO „ŚS”. Do pie ro z mel dun ku
z 14 stycz nia 1987 r. mjr. mgr. Je rze go
Cha bier skie go, z -cy sze fa Re jo no we go
Urzę du Spraw We wnętrz nych ds. SB
w Kro śnie Od rzań skim, gdzie za miesz -
kał L. Tyc, wy ni ka, że wo bec niepo dej -
mo wa nia „wro giej dzia łal no ści” w ostat -
nich la tach, od lip ca 1987 r. pro po no wał
za koń czyć spra wę o krypt. „Świ stak”.
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„CZERWONA GÓRA”

Eli mi no wa nie „ra dy ka łów”
Jed nym z dzia łań SB by ło roz po zna -

wa nie tzw. ele men tów an ty so cja li stycz -
nych i eli mi no wa nie ich me to da mi ope ra -
cyj ny mi, np. „pa ra li żo wa nia ich dzia łań
i osła bia nia ich au to ry te tu w śro do wi -
sku”. Za da nia te re ali zo wa ła też zie lo no -
gór ska SB – np. dzia ła nia wo bec gru py
dzia ła czy „S”, któ rzy chcie li uru cho mić
fi lię Nie za leż nej Ofi cy ny Wy daw ni czej.
W ra mach SOR krypt. „No wa” zie lo no -
gór ska SB do pro wa dzi ła do roz pa du gru -
py, a TW „Ze nek” otrzy mał za da nie
utrud nia nia moż li wo ści dru ku w sie dzi -
bie „S”.

SB pro wa dzi ła dzia ła nia ope ra cyj ne
wo bec Jó ze fa Rudz kie go. W grud -
niu 1980 r. do SB do tar ły in for ma cje, iż
Rudz ki fo to gra fo wał jed nost ki wojsk so -
wiec kich w Szpro ta wie oraz in for mo wał

oru chach tych wojsk dzia ła czy „S” –15 grud-
nia 1980 r. SB za czę ła pro wa dzić SOS
krypt. „Re por ter”, po wia do mio no też
Kontr wy wiad Ar mii Ra dziec kiej.

Do szło do za gad ko wych wy da rzeń,
któ re dzi siaj już trud no wy ja śnić: w po -
bli żu sie dzi by MKZ przy ul. Wy spiań -
skie go od kry to cia ło za mor do wa nej Ewy G.,
przy któ rej zna le zio no „ścin ki pa pie ru
fo to gra ficz ne go”. Mi li cja we zwa ła na
prze słu cha nie... Rudz kie go. Cho ciaż nie
miał on nic wspól ne go z tą spra wą, in for -
ma cje o prze słu cha niu do tar ły do kie -
row nic twa zie lo no gór skiej „S”, co wg SB
„wy wo ła ło w MKZ–cie oba wy, iż Rudz -
ki mo że wcią gnąć MKZ w spra wę kry -
mi nal ną”.

Kil ka ty go dni póź niej Rudz ki znów 
na ra ził się SB – był bli ski zde ma sko wa -
nia kon fi den ta. W cza sie scy sji z dru ka -
rzem (dzi siaj wie my, że był to TW „Ze -

nek”), uznał go za „wy wro tow ca chy ba
spe cjal nie tu na sła ne go, aby utrud niać
pra ce”. TW „Ze nek” po in for mo wał
o zda rze niu ofi ce ra pro wa dzą ce go. Nie -
ba wem Rudz ki prze stał pra co wać
w MKZ. Zwol nio no go z pra cy pod za -
rzu tem m.in. „niewy wią zy wa nia się
z obo wiąz ków służ bo wych”.

Ostat nie ty go dnie „kar na wa łu”
Je sie nią 1981 r. znacz na część dzia łań

SB mia ła na ce lu dez in te gro wa nie NSZZ
„S”. Szcze gól nie by ło to wi docz ne
w paź dzier ni ku i li sto pa dzie, gdy w Zie -
lo no gór skiem trwał strajk po wszech ny
zwią za ny z kon flik tem w Lu bo gó rze.
Dzia ła nia SB, ak ty wu par tyj ne go i ofi -
cjal nej pro pa gan dy zmie rza ły do zmia ny
po zy tyw nych opi nii na te mat straj ku, je -
go kry tycz nych ocen i znie chę ce nia.

W po cząt kach grud nia 1981 r. dzia ła -
nia SB kon cen tro wa ły się na zbie ra niu
in for ma cji o za mie rze niach kie row nic -
twa Związ ku, ocen sy tu acji ope ra cyj nej
i po li tycz nej, pro wa dze niu „dia lo gów
ope ra cyj nych” i po zy ski wa niu oso bo -
wych źró deł in for ma cji. W ra mach przy -
go to wań do sta nu wo jen ne go wy dzia ły
wy ty po wa ły 43 dzia ła czy „S” prze zna -
czo nych do in ter no wa nia (Wydz. II – 8
osób, Wydz. IV – 8 osób i Wydz. V – 27
osób). Po 13 grud nia 1981 r. ko men dant
wo je wódz ki MO w Zie lo nej Gó rze oce -
nił, że w wy ni ku dzia łań „roz bi ta zo sta ła
struk tu ra or ga ni za cyj na Za rzą du Re gio -
nal ne go »So li dar no ści«”.
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Jed nym z dzia łań SB by ło roz po zna wa nie tzw.
ele men tów an ty so cja li stycz nych i eli mi no wa -
nie ich me to da mi ope ra cyj ny mi, np. „pa ra li żo -
wa nia ich dzia łań i osła bia nia ich au to ry te tu
w śro do wi sku”. Za da nia te re ali zo wa ła też zie -
lo no gór ska SB – np. dzia ła nia wo bec gru py
dzia ła czy „S”, któ rzy chcie li uru cho mić fi lię
Nie za leż nej Ofi cy ny Wy daw ni czej.

„Mężczyzna w czarnej kurtce, który wchodził do siedziby ZR NSZZ »Solidarność«. W/w otwierał gablotę
ogłoszeniową znajdującą się obok ZR NSZZ »Solidarność«” – podpis pod fotografią operacyjną
wykonaną 16 października 1981 r. o godz. 13.40


