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OMÓWIENIE ZAWARTOŚCI TEKI EDUKACYJNEJ
„STAN WOJENNY 1981–1983”

T

eka edukacyjna „Stan wojenny 1981–1983”
skierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczących takich przedmiotów jak historia, wiedza
o społeczeństwie, język polski czy historia sztuki.
Celem zawartych w niej materiałów edukacyjnych
jest uzupełnienie narracji obecnej w podręczni-

kach szkolnych, odnoszącej się do okresu stanu
wojennego.
Prezentowany materiał edukacyjny jest zgodny
z podstawą programową. Treści kształcenia,
do których się odnosi – z podziałem na poszczególne przedmioty – zamieszczono w poniższej
tabeli.

HISTORIA
Szkoła podstawowa
XXXIX. Polska w latach 1957–1981

Uczeń:
5. opisuje narodziny i działania opozycji politycznej
w latach 1976–1980;
7. wyjaśnia przyczyny i następstwa strajków sierpniowych
w 1980 r.;
8. charakteryzuje ruch społeczny „Solidarność”.

XL. Dekada 1981–1989

Uczeń:
1. wyjaśnia przyczyny wprowadzenia stanu wojennego, opisuje jego przebieg i konsekwencje;
2. p
 rzedstawia postawy Polaków wobec stanu wojennego,
fenomen oporu społecznego.
Szkoła ponadpodstawowa – zakres podstawowy

LVII. Polska w latach 1957–1981

Uczeń:
4. charakteryzuje i ocenia działalność opozycji politycznej
w latach 1976–1980;
5. o
 cenia rolę papieża Jana Pawła II i jego wpływ na przemiany w Polsce i w krajach sąsiednich;
6. wyjaśnia przyczyny i następstwa strajków w 1980 r.;
7. c harakteryzuje ruch społeczny „Solidarność” i ocenia
jego wpływ na przemiany społeczno-polityczne w Polsce
i w Europie.

LVIII. Dekada 1981–1989

Uczeń:
1. wyjaśnia przyczyny wprowadzenia stanu wojennego,
opisuje jego specyfikę oraz społeczne, gospodarcze i polityczne skutki;
2. c harakteryzuje postawy Polaków wobec stanu wojennego,
przedstawia formy oporu społecznego oraz ocenia rolę
ks. Jerzego Popiełuszki i okoliczności jego śmierci.
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Omówienie zawartości teki edukacyjnej „Stan wojenny 1981–1983”
Szkoła ponadpodstawowa – akres rozszerzony
LVII. Polska w latach 1957–1981

Uczeń:
3. r ozpoznaje najważniejsze postacie „Solidarności” (z perspektywy ogólnopolskiej i lokalnej).

LVIII. Dekada 1981–1989

Uczeń:
1. o
 cenia międzynarodową reakcję na wprowadzenie stanu
wojennego w Polsce;
2. opisuje i ocenia politykę władz PRL względem Kościoła
w latach 80.;
3. o
 pisuje wpływ Kościoła katolickiego na ruch społeczny
Polaków;
4. c harakteryzuje realia życia codziennego w PRL lat 80.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Szkoła ponadpodstawowa – zakres rozszerzony
V. Państwo, myśl polityczna i demokratyzacja

Uczeń:
8. przedstawia założenia faszyzmu, nazizmu i komunizmu
oraz dokonuje ich krytyki z punktu widzenia praw człowieka i demokracji;
15. przedstawia niedemokratyczny charakter polskich
rozwiązań polityczno-ustrojowych z okresu tzw. Polski
Ludowej (monizm, kierownicza rola gremiów decyzyjnych PZPR, system fikcji ustrojowych).

JĘZYK POLSKI
Szkoła ponadpodstawowa – zakres podstawowy
I. Kształcenie literackie i kulturowe
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Czytanie utworów literackich. Uczeń:
9. rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów
oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi
i estetycznymi; poddaje ją refleksji;
14. p
 rzedstawia propozycję interpretacji utworu, wskazuje w tekście miejsca, które mogą stanowić argumenty
na poparcie jego propozycji interpretacyjnej;
15. wykorzystuje w interpretacji utworów literackich
potrzebne konteksty, szczególnie kontekst historycznoliteracki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny,
biograficzny, mitologiczny, biblijny, egzystencjalny;
16. rozpoznaje obecne w utworach literackich wartości uniwersalne i narodowe; określa ich rolę i związek z problematyką utworu oraz znaczenie dla budowania własnego
systemu wartości.

Omówienie zawartości teki edukacyjnej „Stan wojenny 1981–1983”
Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
2. analizuje strukturę tekstu: odczytuje jego sens, główną
myśl, sposób prowadzenia wywodu oraz argumentację.
Szkoła ponadpodstawowa – zakres rozszerzony
I. Kształcenie literackie i kulturowe

Czytanie utworów literackich. Uczeń:
3. rozpoznaje w utworach pojęcie tradycji literackiej i kulturowej, rozpoznaje elementy tradycji w utworach, rozumie
ich rolę w budowaniu wartości uniwersalnych;
4. rozróżnia grupę literacką i pokolenie literackie; rozpoznaje założenia programowe w utworach literackich różnych epok.
Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
4. porównuje teksty kultury, uwzględniając różnorodne
konteksty;
6. odczytuje poglądy filozoficzne zawarte w różnorodnych
działach.

HISTORIA SZTUKI
Szkoła ponadpodstawowa – zakres rozszerzony
I. Rozwijanie zdolności rozumienia przemian w dziejach sztuki
w kontekście ich uwarunkowań
kulturowych, środowiskowych,
epok, kierunków, stylów i tendencji
w sztuce

Uczeń:
1. w
 ykazuje się znajomością chronologii dziejów sztuki,
z uwzględnieniem:
h) sztuki 2 połowy XX wieku (socrealizm, informel, pop-art, minimalart, hiperrealizm, land-art, konceptualizm,
neofiguracja, Nowy Realizm, opart, tendencja zerowa,
modernizm i postmodernizm w architekturze, nurt
organiczny i kinetyczny w rzeźbie oraz sztuka krytyczna
i zaangażowana);
2. wymienia cechy sztuki poszczególnych epok, kierunków
i tendencji;
3. r ozumie konteksty kulturowe i uwarunkowania przemian
w dziejach sztuki (w tym historyczne, religijne, filozoficzne);
8. p
 orównuje style i kierunki oraz ich wzajemne oddziaływania; uwzględnia źródła inspiracji, wpływ wydarzeń
historycznych i kulturalnych oraz estetyki na cechy tych
stylów;
10. f ormułuje samodzielne, logiczne wypowiedzi argumentacyjne na temat epok, kierunków, stylów i tendencji
w sztuce oraz środowisk artystycznych.
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Omówienie zawartości teki edukacyjnej „Stan wojenny 1981–1983”
Publikacja składa się z trzech zeszytów:
Zeszyt 1: Eseje historyczne;
Zeszyt 2: Propozycje ćwiczeń dla ucznia,
małe projekty badawcze;
Zeszyt 3: Wybór źródeł.
Zeszyt pierwszy zawiera 14 esejów, zilustrowanych licznymi fotografiami z epoki, a także biogramy, wykaz skrótów, bibliografię oraz materiały
dodatkowe. Każdy esej został poprzedzony częścią
Zwróć uwagę na, odnoszącą się do treści tekstu,
która umożliwia uporządkowanie toku narracji
w oparciu o najważniejsze zagadnienia. Autorom
teki zależało na tym, aby pomimo jej złożoności
dało się z niej korzystać w intuicyjny i prosty sposób, dlatego też w esejach zostały umieszczone
odsyłacze do materiałów źródłowych znajdujących
się w trzeciej części publikacji, powiązanych z daną
partią tekstu, które pozwolą przedstawić szerszy
kontekst omawianych zagadnień podczas pracy
z uczniami. Korzystanie z teki ułatwią ponadto
graficzne odnośniki, wskazujące, do jakiego przedmiotu odnoszą się poszczególne eseje.
Druga część publikacji zawiera propozycje
ćwiczeń oraz projektów edukacyjnych, możliwych
do przeprowadzenia w warunkach szkolnych,
łącznie 113 pozycji. Ze względu na swoją różnorodność zostały one podzielone według etapu
edukacji (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)
oraz zagadnienia, którego dotyczą. Podobnie jak
w części pierwszej, celem ułatwienia korzystania
z teki edukacyjnej, przy poszczególnych zadaniach
umieszczono symbole graficzne informujące,
do jakich przedmiotów nawiązują. W przypadku
zadań dedykowanych dla szkoły ponadpodstawowej wprowadzono także oznaczenia sugerujące,
które z propozycji odnoszą się do zakresu rozszerzonego. Propozycje autorów teki obejmują zadania zamknięte (na dobieranie, typu prawda–fałsz,
jednokrotnego i wielokrotnego wyboru), otwarte
(z luką, krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi), przeznaczone do pracy indywidulanej i w grupach.
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Odnoszą się one do różnego rodzaju źródeł –
tekst, mapa, fotografia, materiał audiowizualny –
stanowiąc przydatne narzędzie do kształtowania
takich umiejętności jak wyszukiwanie i selekcja
informacji czy ich krytyczna analiza. Tak zróżnicowany materiał pozwoli nauczycielowi na wybór
optymalnego rozwiązania oraz dostosowanie toku
lekcji do poziomu merytorycznego i predyspozycji
danej klasy. W tece zamieszczono także propozycję trzech projektów badawczych, m.in. wycieczki
„Krzyże dokumentujące losy i dzieje narodu
w drugiej połowie XX w. (Poznań, Gdańsk, Warszawa, Katowice)”, która może zostać zrealizowana
zarówno w formie tradycyjnej, jak wirtualnej.
Trzecia i ostatnia część teki edukacyjnej zawiera,
wspomniane już, 93 teksty źródłowe, podzielone tematycznie według zagadnień, do których
nawiązują. Są to dokumenty, przemówienia, materiały wytworzone przez opozycję, wspomnienia,
wywiady, teksty piosenek, utwory literackie oraz
fragmenty opracowań, dotyczące przyczyn, źródeł i okoliczności wprowadzenia stanu wojennego,
jego przebiegu oraz skutków, jakie wywarł na życie
społeczno-gospodarcze i polityczne lat osiemdziesiątych XX w. Do każdego źródła dołączony został
opis bibliograficzny.
Warto zwrócić uwagę na materiały dodatkowe
umieszczone na końcu publikacji, takie jak infografiki, wystawa elementarna czy relacje świadków
historii, które stanowią uzupełnienie treści zawartych w prezentowanej tece edukacyjnej i mogą
zostać z powodzeniem wykorzystane na różnych
etapach kształcenia.

Legenda:
H – Historia
WOS – Wiedza o społeczeństwie
JP – Język polski
HS – Historia sztuki
ZP – zakres podstawowy
ZR – zakres rozszerzony

Anna Piontek (ŚCWiS)

METODY NAUCZANIA HISTORII WSPÓŁCZESNEJ

N

ie bójmy się uczyć historii najnowszej.
Nie bójmy się historii najnowszej. Te dwa
zdania powinny być mottem nie tylko
niniejszego tekstu, ale i całej teki poświęconej
wydarzeniom stanu wojennego i lat osiemdziesiątych XX w. w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
Historia najnowsza, nam najbliższa, była (i niestety
nadal bywa) traktowana nieco po macoszemu –
zarówno na uniwersytetach, jak i w szkołach
średnich czy podstawowych. W tych pierwszych
zdarza się, że nadal pokutuje podział na uprawomocnioną upływem dziejów historię właściwą
i tę nowszą, omijaną w imię paradygmatu: „żyją
jeszcze ludzie, którzy ją pamiętają” – z lęku przed
zarzutem braku naukowego obiektywizmu, kierowania się emocjami czy upolitycznienia. W tych
drugich na historię nam najbliższą brakuje zwykle
czasu w napiętym programie nauczania. A która
z „historii”, jeśli właśnie nie ta najnowsza, winna
być dla kolejnych pokoleń „nauczycielką życia”?
Którą, jeśli nie tę obfitującą w mnogość zachowanych źródeł, najbardziej zbliżających do prawdy
czy (jak postulowała Ewa Domańska principium
szczerości1), winni eksplorować zawodowi badacze dziejów? Oczywiście zarówno do naukowego
zgłębiania, jak i nauczania historii najnowszej,
niezbędny jest odpowiedni aparat metodologiczny i badawczy, ale to właśnie za jego sprawą
ta przestrzeń dziejów staje się laboratorium humanistyki – płaszczyzną doświadczenia, w którym
metoda spotyka praktykę.
Niniejsza teka przynosi zestaw metod nauczania, które wspomagają proces kształcenia w ramach
historii najnowszej o jednym z najważniejszych
wydarzeń XX-wiecznej historii Polski, jego przejawach, a także konkretnych osobach. Zestaw ten
został zaproponowany w taki sposób, by służyć
pomocą i pozostawić pedagogowi, edukatorowi
czy dydaktykowi przestrzeń wyboru – możliwość
1

E. Domańska, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, wyd. 2,
Poznań 2005, s. 28; także I. Kościesza, Historyk niekonwencjonalny? O nowym sposobie pisania historii, „Zeszyty Naukowe
KUL” 2008, nr 2, s. 109.

dobrania najwłaściwszej metody (bądź kilku uzupełniających się metod) nauczania, z uwzględnieniem nie tylko samej tematyki zajęć (w tym
podstawy programowej dla określonego poziomu
kształcenia) i celów nauczania, ale też ukierunkowania ucznia, jego preferencji, zainteresowań, środowiska, doświadczeń indywidualnych czy nawet
przestrzeni, w której będą odbywały się zajęcia
(otoczenia zewnętrznego). Tym samym obok konwencjonalnych metod nauczania, od dekad uzupełniających narracje podręczników, postulujemy
metody zarezerwowane dla historii najnowszej
z racji jej specyfiki (możliwości bezpośredniego
doświadczenia, humanistycznego eksperymentu,
powszechnej dostępności niedawno wytworzonych materiałów źródłowych), a także te związane z powszechną dostępnością nowych środków
dydaktycznych2.
Nie sposób w tym miejscu omówić wszystkie
metody i techniki nauczania historii najnowszej,
dlatego ograniczamy się do tych najistotniejszych
i najbardziej charakterystycznych. Z obowiązku
należy tu wspomnieć o jednym z najbardziej podstawowych podziałów na szeroko rozumiane: (1)
metody podające, np. różne odmiany wykładu,
pogadankę, i (2) metody poszukujące – w tym
metody werbalne, np. dyskusja; metody oglądowe,
np. praca w terenie, które efektywnie można łączyć
z metodami praktycznymi, np. z metodą projektów czy z technikami teatralnymi. Z racji specyfiki
zarówno przedmiotu działań (historii najnowszej),
jak i oczekiwań odbiorcy (specyfiki pokoleniowej)
postulować należy szczególne wykorzystanie tych
drugich metod, by w ten sposób otworzyć nowe
horyzonty przed historią, podejmując wyzwanie warunkowane tym, że „dostosuje się ona
do potrzeb współczesnego człowieka”3. Potrzeby
2

3

Szerzej o metodach kształcenia: W. Okoń, Wprowadzenie
do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1987, s. 267; C. Majorek, Charakterystyka metod konwencjonalnych, [w:] J. Maternicki, C. Majorek,
A. Suchoński, Dydaktyka historii, Warszawa 1994, s. 258.
K. Renda, Użyteczność historii po modernizmie, „Historyka” 2002,
nr 32, s. 128.
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te należy też kreować, wzorując się na wszechobecnym – i niewątpliwie kształtującym świadomość
młodego pokolenia – marketingu. Nie będzie przesadą, gdy zaryzykujemy stwierdzenie, że nauczyciel
historii jest dziś jej PR-owcem. To od metod i technik, jakie wybierze, zależy w dużej mierze to, czy
jego uczniowie dadzą się skusić produktowi, jakim
jest historia najnowsza. Nie przez przypadek podstawowym narzędziem współczesnego marketingu
są dziś emocje4. Także do nich możemy i powinniśmy się odwoływać w nauczaniu historii najnowszej. Emocje pozwalają bowiem na zbudowanie
relacji ucznia z przeszłością – relacja ta przeciwstawia się obojętności względem historii, sprzyja
budowaniu tożsamości historycznej i definiuje
przeszłość także jako „własną”, „moją”.
Jest to wskazane również dlatego, że emocje
będą obecne w realizacji metod praktycznych
bazujących na doświadczeniu spotkania – zarówno
poprzez projekty badawcze uczniów5, odwołujące
się np. do zebranych relacji świadków historii najnowszej, miejsc pamięci czy dzieł sztuki inspirowanych historią najnowszą, jak i poprzez projekty
badawcze uczniów bazujące na bezpośrednim spotkaniu ze świadkami historii i samodzielnie realizowanych wywiadach. Historia najnowsza zyskuje
w ten sposób twarz konkretnych osób i ich emocje, angażując ucznia i wpływając na jego postawy,
a w końcu i jego emocje. Należy dodać, że świadków tej konkretnej historii, jaką jest stan wojenny,
uczniowie spotykają dziś w swoim bezpośrednim
otoczeniu – to nie tylko osoby publiczne, ale także
ich krewni, dziadkowie, sąsiedzi. Wszyscy, którzy
żyli w tamtym czasie i mają swoje wspomnienia.
To samo dotyczy miejsc związanych z wydarzeniami stanu wojennego. Oczywiście w związku
z tym metoda ta na każdym etapie wymaga szczególnej uwagi i zaangażowania pedagoga, by wzbudzone emocje nie przysłaniały warstwy merytorycznej, a także zachowane zostały właściwe zasady
krytyki i interpretacji pozyskanych w ten sposób
źródeł. Niewątpliwie jednak przynosi korzyści
4

5
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Więcej o znaczeniu emocji: D. Keltner, K. Oatley, J.M. Jenkins,
Zrozumieć emocje, Warszawa 2021.
Więcej o metodzie: A. Zawadzka, M. Zawadzki, Metoda projektów w edukacji historycznej dzieci i młodzieży, „Roczniki Pedagogiczne” 2013, t. 5 (41), nr 2, s. 234–237; G. Okła, Metoda projektów w nauczaniu historii, „Wiadomości Historyczne” 2000, nr 1,
s. 38–44.

dla procesu edukacji i budowania tożsamości.
Wprost odwołuje się przy tym do praktyki mikrohistorycznej, w duchu postulowanego przez Ewę
Domańską rozszerzenia twardej wiedzy, triady
Rozum – Nauka – Logika o pomocne w rozważaniach pojęcia: Inny – Dialog – Doświadczenie
(Spotkanie). Pozwala to budować i wzmacniać
relacje między historykiem (czy szerzej badaczem)
a badanymi postaciami z przeszłości6. Jednym
z priorytetów proponowanych przez nas metod
aktywizujących ucznia, obok skupienia jego uwagi
i wzbudzenia zainteresowania, winno być kształtowanie w nim umiejętności samodzielnego, krytycznego myślenia oraz wyciągania wniosków
(z przeszłości dla przyszłości) i w ten sposób również budowanie postaw zakorzenionych w ideach
społeczeństwa obywatelskiego. Znaczenie emocji
w dydaktyce historii i metodach kształcenia trafnie określił Jerzy Maternicki: „Ważne jest nie tylko
to, czego się młodzież uczy, ale i to, jaką metodą
zdobywa wiedzę historyczną, w jakim stopniu
jest współtwórcą tej wiedzy, jak głęboko porusza
ona jego wyobraźnię, pobudza intelekt i wzbogaca
sferę doznań emocjonalnych. Historia powinna
być tym, czym jest w swej istocie – nauką o wartościach, które się przeżywa, i jednocześnie nauką
o racjonalnym działaniu, które poddaje się osądowi
rozumu. Trzeba harmonijnie łączyć te dwa punkty
widzenia: emocjonalne i racjonalne spojrzenie
na przeszłość”7.
Nie bójmy się więc emocji w edukacji historycznej. Nie bójmy się również odwoływać do pracy
ze źródłami, rozszerzając ich dostępną bazę o takie,
których analiza angażuje większą liczbę zmysłów
(kształcenie sensoryczne), np. dzieła plastyczne,
utwory muzyczne, spektakle teatralne. Rozpatrujmy w tym kontekście dzieło sztuki jako źródło
historyczne, nośnik treści, ale też emocji i nastrojów społecznych.
Dostępne współcześnie środki dydaktyczne
sprzyjają interdyscyplinarności. W edukacji historycznej warto sięgnąć uzupełniająco również
po metody kształcenia właściwe innym przedmiotom, np. lekcje muzealne i projekcje filmowe.
To szczególny potencjał zwłaszcza w czasie pande6

7

T. Pawelec, O „nowej historii” po-ponowocześnie, „Historyka” 2001,
nr 31, s. 136.
J. Maternicki, O nowy kształt edukacji historycznej, Warszawa
1984, s. 21.

Metody nauczania historii współczesnej
mii, zarówno dla zajęć w formule e-learningu, jak
i stacjonarnych, wykorzystujących metody programowe.
Wskazując na dostępne materiały dydaktyczne, wielokrotnie odwołujemy się w niniejszej
tece do źródeł dostępnych w sieci, nieraz załączając transkrypcje tych materiałów. Zachęcamy
jednak do korzystania z oryginalnych nagrań
audio, wideo czy skanów fotografii i dokumentów,
bo to one silniej angażują uwagę odbiorcy. To właśnie dzięki dostępności zdigitalizowanych źródeł
i materiałów cyfrowych metody nauczania historii najnowszej w dobie pandemii zyskały nowy
wymiar i nowe możliwości – to także wyzwanie
w zakresie przystosowania konwencjonalnych
metod kształcenia do możliwości edukacji zdalnej8. Jak wskazują badacze: „Pandemia Covid-19
spowodowała ogromną zmianę w środowisku
edukacyjnym. Wpływ sytuacji epidemiologicznej
był tak silny, że można uznać, iż powstał nowy
8

O wyzwaniach dla dramy w nauczaniu zdalnym zob. np.: A. Cziboly, A. Bethlenfalvy, Response to COVID-19 Zooming in on online
process drama, „The Journal of Applied Theatre and Performance”
2020, Vol. 25, No. 4, 645–651.

paradygmat oparty na „półobecności” jako nowej
normie dydaktycznej”9. Kolejne pokolenia w naturalny sposób utożsamiają się ze światem wirtualnym, dlatego w metodach kształcenia należy racjonalnie i maksymalnie korzystać z jego zasobów.
Aktualnie jego potencjał to m.in. dostęp do źródeł
cyfrowych znajdujących się w domenie publicznej,
do archiwów i muzeów na całym świecie, zasoby
bibliotek cyfrowych czy wirtualne ekspozycje.
W końcu to możliwość kontaktu z osobami żyjącymi na drugim krańcu świata i szansa wspólnej
realizacji projektów, np. w ramach międzynarodowej współpracy szkół, a zatem otwarcie ucznia
na nowe perspektywy badawcze i zupełnie nowe
doświadczanie spotkania z przeszłością. I w tym
przypadku istotną rolę odegrają metody kształcenia oparte na emocjach. Tylko one mogą sprawić,
że „półobecność” będzie zaangażowaną obecnością
w poznawaniu przeszłości.

9

R. Soler Costa, P. Lafarga Ostáriz, Rethinking teacher training:
Covid-19 and the rise of e-learning / Nowe podejście do szkolenia
nauczycieli: Covid-19 i rozwój e-learningu, „Kultura – Przemiany –
Edukacja” 2020, t. 8, s. 207.
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OPOZYCJA POLITYCZNA W LATACH 1976–1980
Zwróć uwagę na:
• jawny charakter opozycji demokratycznej
w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX w.
oraz przyczyny decyzji o takiej formule prowadzenia działalności;
• wspólne elementy programu poszczególnych
grup działaczy, takie jak walka o prawa człowieka i obywatela oraz działania na rzecz niepodległości Polski;
• działaczy opozycji demokratycznej, którzy
wzięli udział w strajkach sierpnia ’80 oraz budowie NSZZ „Solidarność”;
• tworzenie się drugiego obiegu wydawniczego,
niezależnego od cenzury jako zjawiska konsolidującego opozycję, które będzie kontynuowane
w latach osiemdziesiątych XX w.

Czerwiec 1976 – moment przełomowy
W połowie lat siedemdziesiątych XX w. w PRL
coraz bardziej odczuwalny był kryzys ekonomiczny, spowodowany m.in. polityką zaciągania
kredytów finansowych na Zachodzie i konsumpcją ponad miarę. Władza, z I sekretarzem Komitetu
Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) Edwardem Gierkiem na czele,
podejmowała radykalne kroki, aby go zażegnać –
kosztem obywateli i ich codziennego życia. Ogłoszenie 24 czerwca 1976 r. drastycznych podwyżek
cen na podstawowe artykuły żywnościowe już
następnego dnia wywołało wybuch masowych
protestów robotniczych. Władze, choć liczyły się
z niezadowoleniem społecznym, nie przewidziały
skali sprzeciwu1. 25 czerwca w całym kraju protestowało łącznie ok. 80 tys. osób w 122 zakładach
pracy z terenu 24 województw.

Najpoważniejszy przebieg miały wydarzenia w Radomiu, Ursusie i Płocku, gdzie podczas
pochodów i demonstracji doszło do starć robotników z Milicją Obywatelską, a w Radomiu dodatkowo do ulicznych walk. Ostatecznie władza
wycofała się z decyzji o podwyżkach. Jednocześnie
brutalnie rozprawiła się z uczestnikami protestów,
na których spadły ostre represje i szykany, włącznie
z karami wieloletniego więzienia i wyrzuceniem
z pracy2. Doniesienia o prześladowaniach i sytuacji
rodzin robotników pozostawionych bez środków
do życia szybko dotarły do polskiego społeczeństwa i uruchomiły falę pomocy, zainicjowaną przez
warszawskie środowisko intelektualistów i kontestatorów3 peerelowskiej rzeczywistości4. Potrzeby
jednak stale rosły. Konieczne stało się również
utworzenie ośrodka koordynującego akcję, walczącego o prawa obywateli i uwiarygodniającego
te działania w oczach zastraszonego społeczeństwa.

Komitet Obrony Robotników
23 września 1976 r. do Sejmu PRL przesłano „Apel
do społeczeństwa i władz PRL” (zob. tekst źródłowy
nr 1), informujący o powstaniu Komitetu Obrony
Robotników (KOR). Dokument podpisało czternastu znanych działaczy, których autorytet miał
uwiarygodniać organizację w oczach społeczeństwa, a zarazem chronić członków KOR przed
represjami ze strony władz. Byli to: Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Ludwik Cohn, Jacek
Kuroń, Edward Lipiński, Jan Józef Lipski, Antoni
Macierewicz, Piotr Naimski, Antoni Pajdak, Józef
Rybicki, Aniela Steinsbergowa, Adam Szczypiorski,
2

3

1
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J. Eisler, „Polskie miesiące”, czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008,
s. 45, 48.

H

4

P. Sasanka, Czerwiec 1976, [w:] Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, red. M. Łątkowska, Warszawa 2010, t. 1,
s. 87–88.
Kontestator – osoba kwestionująca wartości i normy obowiązujące w życiu społecznym, politycznym itp., https://sjp.pl/kontesta
torzy [dostęp: 4 XI 2021 r.].
G. Waligóra, Komitet Obrony Robotników, „Biuletyn IPN” 2011,
nr 4 (125), s. 41.

Opozycja polityczna w latach 1976–1980
ks. Jan Zieja, Wojciech Ziembiński. W dokumencie
podawano, że KOR powstał „w celu zainicjowania
wszechstronnych form pomocy” dla ofiar represji
po czerwcowych strajkach, publicznego informowania o prześladowaniach ze strony władzy oraz
obrony przed nimi. Żądano amnestii dla aresztowanych i skazanych oraz przywrócenia do pracy
wszystkich, którzy zostali zwolnieni w wyniku
protestów5. KOR nie planował walczyć z ustrojem,
ale domagał się respektowania obowiązującego
prawa i przeprowadzenia reform6. Wśród jego
działaczy znaleźli się ludzie z różnych środowisk,
w tym przede wszystkim postrewizjoniści7 i tzw.
komandosi8, jak również krytykujący ich zwolennicy nurtu niepodległościowego9.
KOR od początku działał w sposób jawny, podając publicznie do wiadomości nazwiska współpracowników, ich adresy i numery telefonów. Ten sam
sposób funkcjonowania przejęły również kolejne
grupy opozycjonistów tego okresu10. W intencji
działaczy praktyka ta miała zapewnić im parasol
ochronny przed represjami. Zaciągane kredyty
i rosnące zadłużenie PRL, a tym samym potrzeba
utrzymania dobrych relacji z Zachodem uzależniały bowiem polskie władze od opinii innych
5

6

7

8

9
10

Apel do społeczeństwa polskiego i władz PRL, http://komitetobronyrobotnikow.pl/o-kor/ [dostęp: 11 V 2021 r.]. W kolejnych
miesiącach do sygnatariuszy apelu dołączały kolejne osoby.
A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL 1945–1980, Londyn 1994,
s. 342.
J. Skórzyński, KOR – od Czerwca ’76 do Sierpnia ’80, [w:] Opozycja
demokratyczna w PRL w latach 1976–1981, red. W. Polak, J. Kufel,
P. Ruchlewski, Gdańsk 2012, s. 36–37.
Rewizjoniści – grupa reformatorów wewnątrz PZPR, dążących
do liberalizacji systemu komunistycznego, aktywna od początku
lat sześćdziesiątych XX w., stopniowo i sukcesywnie usuwana
z partii. Do głównych przedstawicieli należeli Jacek Kuroń i Karol
Modzelewski. W późniejszym okresie postrewizjonistami nazywani byli działacze usunięci z partii, zaangażowani w działalność
opozycyjną; A. Dziurok, Gomułkowska stabilizacja (1957–1970),
[w:] Od Niepodległości do Niepodległości. Historia Polski, Warszawa 2014, s. 313.
Komandosi – środowisko studentów Uniwersytetu Warszawskiego, uformowane w połowie lat sześćdziesiątych XX w., o nastawieniu kontestatorskim, ideowo związane z partyjnymi rewizjonistami. Nazwa grupy powstała od taktyki działania, polegającej
na nagłym pojawianiu się tych studentów na otwartych wykładach
i sesjach i prowokowaniu dyskusji dotyczących nieprawomyślnych
według władzy tematów. Do grupy komandosów należeli m.in.
Adam Michnik, Seweryn Blumsztajn, Jan Lityński, Henryk Szlajfer, Józef Dajczgewand, Teresa Bogucka, Irena Lasota. A. Dziurok, Gomułkowska stabilizacja (1957–1970), [w:] Od Niepodległości
do Niepodległości. Historia Polski, Warszawa 2014, s. 314.
A. Waligóra, Komitet Obrony Robotników…, s. 42.
Ł. Kamiński, Od kryzysu do kryzysu (1970–1980), [w:] Od Niepodległości do Niepodległości. Historia Polski, Warszawa 2014, s. 383.

państw11. Sprzyjała temu sytuacja międzynarodowa.
1 sierpnia 1975 r. w Helsinkach władze PRL podpisały Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie, w którym była mowa
o konieczności poszanowania praw człowieka
oraz obywatela (zob. tekst źródłowy nr 2). Z kolei
3 marca 1977 r. Polska ratyfikowała Pakty Praw
Człowieka, uchwalone przez ONZ w 1966 r.12
7 maja 1977 r. na klatce schodowej kamienicy
przy ul. Szewskiej 7 w Krakowie znaleziono zwłoki
studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisława
Pyjasa, współpracownika KOR. Liczne poszlaki
wskazywały na to, że za jego śmierć była odpowiedzialna Służba Bezpieczeństwa (SB). Władze
stały jednak na stanowisku, że był to nieszczęśliwy
wypadek13. Masowe demonstracje studentów, które
miały miejsce w Krakowie w ciągu następnych
kilku dni, inspirowane i współorganizowane przez
KOR-owców, wywołały zdecydowaną reakcję SB
i aresztowanie liderów organizacji. Apelując o ich
uwolnienie oraz o wypuszczenie pozostających
w więzieniu kilku uczestników strajków z czerwca
1976 r., 24 maja w kościele pw. św. Marcina w Warszawie opozycjoniści rozpoczęli kilkudniową głodówkę. Nagłośnienie sytuacji, także na arenie
międzynarodowej, deprymowało polskie władze,
pragnące zachować pozory liberalizacji reżimu14.
W rezultacie 19 lipca 1977 r. ogłoszono amnestię.
Wszyscy uwięzieni na wolność wyszli 23 lipca
1977 r., co było realizacją głównego celu utworzenia Komitetu15.
Po amnestii członkowie KOR postanowili kontynuować działalność, rozszerzając jednak jej formułę. 29 września 1977 r. powołano Komitet Samoobrony Społecznej „KOR” (zob. tekst źródłowy
nr 3), z funkcjonującym już od maja 1977 r. Biurem
Interwencyjnym KOR, prowadzonym przez Zofię
i Zbigniewa Romaszewskich. W sierpniu wyszła
pierwsza książka kierowanej przez Mirosława
Chojeckiego Niezależnej Oficyny Wydawniczej
„NOW-a” – pierwszego i największego wydawcy
tzw. drugiego obiegu, niezależnego od państwowej cenzury. Obok wydawanych stale od wrze11
12

13
14
15

G. Waligóra, Komitet Obrony Robotników…, s. 40.
W. Roszkowski, Historia Polski 1914–2005, Warszawa 2004, s. 329,
343.
A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL…, s. 391.
Ibidem, s. 398; J. Skórzyński, KOR – od Czerwca ’76…, s. 40.
A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL…, s. 401.
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śnia 1976 r. „Komunikatów »KOR«” (później KSS
„KOR”) czy „Biuletynu Informacyjnego” drukowano i rozwijano kolejne pisma, m.in. „Robotnika”
skierowanego do środowiska robotniczego16. Działalność wydawnicza była bardzo ważnym aspektem
funkcjonowania KOR. Podejmowały ją i rozwijały
także inne środowiska i grupy opozycyjne tego
okresu. Tworzenie drugiego obiegu, niezależnego
od państwa i poza cenzurą, nie tylko wypełniało
lukę na polu dostępu do rzetelnych informacji
np. o stanie kraju i systemie politycznym, wiedzy
historycznej czy polskiej literaturze (np. twórczości Czesława Miłosza), ale przede wszystkim
konsolidowało środowisko opozycjonistów, dając
im pole do dyskusji, rozwijania koncepcji i współpracy. Niezależną działalność wydawniczą, przełamującą państwowy monopol, historycy uznają
dziś za jedno z najważniejszych osiągnięć opozycji
demokratyczniej przed Sierpniem ’8017. Oprócz
tego dużą rolę w działalności KOR odgrywały kontakty z zagraniczną opozycją, m.in. z przedstawicielami czechosłowackiej Karty 7718.

Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
Myśl o stworzeniu organizacji, której celem było
odzyskanie przez Polskę suwerenności oraz walka
o prawa człowieka i obywatela, dojrzewała również
wśród osób niezwiązanych z KOR. Było to przede
wszystkim środowisko tzw. nurtu niepodległościowego, odwołującego się do tradycji II RP, Armii
Krajowej oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, które nie akceptowało kompromisu z partią i systemem19. W dużej mierze ludzie ci mieli
16
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J. Skórzyński, KOR – od Czerwca’76…, s. 39, 41.
J. Eisler, Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską. Historia
polityczna PRL, Warszawa 2018, s. 333; A. Paczkowski, Pół wieku
dziejów Polski 1939–1989, Warszawa 1998, s. 434–435.
J. Skórzyński, KOR – od Czerwca ’76…, s. 44. Więcej na temat
powstania i działalności KOR i KSS „KOR”: J.J. Lipski, KOR,
Warszawa 2006; J. Skórzyński, Siła bezsilnych. Historia Komitetu
Obrony Robotników, Warszawa 2012. Karta 77 – inicjatywa i ruch
opozycyjny w Czechosłowacji, powołany w styczniu 1977 r., działający na rzecz przestrzegania praw człowieka. Jego rzecznikiem
był m.in. Vaclav Havel. Ł. Kamiński, Od kryzysu do kryzysu…,
s. 391.
Wśród nich byli m.in. byli działacze konspiracyjnej organizacji
Ruch, działającej w latach 1965–1970. G. Waligóra, Ruch Obrony
Praw Człowieka i Obywatela, [w:] Opozycja demokratyczna
w PRL…, s. 47.

już doświadczenie w działalności opozycyjnej20.
Po początkowych próbach utworzenia wspólnej
organizacji z KOR 25 marca 1977 r. powstał konkurencyjny Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), który stał się drugim po KOR
największym środowiskiem opozycyjnym w Polsce tego okresu21. Jego działalność zainaugurowano
ogłoszeniem „Apelu do społeczeństwa polskiego”
(zob. tekst źródłowy nr 4). Podpisało go osiemnaście osób z różnych środowisk, m.in. gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz, Andrzej Czuma, Karol
Głogowski, Kazimierz Janusz, Leszek Moczulski,
Marek Niesiołowski czy Wojciech Ziembiński.
Głównym celem Ruchu było działanie na rzecz
respektowania w Polsce praw człowieka i obywatela, ujawnianie opinii publicznej oraz władzom
faktów ich łamania, udzielanie pomocy i ochrony
ofiarom represji, a także dążenie do zmian w ustawodawstwie, które zagwarantowałyby poszanowanie praw i wolności oraz międzynarodową współpracę na tym polu22.
W odróżnieniu od KOR ROPCiO nie zamierzał budować przyszłości kraju w ramach panującego systemu. Chciał dążyć do pełnej niepodległości Polski i jej uniezależnienia od Związku
Sowieckiego23. W intencjach twórców Ruch miał
być prądem społecznym otwartym dla wszystkich,
bez względu na ich przekonania polityczne. Nie
miał statutu, władz, zasad członkostwa i formalnej
struktury, co też – jak pokazał czas – stało się przyczyną jego rozpadu. Jedyną formą organizacyjną
byli rzecznicy, a w rzeczywistości nieformalni liderzy: Andrzej Czuma i Leszek Moczulski24.
Działalność Ruchu prowadzono za pośrednictwem Punktów Konsultacyjno-Informacyjnych,
czyli terenowych przedstawicielstw, do których
miały się zgłaszać osoby poszkodowane przez
władze oraz chcące brać udział w działalności
opozycyjnej. Łącznie w skali kraju działało ich

20

21
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Zobacz informacje np. o Kazimierzu Januszu: C. Kuta, W obronie
praw człowieka, „Biuletyn IPN” 2017, nr 3 (136), s. 102–111.
G. Waligóra, Ruch Obrony Praw…, s. 46, 51. Więcej na temat
ROPCiO: G. Waligóra, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
1977–1981, Warszawa 2006.
Apel do społeczeństwa polskiego, [w:] G. Waligóra, Dokumenty
uczestników Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977–1981,
Kraków 2005, s. 4.
Idem, Ruch Obrony Praw…, s. 66.
Idem, Dokumenty uczestników Ruchu…, s. XII–XIII.

Opozycja polityczna w latach 1976–1980
czternaście, z czego pierwsze powstały w Łodzi
i Warszawie. Ważną rolę odgrywała działalność
wydawnicza, a głównym pismem ROPCiO był
miesięcznik „Opinia”25. W połowie 1978 r. zauważalne stały się pierwsze konflikty między liderami
Ruchu, spowodowane walką o wpływy i odmienną
wizją działania. W ich efekcie od grudnia istniały
dwa równolegle funkcjonujące ROPCiO, skupione
wokół byłych rzeczników – Andrzeja Czumy
i Leszka Moczulskiego26. W 1979 r. kolejne rozłamy położyły kres funkcjonowaniu grupy związanej z Leszkiem Moczulskim, co doprowadziło
do usamodzielnienia się kilku środowisk i organizacji. Ruch Wolnych Demokratów z Karolem
Głogowskim, Adamem Pleśniarem i Andrzejem
Mazurem na czele był aktywny przede wszystkim
w środowiskach łódzkim i wrocławskim27. W lipcu
1979 r. grupa skupiona wokół Aleksandra Halla
i wydawanego w Gdańsku, z inspiracji ROPCiO,
pisma „Bratniak”, utworzyła Ruch Młodej Polski (zob. tekst źródłowy nr 5). Jego działacze byli
w większości związani z Trójmiastem, gdzie RMP
był najbardziej aktywny. Za główny cel działania
grupa uznała walkę o prawa człowieka oraz odzyskanie przez Polskę suwerenności28, a zasłynęła
przede wszystkim organizacją manifestacji patriotycznych w Trójmieście29. Najważniejszą organizacją, która wyłoniła się z podzielonego ROPCiO,
była jednak Konfederacja Polski Niepodległej,
deklarująca się jako partia polityczna – pierwsza niezależna od czasów PSL Stanisława Mikołajczyka, działająca jawnie, lecz bez zezwolenia
i akceptacji państwa, które ją aktywnie zwalczało.
Jej manifestem programowym stał się tekst Leszka
Moczulskiego „Rewolucja bez rewolucji”, opublikowany w czerwcu 1979 r.30 (zob. tekst źródłowy
nr 6). Oficjalnie działalność partii proklamowano
w rocznicę wybuchu II wojny światowej – 1 września 1979 r. – odczytaniem podczas patriotycznej
manifestacji w Warszawie „Aktu Konfederacji Polski Niepodległej” (zob. tekst źródłowy nr 7). Głównym celem ugrupowania było odzyskanie pełniej

niepodległości przez Polskę, a przewodniczącym
został Leszek Moczulski31.

Opozycja studencka i rolnicza
Opozycyjna działalność studentów zauważalna
była zarówno w KOR, jak i w ROPCiO. Jednak
dopiero szok, który wywołała śmierć Stanisława
Pyjasa, spowodował wzrost aktywności tego środowiska. 15 maja 1977 r. na zakończenie czarnego
marszu odczytano pod Wawelem oświadczenie
o powołaniu Studenckiego Komitetu Solidarności, podpisane przez dziesięciu studentów32
(zob. tekst źródłowy nr 8). Idea ta szybko przyjęła
się w ośrodkach uniwersyteckich w całej Polsce.
Kolejne komitety powstały jesienią w Warszawie,
Gdańsku, Poznaniu i we Wrocławiu, a w maju
1978 r. w Szczecinie. Ich członkowie prowadzili
akcje informacyjne wśród studentów, występowali
w obronie szykanowanych za działalność opozycyjną, brali udział w głodówkach, wydawali swoje
pisma, malowali hasła na murach oraz organizowali akcje samokształceniowe i w nich uczestniczyli, m.in. wykłady Latającego Uniwersytetu oraz
Towarzystwa Kursów Naukowych, powstałego
w 1978 r. w Warszawie33.
Grupy opozycyjne tworzyły się również
w środowiskach rolniczych. Nie był to jednak ruch
masowy i skupił się jedynie w kilku ośrodkach
w kraju. Pierwsze niezależne organizacje chłopskie
powstały latem i jesienią 1978 r. na Lubelszczyźnie, Rzeszowszczyźnie oraz Ziemi Grójeckiej jako
Komitety Samoobrony Ziemi Chłopskiej. Większą
aktywizację polskiej wsi przyniósł dopiero Sierpień ‘80 i powstanie NSZZ „Solidarność”34.
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Idem, Ruch Obrony Praw…, s. 52–54.
Ibidem, s. 60.
A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL…, s. 460.
Ibidem, s. 481–485.
Ibidem, s. 577.
G. Waligóra, Ruch Obrony Praw…, s. 67.
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G. Wołk, Konfederacja Polski Niepodległej – geneza i działalność
do wprowadzenia stanu wojennego, [w:] Opozycja demokratyczna
w PRL…, s. 72; G. Waligóra, Konfederacja Polski Niepodległej, [w:]
Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, red. idem,
Warszawa 2012, t. 2, s. 189.
C. Kuta, Narodziny SKS, [w:] Pierwsi Solidarni, Bezpłatny Dodatek
do „Gościa Niedzielnego”, 14 maja 2017, s. 3.
K. Dworaczek, Echo w całym kraju, [w:] Pierwsi Solidarni…,
s. 4–5.
M. Choma-Jusińska, Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej, Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej, Komitet
Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej, [w:] Encyklopedia
Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 2, s. 186–187.
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Opozycja robotnicza

Ku „Solidarności”

Ważnym osiągnięciem opozycji demokratycznej
była aktywizacja środowiska robotniczego i powstanie niezależnego od państwa ruchu związkowego.
Jako pierwszy w lutym 1978 r. powstał powiązany
z ROPCiO Komitet Pracowniczy Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach, z Kazimierzem
Świtoniem, Romanem Kściuczkiem, Władysławem
Suleckim i Tadeuszem Kickim (zob. tekst źródłowy
nr 9). Jego utworzenie zmobilizowało do działania
opozycjonistów z Trójmiasta, wspomaganych przez
KOR. 29 kwietnia ogłoszono Deklarację Komitetu
Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych
Wybrzeża, podpisaną przez Andrzeja Gwiazdę,
Antoniego Sokołowskiego i Krzysztofa Wyszkowskiego. Prace obu tych środowisk były mocno
zwalczane i ograniczane przez SB, a szczególnie
uciążliwe szykany i represje dotykały działaczy
na Śląsku. W ich efekcie w 1979 r. nastąpiło zahamowanie działalności katowickich WZZ, dodatkowo spowodowane personalnymi rozłamami35.
Grupa gdańska, mimo represji, rozwijała swoją
działalność, wpływając na środowiska robotnicze
wielu dużych zakładów pracy w Trójmieście, m.in.
wydając i kolportując od sierpnia 1978 r. „Robotnika Wybrzeża”. Kultywowała również pamięć
o ofiarach Grudnia ‘70, organizując wraz z KOR
i RMP obchody rocznicowe36.
Platformą współpracy robotniczej opozycji stała
się wspólna deklaracja programowa, ogłoszona
na łamach „Robotnika” pod nazwą „Karta Praw
Robotniczych” (zob. tekst źródłowy nr 10) w lipcu
1979 r. Zawierała ona postulaty oraz żądania robotników, proponowała zmiany i wskazywała kierunek
działania dla całego środowiska, m.in. tworzenia
niezależnych związków zawodowych. Pracowali
nad nią działacze WZZ Wybrzeża oraz KSS „KOR”,
a także osoby, które wkrótce utworzyły trzeci
z robotniczych komitetów – Komitet Założycielski
WZZ Pomorza Zachodniego37. Powstał on 11 października 1979 r. z inicjatywy Jana Witkowskiego
z Gryfina i Stefana Kozłowskiego ze Szczecina.

Ocenia się, że w działalność opozycyjną w drugiej
połowie lat siedemdziesiątych XX w. zaangażowanych było kilka tysięcy osób w skali 35-milionowego kraju38. Mimo tej dość marginalnej liczby
oraz enklawowego charakteru, była ona ostro zwalczana przez władze, dążące do jej sparaliżowania.
Rządzący nie zdobyli się na całkowite i brutalne rozprawienie się ze środowiskiem opozycji,
by nie psuć swego wizerunku państwa demokratycznego, respektującego prawa człowieka i obywatela, a w konsekwencji nie utracić kontaktów
handlowych czy możliwości zaciągania kredytów.
Obawiano się też eskalacji napięcia społecznego,
a być może również utraty kontroli nad już inwigilowanym środowiskiem39. SB wykorzystywała
bowiem wewnętrzne spory w poszczególnych
grupach, podsycając je lub inspirując nowe konflikty, upatrując w tej taktyce możliwość rozłamu,
a w konsekwencji rozpadu struktur. Do organizacji
wprowadzano tajnych agentów oraz pozyskiwano
ich spośród działaczy, dzięki czemu orientowano
się w bieżącej sytuacji. Zamiast całkowitego zdławienia prowadzono taktykę nękania, która miała
zastraszyć środowisko i osłabić wolę działania.
W tym celu prowadzono inwigilacje i obserwacje,
dzwoniono z pogróżkami i fabrykowano oszczercze listy, zakładano podsłuchy, kontrolowano korespondencję, przeprowadzano rewizje i rekwizycje
w mieszkaniach, stosowano zatrzymania z przesłuchaniami, bito, szantażowano, uszkadzano samochody, wymierzano grzywny, wyrzucano z pracy40.
Pomimo tego działalność opozycji demokratycznej położyła podwaliny pod wydarzenia z sierpnia
1980 i utworzenie NSZZ „Solidarność”.
Wielu działaczy różnych opcji, zdobywających
szlify opozycyjne w drugiej połowie lat siedem-
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A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL…, s. 557–559; J. Neja,
Pierwsi w kraju. Komitet Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach, „Biuletyn IPN” 2018, nr 4 (149), s. 24–31.
A. Paczkowski, Pół wieku dziejów…, s. 434.
A. Friszke, Opozycja polityczna w PRL…, s. 569–573.
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A. Paczkowski, Pół wieku dziejów…, s. 435–436. J. Eisler podaje,
że wiosną 1980 r. w działaniach opozycyjnych wszystkich opcji
uczestniczyło łącznie nie więcej niż 4 tys. wobec 30 mln dorosłych Polaków. Do grupy tej zaliczali się nie tylko opozycjoniści z pierwszych szeregów, ale też osoby zaangażowane w druk
wydawnictw, autorzy tekstów, redaktorzy, drukarze, kolporterzy
i ich stali odbiorcy. J. Eisler, Czterdzieści pięć lat…, s. 335.
Ł. Kamiński, Władza wobec opozycji 1976–1989, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2003, nr 2 (4), s. 17–18.
Więcej na ten temat: G. Majchrzak, Kierunek na nękanie. Działania specjalne SB w walce z opozycją w latach siedemdziesiątych,
[w:] Opozycja demokratyczna w PRL…, s. 349–361.

Opozycja polityczna w latach 1976–1980
dziesiątych, odegrało ważną rolę podczas strajków robotniczych oraz w budowie „Solidarności”,
a część studenckiej opozycji – Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Mimo wewnętrznego zróżnicowania oraz podziałów antysystemowa działalność
obniżała barierę lęku w ludziach oraz tworzyła
potencjał organizacyjny, wykorzystany później
w strajkach Sierpnia ’8041. Ważnym sojusznikiem tej
działalności stał się Karol Wojtyła, który ku radości
41

A. Paczkowski, Pół wieku dziejów…, s. 436.

wielomilionowej rzeszy Polaków, a zarazem konsternacji władz PRL, został wybrany 16 października 1978 r. papieżem. Ogromny autorytet Jana
Pawła II oraz jego pierwsza pielgrzymka do Polski,
zorganizowana w dniach 2–10 czerwca 1979 r., przy
uczestnictwie rozentuzjazmowanego tłumu szacowanego łącznie na ok. 8–10 mln ludzi, uświadomiła
Polakom im siłę – „Klękając przed Ojcem Świętym,
Polska podniosła się z kolan”42.
42

Ibidem, s. 448.
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Spotkanie Rady Sygnatariuszy ROPCiO w mieszkaniu Kazimierza Janusza, Warszawa, listopad 1979 r. Od lewej
siedzą: Kazimierz Janusz, Kazimierz Świtoń i Andrzej Czuma. Fot. Janusz Krzyżewski / Ośrodek KARTA

Jakub Ślósarz czyta odezwę Komitetu Obrony Robotników w sprawie śmierci Stanisława Pyjasa na chodniku przy
ul. Szewskiej 7, Kraków, maj 1977 r. Zbiory AIPN
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Spotkanie pod kamienicą, w której znaleziono ciało Stanisława Pyjasa. Nad bramą powiewają żałobne flagi. Ulica
Szewska 7, Kraków, maj 1977 r. Zbiory AIPN

Akcja Komitetu Obrony Robotników w obronie Błażeja Wyszkowskiego. Antoni Macierewicz rozdaje ulotki przed
kościołem pw. św. Anny, Warszawa, czerwiec 1978 r. Fot. Marcin Jabłoński / Ośrodek KARTA
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Aleksandra Korol-Chudy (IPN Katowice)
Konspiracyjna drukarnia Niezależnej Oficyny
Wydawniczej NOWa. Na zdjęciu Zenon
Pałka, Mirosław Chojecki i Konrad Bieliński,
prawdopodobnie Konstancin k. Warszawy,
1978–1979 r. Fot. Marcin Jabłoński / Ośrodek
KARTA

Zebranie członków i współpracowników
KSS KOR w mieszkaniu Jacka Kuronia
w Warszawie na Żoliborzu, styczeń 1980 r.
Na kanapie siedzą Wacław Holewiński i Zofia
Romaszewska, za nimi stoją od lewej: Jan
Cywiński, Henryk Wujec, nn, Jan Lityński.
Fot. Tomasz Michalak / FOTONOVA
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Niezależne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej, Warszawa, 1 września 1979 r. Pierwsza manifestacja
nowo powołanej Konfederacji Polski Niepodległej. Fot. Mark Carrot / FOTONOVA

Manifestacja zorganizowana przez środowisko ROPCiO oraz Ruch Młodej Polski z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja pod pomnikiem Jana III Sobieskiego w Gdańsku, 3 maja 1980 r. Przemawia Dariusz Kobzdej.
Zbiory AIPN
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Ulotka/klepsydra informująca o organizacji uroczystości rocznicowej grudnia ’70 przez Komitet Założycielski
WZZ Wybrzeża, 18 grudnia 1979 r. Zbiory AIPN

Bogdan Borusewicz (z lewej) i Krzysztof Wyszkowski – działacze Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża –
podczas tygodniowej głodówki protestacyjnej przeciwko pobiciu i aresztowaniu współpracownika KSS KOR
Błażeja Wyszkowskiego, Gdańsk, czerwiec 1978 r. Fot. NN / Ośrodek KARTA
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Napis na jednym z budynków w Katowicach, wykonany w ramach zorganizowanej przez środowiska opozycji
demokratycznej akcji obrony Kazimierza Świtonia, luty 1979 r. Zbiory AIPN

Działacze katowickich WZZ na zdjęciu operacyjnym katowickiej SB. Na pierwszym planie Kazimierz Świtoń
(z lewej) i Roman Kściuczek (z prawej). Zbiory AIPN

25

Aleksandra Korol-Chudy (IPN Katowice)

Głodówka członków Komitetu Obrony Robotników w kościele pw. Świętego Krzyża, z przodu od lewej leżą: Jan
Lityński, Jerzy Markuszewski, Antoni Macierewicz, Adam Michnik, z tyłu: Joanna Gwiazda, Anka Kowalska, Jacek
Bierezin, Warszawa, październik 1979 r. Fot. Janusz Krzyżewski / Ośrodek KARTA
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NARODZINY „SOLIDARNOŚCI”
Zwróć uwagę na:
• przyczyny bezpośrednie i pośrednie, które
doprowadziły do wybuchu fali strajków w lecie
1980 r.;
• zmianę form organizacji strajków oraz główne
postulaty strajkujących;
• proces formowania się Międzyzakładowych
Komitetów Strajkowych i wzajemną solidarność
strajkujących robotników i zakładów;
• strukturę Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność” oraz różnice względem dotychczas funkcjonujących związków
zawodowych koncesjonowanych przez państwo.

Symptomy kryzysu systemu
Połowa lat siedemdziesiątych XX w. to czas, w którym system komunistyczny w Polsce wkroczył
w kolejną fazę kryzysu. Polityka gospodarcza
w okresie rządów Edwarda Gierka doprowadziła
do załamania się gospodarki. Niedobory towarów
stały się powszechne, a do miana symboli epoki
urosły kartki, puste półki sklepowe i długie kolejki
ciągnące się przed nimi. Kolejnym widocznym
przejawem rozpadu systemu była „zima stulecia”,
która w 1979 r. sparaliżowała cały kraj1. Równocześnie w kraju swoje struktury budowały grupy
opozycyjne, początkowo nieliczne, ale zbierające
doświadczenie w pracy konspiracyjnej. Rozproszone środowiska opozycyjne zaczęły się konsolidować poprzez akcję protestów przeciwko
planowanym zmianom w konstytucji, ale przede
wszystkim poprzez wydarzenia Czerwca ‘76, kiedy
1

Obfite opady śniegu spowodowały paraliż komunikacji. Z powodu
mrozu stanęły transporty węgla do elektrociepłowni, co pociągnęło za sobą brak możliwości ogrzewania mieszkań. Zaspy uniemożliwiły dotarcie z pomocą do potrzebujących. Wstrzymano
powrót dzieci z zimowisk. W kilku województwach ogłoszono
stan klęski żywiołowej. Bardzo niskie temperatury i zamarznięty
w ich wyniku grunt były pośrednimi przyczynami wybuchu gazu
w Rotundzie PKO w Warszawie 15 lutego 1979 r., wskutek czego
zginęło 49 osób.

H

robotnicy w Płocku, Radomiu i Ursusie wyszli
na ulice w proteście przeciwko podwyżkom cen.
Polskie społeczeństwo z powszechnym i wielkim
entuzjazmem przyjęło wybór kard. Karola Wojtyły na papieża. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła
II do Polski w 1979 r. obudziła w milionach Polaków, które brały udział w mszach i gromadziły się
na trasie przejazdu papieża, poczucie siły i godności. Jednocześnie ukazała ona, że – pomimo ponad
trzech dekad indoktrynacji – wartości oferowane
przez PZPR nie były atrakcyjne, i umożliwiła „policzenie się Polakom”2. Słowa homilii Jana Pawła II
o Duchu Świętym, który miał odnowić oblicze tej
ziemi, wkrótce stały się prorocze3.
Choć wstrząs, który przeżyła Polska w sierpniu
1980 r., można było przewidzieć, jego skala była
zaskakująca dla osób postrzegających go jako symptom schyłku systemu, jak również dla tych, którzy
utracili piastowane przez siebie funkcje. Wydarzeniom z lata 1980 r. nie były w stanie zapobiec
rosnąca aktywność SB, nasilenie akcji propagandowych czy zmiany personalne. „Umiarkowana” –
jak uważali przedstawiciele władzy komunistycznej – podwyżka cen mięsa i jego przetworów,
która objęła także stołówki zakładowe4, była iskrą
wywołującą pożar, który objął wkrótce całą Polskę.
Pierwsze strajki miały charakter niezorganizowany.
Strajki „gaszono”, spełniając – zwykle niewygórowane – żądania płacowe strajkujących. 8 lipca
w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” powstał Komitet Strajkowy, który opracował listę postulatów. Wkrótce strajk rozszerzył
się na całą Lubelszczyznę, a do protestu przystąpiło ponad 150 przedsiębiorstw. Robotnicy, mając
w pamięci tragiczne doświadczenia protestów społecznych z 1956 i 1970 r., nie wyszli na ulice, aby
2

3

4

Masowy udział Polaków w spotkaniach z Janem Pawłem II
w czasie jego pierwszej pielgrzymki uzmysłowił społeczeństwu,
że monopol ideologiczny partii był iluzją.
Ł. Kamiński, Dekada „Solidarności”, „Biuletyn IPN” 2010, nr 9–10,
s. 2.
A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski 1939–1989, Warszawa
2000, s. 456.
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palić siedziby władzy komunistycznej. Zastosowali
metodę strajku okupacyjnego. Będąc na „swoim”
terenie, przedstawiali swoje postulaty i negocjowali
ich spełnienie. Jednocześnie brali odpowiedzialność za bezpieczeństwo załogi i zakładu5. 11 lipca
1980 r. Stanisław Kania (członek Biura Politycznego
KC PZPR) stwierdził: „otarliśmy się o wielkie niebezpieczeństwo”6. Wkrótce się okazało, że znacząco
się pomylił, gdyż poprzedniego dnia rozpoczął się
strajk w Lublinie. Konieczna była interwencja Biura
Politycznego. Tym razem ustępstwa władz były
większe: obok podwyżek obiecano zapewnienie
bezpieczeństwa strajkującym oraz demokratyczne
wybory do rad zakładowych7. Fala strajkowa opadła, ale sama groźba strajku wystarczyła, by decydenci byli skłonni do choćby częściowych ustępstw.
Mówiono wówczas: „nie staniesz, nie dostaniesz”8.

Gorący sierpień 1980 roku
Przełom w tym „pełzającym proteście”9 nastąpił
w połowie sierpnia 1980 r., a strajk, który rozpoczął
się 14 sierpnia w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, miał
od początku inny charakter niż protesty z lipca.
Zorganizowali go działacze Wolnych Związków
Zawodowych, a ich pierwszym postulatem było
przywrócenie do pracy wyrzuconej pięć miesięcy
przed przejściem na emeryturę Anny Walentynowicz. Pod apelem podpisali się Komitet Założycielski WZZ i redakcja „Robotnika Wybrzeża”: Bogdan Borusewicz, Joanna Duda-Gwiazda, Andrzej
Gwiazda, Jan Karandziej, Maryla Płońska, Alina
Pienkowska i Lech Wałęsa10. Ponadto domagano
się budowy pomnika ofiar Grudnia 1970, podwyżek płac oraz przywrócenia do pracy Lecha Wałęsy.
14 sierpnia załogę stoczni do strajku poderwało
trzech młodych robotników: Jerzy Borowczak, Bogdan Felski i Ludwik Prądzyński. Akcję ulotkową
w kolejce dojazdowej zorganizował Bogdan Borusewicz. Po kilku godzinach w stoczni pojawił się
Lech Wałęsa – działacz WZZ, zwolniony ze stoczni

w 1976 r. za krytykę dyrekcji i oficjalnych związków.
Wałęsa dzięki swemu talentowi przywódczemu
stanął na czele protestu11. Od 15 sierpnia przestawały pracować kolejne zakłady, w tym trójmiejska
komunikacja – „nerw miasta”12. 15 sierpnia stanęły gdyńskie zakłady pracy, od rana do pracy nie
przystąpiła załoga gdyńskiej Stoczni im. Komuny
Paryskiej, praktycznie samodzielnie zatrzymał
ją młody ślusarz Andrzej Kołodziej13. 16 sierpnia
dyrekcja stoczni przyjęła żądania strajkujących,
a komitet strajkowy większością głosów postanowił
zakończyć strajk. Decyzja wywołała protest przedstawicieli zakładów, które podjęły strajki solidarnościowe ze stocznią. Bez oparcia w stoczni, która
liczyła kilkanaście tysięcy pracowników, poszczególne zakłady nie stanowiły większej siły. Pod
naciskiem reprezentantów innych przedsiębiorstw,
części stoczniowców oraz działaczy WZZ Wałęsa
ogłosił kontynuowanie akcji protestacyjnej, popierającej postulaty innych zakładów Wybrzeża oraz
stanął na czele strajku solidarnościowego14.
W nocy z 16 na 17 sierpnia do stoczni dotarli
przedstawiciele 21 strajkujących zakładów. Utworzono wtedy Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
(MKS), którego przewodniczącym został Lech
Wałęsa. Strajki rozszerzały się błyskawicznie – już
18 sierpnia w MKS było zrzeszonych 156 zakładów.
MKS złożył na ręce wojewody gdańskiego listę 21
postulatów, która rozpoczynała się od „akceptacji
niezależnych od partii i pracodawców wolnych
związków zawodowych” (zob. tekst źródłowy nr 11).
Tego samego dnia stanęła znaczna część zakładów
Szczecina, w tym największa Stocznia Szczecińska im. Warskiego, gdzie powstał odrębny MKS
(19 sierpnia). Przewodniczącym szczecińskiego
MKS został Marian Jurczyk – dotychczasowy przewodniczący Komitetu Strajkowego w Stoczni im.
Warskiego. Szczeciński MKS przygotował listę 36
postulatów, z których pierwszy dotyczył utworzenia wolnych i niezależnych związków zawodowych
(zob. tekst źródłowy nr 12)15.
11

5

6
7
8
9
10
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A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski…, s. 461.
Ł. Kamiński, Dekada „Solidarności”…, s. 2.
A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski…, s. 461.
Ibidem.
A. Kazański, Sierpień ’80 w Gdańsku, „Biuletyn IPN” 2010,
nr 9–10, s. 21.

12

13
14
15

Ł. Kamiński, Dekada „Solidarności”…, s. 4, 22–24.
Dokładny przebieg początku protestu trójmiejskich zakładów
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Narodziny „Solidarności”
Strajk w stoczni w dniu 14 sierpnia wzbudził
poważne zaniepokojenie władz centralnych. Postanowiono poprosić o powrót z urlopu Edwarda
Gierka, który tradycyjnie spędzał go na Krymie.
Z wystąpieniem do strajkujących zwrócił się
prymas kard. Stefan Wyszyński, który apelował
o spokój i ład. Tego samego dnia – 17 sierpnia –
Edward Gierek wystąpił w telewizji z przemówieniem do „klasy robotniczej”16. Tymczasem strajki
zaczynały się rozszerzać – 19 sierpnia powstał MKS
w Elblągu17. W tym samym dniu 64 intelektualistów podpisało list, w którym poparło postulaty
strajkujących i zaapelowało do władz o podjęcie
rozmów. Mimo nasilającej się akcji propagandowej
w kraju panowała atmosfera przychylna strajkującym, zaczęły też się pojawiać akcje solidarnościowe
z protestującymi na Wybrzeżu.
MKS-y w Trójmieście i Szczecinie były już świetnie zorganizowane. Mimo blokady informacyjnej
i telefonicznej wiadomości o ich istnieniu i działaniu szybko się rozprzestrzeniały. Do Gdańska
zjechały dziesiątki dziennikarzy, w tym korespondenci zagraniczni. Środowiska opozycyjne kolportowały prawie we wszystkich większych miastach
ulotki, a sierpniowy numer „Robotnika” wydrukowano w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy.
Po kilku dniach prób rozbijania jedności strajkujących do Gdańska i Szczecina skierowano członków
Biura Politycznego i wicepremierów Mieczysława
Jagielskiego i Kazimierza Barcikowskiego, którzy
podjęli negocjacje ze strajkującymi. 23 sierpnia,
w dniu rozpoczęcia negocjacji Komisji Rządowej
wicepremiera Jagielskiego z gdańskim MKS-em,
ten zrzeszał już 388 zakładów18. Tego samego dnia
do Gdańska przyjechała delegacja strajkujących
ze Szczecina. Postanowiono, że zasadniczym żądaniem będzie zgoda na utworzenie wolnych związków zawodowych. W tym czasie nastąpiły znaczące
zmiany na szczytach władzy: sześć osób usunięto
z Biura Politycznego, odwołano premiera, dwóch
wicepremierów i szefa Komitetu ds. Radia i Telewizji. Rządzący postanowili zgodzić się na ustępstwa
płacowe strajkujących kosztem rezygnacji z postulatów politycznych.

26 sierpnia powstały MKS we Wrocławiu
i Komitet Strajkowy w Hucie im. Lenina w Krakowie oraz zastrajkowały Zakłady Cegielskiego
w Poznaniu. Fala strajków przechodziła przez cały
kraj. 27 sierpnia stawały fabryki w Łodzi i Warszawie, 28 sierpnia zastrajkował kombinat miedziowy w Legnicy. 29 sierpnia strajk rozpoczął
się w kopalni „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu
Zdroju, gdzie utworzono własny MKS, następnie
strajk zaczęła Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej. Fala strajkowa rozlała się po całym Górnym
Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim. Jak pisze Andrzej
Paczkowski, dla władzy oznaczało to, że „zbuntowali się najwierniejsi z wiernych, osunęła się
główna ostoja Gierka”, za jaką uważano robotników z regionu, z którego pochodził I sekretarz
KC PZPR. Wybuch protestów na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim przechylił szalę
na korzyść strajkujących. Strona rządowa przeciągająca dotąd negocjacje z MKS-ami w Szczecinie
i Gdańsku skapitulowała i zgodziła się na spełnienie żądań robotników. 30 sierpnia zawarto porozumienie szczecińskie (zob. tekst źródłowy nr 13),
a 31 sierpnia porozumienie w Gdańsku (zob. tekst
źródłowy nr 14). Ich istotnym dopełnieniem stały
się kolejne porozumienia, wywalczone we wrześniu
przez górnośląskich i zagłębiowskich robotników:
jastrzębskie z 3 września i katowickie z 11 września
(zob. tekst źródłowy nr 15). Nieprzypadkowe było
to, że dokumenty zostały wynegocjowane przez
MKS-y przy kopalni „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju i Hucie „Katowice” w Dąbrowie Górniczej. Oba komitety reprezentowały robotników
z kategorii zakładów szczególnie ważnych dla
gospodarki PRL. Było to bezprecedensowe ustępstwo władzy komunistycznej, która uległa wskutek
masowych protestów i zdecydowała się zawrzeć
porozumienia z przedstawicielami społeczeństwa,
które obejmowały postulaty ekonomiczne, społeczne i polityczne, w tym ten zapewniający możliwość samoorganizacji w niezależnych związkach
zawodowych.

A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski…, s. 463.
K. Nawrocki, Sierpień ’80 w Elblągu, „Biuletyn IPN” 2010, nr 9–10,
s. 83.
A. Kazański, Sierpień ’80 w Gdańsku…, s. 31.

5 września ze swojej funkcji ustąpił Edward Gierek. 1 września MKS-y w Gdańsku, Szczecinie i we
Wrocławiu przekształciły się w Międzyzakładowe
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Komitety Założycielskie. Po zakończeniu strajków
na Górnym Śląsku taką samą drogą poszły tamtejsze struktury. Zawarcie trzech porozumień nie
zatrzymało fali strajkowej, która objęła większość
regionów. Wszędzie zgłaszano żądania płacowe
i socjalne. Napięcie wzmagała też postawa władz,
które zmierzały do ograniczenia zasięgu niezależnych, samorządnych związków zawodowych,
przyjmując stanowisko, że nowe organizacje związkowe mają prawo do funkcjonowania tylko tam,
gdzie zawarto porozumienia z MKS. W mniejszych
ośrodkach przemysłowych lokalne komitety PZPR
i administracja stwarzały liczne trudności w tworzeniu struktur związkowych. Praktycznie w całym
kraju istniała blokada informacyjna, środki masowego przekazu nie informowały o tworzeniu
nowych związków. Dopiero porozumienie katowickie z 11 września, dopełniające trzy poprzednie
porozumienia, zawierało gwarancje realizacji porozumienia gdańskiego w zakresie tworzenia struktur
niezależnych związków w całym kraju19.
W organizacji niezależnych związków zawodowych uczestniczyły grupy opozycji demokratycznej, kluby inteligencji katolickiej i parafie. Środowiska opozycyjne w miarę możliwości oddawały
do dyspozycji swoje urządzenia drukarskie, ich
operatorów oraz redaktorów. Do MKZ zgłaszali się
dziennikarze, ekonomiści i socjolodzy. Działacze
i współpracownicy KSS „KOR”, ROPCiO, Towarzystwa Kursów Naukowych, RMP i KIK przystępowali do zakładowych, regionalnych i ogólnokrajowych struktur nowych związków. Centrum nowego
ruchu był gdański MKZ, gdzie z całego kraju udawano się po poradę, środki, pomoc oraz „namaszczenie” potrzebne do podbudowy osobistego autorytetu, niezbędnego w utarczkach z administracją
zakładową i państwową20.
Mimo wielu trudności rozrost struktur związkowych był olbrzymi i przekraczał oczekiwania.
W dwóch pierwszych tygodniach września komitety założycielskie powstały we wszystkich większych zakładach pracy (także w fabrykach zbrojeniowych, instytucjach centralnych i sądach).
17 września do Gdańska zjechali przedstawiciele
ponad 30 MKZ z całego kraju, reprezentujących
ponad 3 mln osób, które wstąpiły lub zadeklaro-

wały chęć wstąpienia do nowych związków. W tym
czasie nie wiedziano jeszcze, czy powstanie jednolita organizacja czy ruch składający się z niezwiązanych formalnie organizacji regionalnych i zakładowych, co było celem PZPR. Po długiej i zaciętej
dyskusji postanowiono utworzyć jednolity związek,
funkcjonujący w oparciu o jeden obowiązujący
wszystkich statut. Do przyjęcia takiego rozwiązania przekonały uczestników zjazdu wypowiedzi
adwokata Jana Olszewskiego z Warszawy (autora
projektu statutu) i historyka Karola Modzelewskiego z Wrocławia (autor nazwy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”). Za jednym ogólnokrajowym związkiem opowiadały się
mniejsze MKZ, które obawiały się konfrontacji
z władzami. Jan Olszewski mówił wówczas:
„Mamy podstawy do obaw, a obawy te pomnaża
praktyka organów administracji państwowej na terenie niektórych województw w stosunku do samorządnych niezależnych związków zawodowych,
że może zostać podjęta próba niedopuszczenia
do legalizacji tych związków, które są słabsze, które
nie mają, tak jak związki Gdańska, Szczecina czy Śląska, ciężko wywalczonych strajkiem pozycji. Dlatego,
proszę państwa, doszliśmy do wniosku, który chciałbym państwu przedstawić […] do rejestracji winniśmy się zgłosić jako jedna ogólnopolska struktura”21.

„Solidarność”, w odróżnieniu od PZPR, była
ukierunkowana na decentralizację. „Ta nowa
struktura, którą proponujemy, ta wspólna struktura nowych związków, nie powinna w czymkolwiek przypominać struktury CRZZ [Centralna
Rada Związków Zawodowych – przyp. AR]. Czyli
nie może to być struktura centralistycznego zarządzenia związku”22. Ponadto nie kopiowała ona tradycyjnego podziału na „branżowe” związki zawodowe, które składały się ze struktur regionalnych
i ogólnopolskich. Podstawowymi elementami
składowymi „Solidarności” w chwili jej powstania były komisje zakładowe, które były zrzeszone
w regionach (piony „branżowe” powstały później
i nie odegrały większej roli). Na zjeździe w Gdańsku powołano także Krajową Komisję Porozu21
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miewawczą, do której wchodziły wszystkie MKZ,
posiadając jeden głos, niezależnie od liczby członków. Oparcie związku na strukturach regionalnych
podkreślało znaczenie lokalnych interesów członków oraz dawało związkowi szansę na aktywizację
w mniejszych ośrodkach. Na pierwszym posiedzeniu KKP wybrała swojego przewodniczącego,
którym został Lech Wałęsa. W wielu regionach
pojawiali się młodzi i dynamiczni robotnicy oraz
inżynierowie, którzy stawali się początkowo lokalnymi liderami, a następnie wchodzili do związkowej elity. W „Solidarności” można było dostrzec
bunt młodych, których aspiracje były ograniczane
przez system nomenklatury i biurokrację. Jednak
najbardziej widoczny podział zarysował się pomiędzy „zarządzającymi” a ich podwładnymi. Znalazło
to odzwierciedlenie w statucie związku – zakazywał on pełnienia funkcji związkowych przy jednoczesnym zajmowaniu stanowiska kierowniczego
(zob. tekst źródłowy nr 16)23.
24 września delegacja KKP złożyła w warszawskim Sądzie Wojewódzkim statut związku i wniosek o jego rejestrację. Władze postanowiły zastosować taktykę przeczekania. Trudności z rejestracją
związku wieściły przeszkody z funkcjonowaniem
związku w różnych częściach kraju. Tworząca się
„Solidarność” chciała sprawdzić swoją liczebność
oraz siłę oddziaływania, toteż KKP podjęła decyzję o przeprowadzeniu ogólnokrajowego strajku
ostrzegawczego. Odbył się on 3 października w formie godzinnej przerwy w pracy lub symbolicznego
zamanifestowania swojego stanowiska. Strajk
wykazał powszechne poparcie dla „Solidarności”
oraz wysoki stopień organizacji związku. Napięcie
rosło wraz wydłużaniem czasu oczekiwania na rejestrację związku. Decyzja sądu o zmianie statutu
(m.in. skreślenie fragmentów o prawie do strajku
23

A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski…, s. 471–472.

i wprowadzenie stwierdzenia o „kierowniczej
roli” PZPR) spowodowała powszechne oburzenie
i żądanie strajku generalnego. Biuro Polityczne rozważało wprowadzenie stanu wojennego, ale pojawiła się wątpliwość, czy będzie można wyegzekwować jego skutki wobec milionów strajkujących. Nie
zdecydowano się wówczas na wprowadzenie stanu
wojennego, wycofano natomiast zastrzeżenia sądu
względem przedłożonego statutu związku. 10 listopada statut został zatwierdzony i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” uzyskał
formalne podstawy działalności, a strajk odwołano.
Po raz pierwszy władze komunistyczne przyznały
prawo do legalnej działalności zorganizowanej
opozycji.
Kryzys został zażegnany i uroczyste obchody
Grudnia 1970 przebiegły bez zakłóceń. Stało się
oczywiste, że „Solidarności” nie uda się wchłonąć
w system. W końcu 1980 r. związek liczył ok. 9 mln
członków, czyli 54 proc. zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej i ok. 28 proc. całego dorosłego społeczeństwa. „Solidarność” była w stanie
zamanifestować swoją siłę w konfliktach regionalnych: strajki generalne w regionie podbeskidzkim
(27 stycznia – 6 lutego 1981 r.) i sudeckim (30 stycznia – 10 lutego 1981 r.), protest okupacyjny rolników
w Rzeszowie (2 stycznia – 18 lutego 1981 r.), strajk
studentów w Łodzi (21 stycznia – 18 lutego 1981 r.),
ogólnokrajowy konflikt o wolne soboty (bojkot
soboty pracującej 10 stycznia 1981 r.)24. Wokół
NSZZ „Solidarność” powstawały inne organizacje
społeczne, m.in. NSZZ Rolników Indywidualnych,
NSZZ Rzemieślników Indywidualnych, Komitet Porozumiewawczy Stowarzyszeń Twórczych
i Naukowych, Niezależne Zrzeszenie Studentów,
Komitety Obrony Więzionych za Przekonania itp.

24

Ibidem, s. 478–479.
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Adrian Rams (IPN Katowice)

I pielgrzymka papieża Jana Pawła II do ojczyzny, Kraków, 9 czerwca 1979 r. Przejazd ulicami Nowej Huty. Fot. Jan
Morek / PAP

Strajk okupacyjny w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, Gdańsk, sierpień 1980 r. Strajkujący w sali BHP podczas obrad
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Fot. Zbigniew Trybek / Ośrodek KATA
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Strajk okupacyjny w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, Gdańsk, 31 sierpnia 1980 r. Podpisanie porozumienia pomiędzy
przedstawicielami strajkujących a komisją rządową. Od lewej: NN, członek sekretariatu KC PZPR Zbigniew
Zieliński, wicepremier Mieczysław Jagielski, Lech Wałęsa, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Gdańsku Tadeusz Fiszbach, Florian Wiśniewski, wojewoda gdański Jerzy Kołodziejski, Zdzisław Kobyliński,
Henryka Krzywonos. Zbiory AIPN

Strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, postulaty na bramie, Gdańsk, sierpień 1980 r. Fot. NN / Ośrodek KARTA,
udostępnił Witold Kazuro
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W sali BHP Stoczni Gdańskiej im. Lenina podpisanie porozumienia między Komisją Rządową
a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, Gdańsk, 31 sierpnia 1980 r. Zbiory AIPN

Podpisanie porozumienia między Komisją Rządową i Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym, Szczecin,
30 sierpnia 1980 r. Fot. Jerzy Undro / PAP / CAF
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Jastrzębie-Zdrój, 3 września 1980 r. Podpisanie porozumień jastrzębskich w kopalni „Manifest Lipcowy”. Stronę
rządową reprezentował wicepremier Aleksander Kopeć, robotników – Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z jego
szefem Jarosławem Sienkiewiczem. Z lewej sekretarz KC PZPR Andrzej Żabiński. Fot. Stanisław Jakubowski / PAP

Oczekiwanie na wyniki negocjacji między Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego,
reprezentującym strajkujące załogi 56 kopalń, z przewodniczącym Jarosławem Sienkiewiczem na czele, a komisją
rządową pod przewodnictwem ministra przemysłu maszynowego Aleksandra Kopcia. Na zdjęciu zawieszanie
plakatu z napisem „Międzyzakładowy Komitet Strajkowy Jedność Narodu to Siła”, Jastrzębie-Zdrój, 3 września
1980 r. Fot. Stanisław Jakubowski / PAP / CAF
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Adrian Rams (IPN Katowice)

Spotkanie Lecha Wałęsy ze związkowcami NSZZ „Solidarność”, Katowice, listopad 1980 r. Fot. Kazimierz Seko /
PAP / CAF

I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Hali Olivia w Gdańsku, Gdańsk, wrzesień 1981 – październik
1981 r. Zbiory AIPN
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Andrzej Gwiazda. Zbiory AIPN

Anna Walentynowicz. Zbiory AIPN

Bogdan Borusewicz. Zbiory AIPN

Lech Wałęsa. Zbiory AIPN
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Plakat „Żądamy rejestracji bez zmian NSZZ Solidarność”, 1980 r. Zbiory AIPN
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WŁADZA WOBEC NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO „SOLIDARNOŚĆ”.
LISTOPAD 1980 – GRUDZIEŃ 1981 ROKU
Zwróć uwagę na:
• działania władz zmierzające do podporządkowania NSZZ „Solidarność” kontroli partyjnej;
• argument strajkowej siły NSZZ „Solidarność”
w rozwiązywaniu konfliktów z rządem;
• wykorzystanie przez aparat władzy taktyki
„odcinkowych konfrontacji”;
• trudne warunkami bytowe społeczeństwa
i zmęczenie sytuacją społeczno-polityczną.
Wymuszone sytuacją polityczną przyzwolenie władzy na powstanie niezależnego związku
zawodowego (zob. A. Rams, Narodziny „Solidarności”), stanowiącego organizację pracowniczą
poza kontrolą partii, było przez nią traktowane
jako „przejściowe ustępstwo”. Aktywna obecność
na scenie politycznej pierwszej niezależnej i jawnie
działającej organizacji w krajach realnego socjalizmu determinowała aparat partyjno-państwowy
do podejmowania taktycznych działań i stosowania
różnorodnych środków, również siłowych, mogących ostatecznie doprowadzić do rozprawienia się
z „Solidarnością”.

Kryzys rejestracyjny i następne
Po sierpniowych i wrześniowych porozumieniach
z rządem oraz po decyzji o utworzeniu jednego
związku – NSZZ „Solidarność” – kluczowe znaczenie dla jego dalszej działalności miała sądowa
rejestracja. Odbyła się ona w atmosferze sprowokowanego przez władze kryzysu politycznego. W treści statutu znalazła się ingerencja sędziego, który
wpisał uznanie „kierowniczej roli PZPR”, a ograniczył prawa do strajku. Krajowa Komisja Porozumiewawcza (KKP) zażądała zatwierdzenia pierwotnej wersji i w razie odmowy zagroziła ogłoszeniem
strajku generalnego. Racjonalna ocena sytuacji

H

politycznej wyraźnie wskazywała, że siłowe zdławienie strajku generalnego nie było na razie możliwe. Generał Wojciech Jaruzelski, który trzynaście
miesięcy później podjął decyzję o wprowadzeniu
stanu wojennego w Polsce (zob. M. Dzióbek, Przygotowanie i wprowadzenie stanu wojennego), 8 listopada 1980 r. na posiedzeniu BP KC PZPR wyjaśniał:
„Stan wojenny może być ogłoszony tylko w skrajnej
sytuacji. Nie mieliśmy takiego stanu nawet w latach
czterdziestych. Jego ogłoszenie wymaga gwarancji
wyegzekwowania skutków. A czy można wyegzekwować skutki stanu wojennego wobec milionów
strajkujących? Trzeba mieć świadomość, że takiej
decyzji nie można nadużywać”1. W tym czasie,
zaledwie po trzech miesiącach od przedstawienia
pierwszych postulatów strajkowych, siłę liczebną
NSZZ „Solidarność” stanowiło ponad 4,4 mln
członków, w tym prawie 700 tys. członków i kandydatów PZPR2. 10 listopada 1980 r. Sąd Najwyższy zatwierdził pierwotną wersję statutu, jednak
wymuszonym przez władze ustępstwem ze strony
KKP był załącznik, w którym znalazły się fragmenty porozumień gdańskich o uznaniu „kierowniczej roli PZPR” oraz fragment o prawie do strajku
z Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy3
(zob. tekst źródłowy nr 17).
Do kolejnego kryzysu i politycznej próby sił
doszło już dziesięć dni później. 20 listopada w czasie rewizji w siedzibie NSZZ „S” Regionu Mazowsze milicja odkryła powielanie tajnego dokumentu
1

2

3

Protokół nr 45 z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR 8 listopada 1980 r., [w:] PZPR a Solidarność 1980–1981. Tajne dokumenty
Biura Politycznego, Warszawa 2013, s. 255.
A.L. Sowa, Historia polityczna Polski, Kraków 2011, s. 456.
W 1980 r. PZPR odnotowała ok. 3,1 mln członków. Nawet doliczenie ok. 100 tys. członków SD i 420 tys. członków ZSL nie
poprawiało statystyki. A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski,
Warszawa 2005, s. 277.
T. Kozłowski, Droga do rejestracji, „Biuletyn IPN” 2010, nr 9–10,
s. 98–103; W. Polak, Stan wojenny – pierwsze dni, Gdańsk 2006,
s. 31.
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Prokuratora Generalnego do prokuratorów wojewódzkich, który zawierał informacje o przyspieszeniu „ścigania” działaczy opozycji demokratycznej4.
Społeczne wzburzenie treścią okólnika i odmowa
zwolnienia aresztowanych sprawców „przecieku”
(Jana Narożniaka i Piotra Sapełły) sprowokowały
akcje protestacyjne w różnych regionach kraju oraz
zapowiedź strajku powszechnego. Po raz kolejny
grupa zwolenników konfrontacji w BP KC PZPR
optowała za wprowadzeniem stanu wojennego.
Odwołując się do doświadczeń z grudnia 1970 r.,
Stanisław Kania jako I sekretarz KC PZPR podjął decyzję o „honorowym kompromisie” opartym na dwustronnych ustępstwach. „Solidarność”
odwołała strajk, a zatrzymani zostali zwolnieni
za poręczeniem5.
Krytykowane przez Moskwę ustępstwa władz
PRL wobec żądań związkowych nie oznaczały
rezygnacji z zastosowania siłowego rozwiązania
problemu „Solidarności”. Od października 1980 r.
w MSW i MON prowadzono kompleksowe przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego. Równocześnie Służba Bezpieczeństwa (SB) realizowała
bieżące działania operacyjne wobec „Solidarności”
(m.in. agenturalne, dezintegracji i neutralizacji).
11 listopada 1980 r. została wszczęta sprawa obiektowa o kryptonimie „Klan”, której celem była kontrola NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, w tym m.in.
eliminacja osób prezentujących „wrogie postawy
w stosunku do ustroju społeczno-politycznego
PRL” czy przeciwdziałanie uchwalaniu „politycznie
szkodliwych przedsięwzięć”6.
Sytuację partii komplikowały m.in. słabe poparcie społeczne oraz trudna sytuacja wewnątrzpartyjna; pogłębiały się podziały, postulowano rozliczenie winnych dotychczasowych błędów, domagano
się zwołania nadzwyczajnego zjazdu. Uczestnicy oddolnego ruchu reformatorskiego w partii
4

5

6
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A. Paczkowski, Droga do „mniejszego zła”. Strategia i taktyka
obozu władzy lipiec 1980 – styczeń 1982, Kraków 2002, s. 99.
Dudek, s. 30.
Stanisław Kania stwierdził: „Przygotowując gotowość do konfrontacji, dokładać sił, aby miała ona polityczno-represyjny charakter,
inną już przeżyliśmy 10 lat temu, a jej skutki ciążą na nas do dziś”;
Protokół nr 51 z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR 26 listopada1980 r., [w:] PZPR a Solidarność 1980–1981…, s. 305.
S. Cenckiewicz, Powstrzymać powódź kontrrewolucji. Służba
Bezpieczeństwa wobec „Solidarności w latach 1980–1981, [w:]
Droga do niepodległości. Solidarność 1980–2005, Warszawa 2005,
s. 85–103.

tzw. struktur poziomych7 zasadniczo opowiadali się
za realizacją postulatów zawartych w porozumieniach. Nierealnym okazało się także ograniczenie
działania „Solidarności” do spraw stricte związkowych i wchłonięcie jej przez Centralną Radę Związków Zawodowych (CRZZ)8, ponieważ znajdowała
się ona w stanie rozpadu i 31 stycznia 1980 r. została
zlikwidowana. Na prowadzoną politykę społeczno-polityczną rzutowała również trudna sytuacja
ekonomiczna państwa. W ocenie VII Plenum KC
PZPR (1–2 grudnia) sytuacja gospodarcza w kraju
była „gorsza niż zła”. Napięcie w kierownictwie partii podniosła nieoczekiwana zapowiedź manewrów
wojskowych „Sojuz-80” na terenie Polski. Uczestnicy plenum skierowali do społeczeństwa odezwę
z dramatyczną oceną sytuacji: „Rodacy! Ważą się
losy narodu i kraju! Przedłużające się niepokoje
doprowadzają naszą ojczyznę do krawędzi gospodarczego i moralnego wyniszczenia”9. W propagandowym stylu przerzucono odpowiedzialność
na społeczeństwo i „Solidarność”, przygotowując
równocześnie grunt pod kolejne decyzje stanowiące zarzewie nowych konfliktów.
Istotne znaczenie w podejmowaniu politycznych decyzji przez „najwyższe czynniki PRL” miały
bieżące informacje MSW o sytuacji społeczno-politycznej w kraju, m.in. pozyskiwane w ramach prowadzonej od sierpnia operacji „Lato-80”. Z grudniowej oceny wynikała konieczność „ofensywy”,
która nie mogła jednak być „zmasowanym uderzeniem” z powodu „trudnych do przewidzenia konsekwencji”10. Władze stosowały w zamian taktykę
„odcinkowych konfrontacji”, prowokowały konflikty, które angażowały działaczy w ich rozwiązanie, destabilizowały planowaną działalność i utrzymywały napiętą sytuację społeczno-polityczną.
7

8

9

10

Struktury poziome – tworzone na poziomie zakładowych czy
podstawowych organizacji partyjnych – służyły uzgadnianiu
wspólnego stanowiska wobec decyzji wyższych instancji partyjnych.
Centralna Rada Związków Zawodowych (CRZZ) była organem
wykonawczym Zrzeszenia Pracowniczych Związków Zawodowych. CRZZ prowadziła rejestr związków zawodowych (osobowość prawną uzyskiwał związek po wpisaniu się do rejestru).
A.L. Sowa, Historia polityczna Polski 1944–1991, Kraków 2011,
s. 465.
Ocena sytuacji wewnętrznej w kraju i propozycje działań resortu
spraw wewnętrznych, przygotowane przez Sztab Operacji „Lato ’80”,
22 XII 1980, [w:] Stan wojenny w dokumentach władz PRL
(1980–1983), wybór, wstęp i opracowanie B. Kopka, G. Majchrzak,
Warszawa 2001, s. 35–46.

Władza wobec Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Listopad 1980 – grudzień 1981 roku
Rok 1981 rozpoczął się od konfliktu w sprawie
wolnych sobót. Władze uznały, że dniami wolnymi od pracy będzie jedynie 25 sobót. W porozumieniu jastrzębskim od 1 stycznia 1981 r. wolne
od pracy miały być wszystkie soboty. Według
rządu dotyczyły one jedynie górnictwa, ale brak
precyzji w zapisach spowodował, że domagali się
ich wszyscy pracownicy.11 Do wypracowania kompromisu doprowadziła dopiero groźba ogólnopolskiego strajku ostrzegawczego, ale „Solidarności”
nie udało się wynegocjować w czasie rozmów ani
dostępu do środków masowego przekazu, ani rejestracji „Solidarności” rolniczej. Na konflikt o pięciodniowy tydzień pracy nałożyły się protesty rolników i studentów, którzy bezskutecznie od kilku
miesięcy upominali się o legalizację swoich organizacji.

Nowe otwarcie
11 lutego 1981 r. sejm odwołał ze stanowiska premiera Józefa Pińkowskiego, który niespełna pół
roku wcześniej zastąpił Edwarda Babiucha. Funkcję premiera powierzono generałowi Wojciechowi
Jaruzelskiemu, który zachował również tekę ministra obrony narodowej. Spektakularne decyzje
nowego premiera i rządu mogły sugerować, że obóz
władzy dąży do porozumienia z „Solidarnością”
i uspokojenia sytuacji w kraju. W sejmowym przemówieniu gen. Jaruzelski skierował „żołnierski”
apel do związków zawodowych i wszystkich ludzi
pracy „o trzy pracowite miesiące – 90 spokojnych
dni”. 17 lutego minister nauki i szkolnictwa wyższego uznał legalność Niezależnego Zrzeszenia
Studentów (NZS). Zawarto porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie z protestującymi rolnikami, ale władze podtrzymały zadeklarowaną przez Stanisława
Kanię w Moskwie dotychczasową politykę niedopuszczenia do powstania rolniczej „Solidarności”12.
11

12

T. Kurpierz, J. Neja, „Solidarność” śląsko-dąbrowska 1980–1981.
Szkic do monografii i dokumenty własne, Katowice 2012, s. 122.
5 grudnia 1980 r., podczas spotkania przedstawicieli państw
Układu Warszawskiego w Moskwie, Stanisław Kania, I sekretarz KC PZPR, zadeklarował niedopuszczenie do powstania
chłopskiej „Solidarności”. Stenogram ze spotkania przywódców
państw członkowskich Układu Warszawskiego, 5 XII 1980 r., [w:]
Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980–1982, t. 1: Sierpień 1980 – marzec 1981, wstęp
i oprac. Ł. Kamiński, Warszawa 2006, s. 239.

20 lutego 1981 r. powstał Komitet Rady Ministrów
ds. Związków Zawodowych, którym kierował nowo
powołany wicepremier Mieczysław F. Rakowski.
Osiągnięty w ciągu miesiąca nowych rządów
względny spokój przerwały wydarzenia określane
jako tzw. kryzys bydgoski. 19 marca w sesji Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy uczestniczyli lokalni działacze NSZZ „Solidarność” oraz
grupa rolników, którzy zamierzali poruszyć m.in.
sprawę rejestracji „Solidarności” rolniczej. Organizatorzy sesji nieoczekiwanie przerwali posiedzenie,
a wezwani funkcjonariusze MO siłą usunęli z sali
obrad przedstawicieli „Solidarności”, z których
trzech zostało pobitych. NSZZ „Solidarność” ogłosił ultimatum strajkowe: 27 marca w całym kraju
miał się odbyć czterogodzinny strajk ostrzegawczy,
w przypadku braku dalszego porozumienia z władzami 31 marca – strajk generalny. Napięcie w kraju
spotęgowały prowadzone od 17 marca manewry
wojsk Układu Warszawskiego „Sojusz 81”. Po trudnych negocjacjach, w przeddzień zapowiedzianego
strajku generalnego, podpisano tzw. porozumienie warszawskie. Był to ostatni tak mocny sygnał
mobilizacji strajkowej „Solidarności” w okresie jej
legalnej działalności – 27 marca w strajku mogło
uczestniczyć ok. 14 mln osób13. Wyraźnym ustępstwem rządu była sądowa rejestracja 12 maja 1981 r.
statutu Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” (NSZZ RI „Solidarność”) (zob. tekst źródłowy nr 18).
Wiosną 1981 r., poza politycznymi napięciami,
społeczeństwo zmagało się z coraz gorszym zaopatrzeniem w sklepach i wielogodzinnymi kolejkami.
W kwietniu rząd rozszerzył system kartkowy –
reglamentowanego zaopatrzenia w podstawowe
artykuły żywnościowe. Latem zmniejszył kartkowy przydział mięsa, wprowadził podwyżkę cen
na podstawowe artykuły wraz z systemem rekompensat. Mimo to pogłębiały się trudności aprowizacyjne, a społeczne niezadowolenie znalazło
publiczny wyraz w tzw. marszach głodowych, które
13

R. Terlecki, Solidarność 1980–1989…, s. 79; Zob. szerzej: K. Osiński, P. Rybarczyk, Kryzys bydgoski 1981. Przyczyny, przebieg, konsekwencje, t. 1, Monografia, Bydgoszcz – Gdańsk – Warszawa 2013;
K. Maniewska, Narodziny i działalność rolniczej „Solidarności”
1981–1989. Materiały edukacyjne dla nauczyciela, [w:] O wieś polską wolną, niezależną, samorządną. Od PSL do NSZZ RI „Solidarność” (1944–1989), seria Teki edukacyjne IPN, Bydgoszcz –
Gdańsk – Warszawa 2020.
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w lipcu przeszły ulicami niektórych miast. Największy z nich odbył się 30 lipca na ulicach Łodzi,
wzięły w nim udział głównie kobiety z dziećmi14.
Zaostrzenie politycznego kursu wobec „Solidarności” nastąpiło w połowie lipca, kiedy bliski
współpracownik gen. Jaruzelskiego – gen. Czesław
Kiszczak – został szefem MSW. Wpisał się tym
samym w prowadzoną przez premiera militaryzację stanowisk w aparacie partyjno-państwowym15.
W strukturach MSW zintensyfikowano wówczas
działania, których celem była m.in. kompromitacja „Solidarności”, wykorzystywanie elementu
zaskoczenia członków związku i społeczeństwa,
wychwytywanie i represyjne działania wobec
publicznego obrażania rządu czy działalności
pozastatutowej16. Sierpniowe rozmowy Prezydium
KKP NSZZ „Solidarność” z Komitetem Rady
Ministrów ds. Związków Zawodowych dotyczące
reformy gospodarczej wpisywały się w ten scenariusz. Wicepremier Mieczysław Rakowski wykorzystał spotkanie do obarczenia strony związkowej
odpowiedzialnością m.in. za dramatyczną sytuację
ekonomiczną w kraju oraz wytknął „organizację
demonstracji ulicznych”, które „otwierają drogę
do konfrontacji”17 (zob. tekst źródłowy nr 19).
W podobnym tonie brzmiał komunikat radiowy,
w którym „Solidarności” zarzucano „brak chęci
kompromisu”, pomimo że to ona postulowała przyspieszenie reform gospodarczych czy zwiększenie
roli samorządu18.
Okazją do kontynuowania taktyki propagandowego przekonywania społeczeństwa o konfrontacyjnej działalności związku stał się I Krajowy Zjazd
Delegatów NSZZ „Solidarność”, przeprowadzony
w dwóch turach: 5–10 września i 26 września –
7 października 1981 r. Świat, a zwłaszcza państwa
bloku wschodniego z uwagą śledziły jego przebieg.
Zgromadzeni w Hali Olivia w Gdańsku delegaci,
poza wyborem przewodniczącego związku (Lecha
Wałęsy) i przyjęciem programu „samorządnej
14
15
16

17

18
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S. Pilarski, Marsz głodowy w Łodzi – 30 lipca 1981, Łódź 2021.
A. Paczkowski, Droga do „mniejszego zła”…, s. 227.
P. Raina, M. Zbrożek, Operacja „Lato-80”. Preludium stanu wojennego. Dokumenty MSW 1980–1981, Pelplin 2003, s. 15–16.
Stenogram wystąpienia wiceprezesa Rady Ministrów Mieczysława F. Rakowskiego na spotkaniu Komitetu Rady Ministrów
ds. Związków Zawodowych z Prezydium KKP NSZZ „Solidarność”,
3 VIII 1981 r., www.sierpień1980.pl.
T. Kozłowski, Wstęp, [w:] PZPR a „Solidarność”, Tajne dokumenty
Biura Politycznego, wstęp idem, Warszawa 2013, s. 43.

Rzeczpospolitej”, w Uchwale Programowej wskazali na tożsamość NSZZ „Solidarność” wykraczającą poza ramy klasycznego związku zawodowego:
„Stanowimy organizację, która łączy w sobie cechy
związku zawodowego i wielkiego ruchu społecznego. Zespolenie tych cech stanowi o sile naszej
organizacji i o naszej roli w życiu całego narodu”19
(zob. tekst źródłowy nr 20). Wydarzeniem, które
wywołało gwałtowną reakcję KC KPZR i pozostałych państw Układu Warszawskiego, stało się
jednak „Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej”, zawierające zachętę do tworzenia wolnych
związków zawodowych w krajach socjalistycznych. W komentarzu dziennika „Prawda” zjazd
został określony jako „antysocjalistyczna i antyradziecka orgia”20, w Polsce partyjną prasę zalała fala
potępiających artykułów i oświadczeń21. W opinii
BP KC PZPR zjazd świadczył o „rozległej konfrontacji politycznej” i jednostronnym złamaniu
porozumień sierpniowych (zob. tekst źródłowy
nr 21). Moskwa żądała od polskich władz stanowczego przeciwstawienia się „kontrrewolucji” ekstremistycznych elementów. Dramaturgię wydarzeń po raz kolejny potęgowały odbywające się
manewry wojskowe pod kryptonimem „Zapad-81”.

W stronę stanu wojennego
Na posiedzeniu 13 września Komitet Obrony Kraju
stwierdził gotowość pod względem prawnym
i organizacyjnym do wprowadzenia stanu wojennego. 18 października 1980 r., na nadzwyczajnym
plenum KC PZPR, zgodnie z sugestią Moskwy
I sekretarzem partii został Wojciech Jaruzelski,
pozostając nadal premierem i ministrem obrony
narodowej. Jaruzelski był zdecydowany na siłową
konfrontację z ruchem związkowym. Stan wojenny
na terenie całego kraju został uznany za jedyne
rozwiązanie w informacji MSW z 25 paździer-

19

20

21

B. Kaliski, „Antysocjalistyczne zbiorowisko”? I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, Warszawa 2003, s. 19.
Gdański zjazd – antysocjalistyczne zbiorowisko. Komentarz dziennika „Prawda”, „Żołnierz Wolności”, 14 IX 1981, nr 211, s. 2; za:
Bartosz Kaliski, „Antysocjalistyczne zbiorowisko”? I Krajowy Zjazd
Delegatów NSZZ Solidarność, Warszawa 2003, s. 112–114.
M.in.: „Żołnierz Wolności”, 14 IX 1981; „Trybuna Ludu”, 10, 15, 17
i 18 IX 1981.

Władza wobec Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Listopad 1980 – grudzień 1981 roku
nika22. Druki z obwieszczeniem o wprowadzeniu stanu wojennego były gotowe, w jednostkach
MO przechowywano broń dla 8 tys. osób z tzw.
aktywu partyjno-państwowego i prowadzono dla
nich szkolenia23 (zob. tekst źródłowy nr 22), o dwa
miesiące przedłużono służbę zasadniczą wychodzącym „do cywila” żołnierzom, wprowadzono
gotowość do powołania rezerwistów, uzupełniano
listę osób do internowania. W całym kraju działania rozpoczęły wojskowe Terenowe Grupy Operacyjne. Informacje propagandy rządowej o mających
wystąpić brakach prądu, chleba czy węgla w czasie
nadchodzącej zimy potęgowały w społeczeństwie
atmosferę strachu, niepewności i skupiały uwagę
na sprawach bytowych.
4 listopada odbyło się zainicjowane przez
Wojciecha Jaruzelskiego trójstronne spotkanie
z Lechem Wałęsą i prymasem Józefem Glempem.
To taktyczne posunięcie służyło jedynie zakamu22

23

R. Terlecki, Solidarność 1980–1989…, s. 105–106; Paczkowski,
Droga do…, s. 231.
Idem, Pół wieku…, s. 324; W sierpniu wydano również dokument:
Notatka służbowa zastępcy dyrektora Biura Prewencji Komendy
Głównej MO mjr. Ryszarda Podziarka w sprawie samoobrony
i ochrony rodzin funkcjonariuszy, emerytów i rencistów MO i SB
w miejscu ich zamieszkania, 2 VIII 1981, [w:] Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980–1983), wybór, wstęp i oprac. B. Kopka,
G. Majchrzak, Warszawa 2001, s. 47–49.

flowaniu rzeczywistych planów władzy, którym
„Solidarność” nie była w stanie zagrozić24. Funkcjonująca przez szesnaście miesięcy na linii władza – NSZZ „Solidarność” formuła negocjacji uległa wyczerpaniu.
2 grudnia oddziały ZOMO spacyfikowały studencki strajk w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w Warszawie. W partyjnej prasie przekonywano, że działania pacyfikacyjne prowadzono
w imię respektowania prawa, czego od władzy
„domaga się społeczeństwo” (zob. tekst źródłowy
nr 23).
Rząd zwrócił się do sejmu o uchwalenie ustawy
„o nadzwyczajnych środkach działania w interesie
ochrony obywateli i państwa”, Kościół przestrzegał
przed przyjęciem takiej ustawy, a „Solidarność”
zareagowała zapowiedzią 24-godzinnego strajku,
a w razie wprowadzenia ustawy w życie – zagroziła
bezterminowym strajkiem powszechnym..
5 grudnia na posiedzeniu BP KC PZPR kwestia wprowadzenia stanu wojennego została przesądzona. W gestii gen. Jaruzelskiego pozostawał
wybór daty.

24

R. Terlecki, „Solidarność”1980–1989 Polska droga do wolności, Kraków 2018, s. 109.
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Edward Gierek. Domena publiczna

Stanisław Kania. Domena publiczna

Edward Babiuch. Domena publiczna
(grafika zmodyfikowana)

Józef Pińkowski. Fot. D. Kwiatkowski / PAP / CAF

44

Władza wobec Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Listopad 1980 – grudzień 1981 roku

Gen. Wojciech Jaruzelski. Zbiory AIPN

Gen. Czesław Kiszczak. Zbiory AIPN

Marsz głodowy kobiet w Łodzi, 30 lipca 1981 r. Grupa kobiet na ul. Piotrkowskiej niesie transparent z napisem
„Co damy jeść / dziecku – kartki?”. Zbiory AIPN
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Blokada ronda na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej, zorganizowana przez NSZZ
„Solidarność” Regionu Mazowsze, 5 sierpnia 1981 r. Zbiory AIPN

Wyprowadzenie działaczy „Solidarności” z sali sesyjnej WRN, 19 marca 1981 r. Zbiory AIPN
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Władza wobec Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Listopad 1980 – grudzień 1981 roku

Pacyfikacja strajku studenckiego w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej przez jednostki ZOMO oraz oddział
antyterrorystów, 2 grudnia 1981 r. Zbiory AIPN
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PRZYGOTOWANIE I WPROWADZENIE STANU WOJENNEGO
Zwróć uwagę na:
• znaczenie i przebieg operacji „Lato-80”;
• przebieg i znaczenie tzw. kryzysu bydgoskiego
i Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”;
• założenia operacji „Wiosna” / „Wrzos”, „Jodła”,
„Azalia” / „Malwa”;
• termin wprowadzenia stanu wojennego i rolę
wojska;
• znaczenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i strukturę władzy w stanie wojennym;
• przebieg operacji „Jodła”;
• przebieg operacji „Malwa”.

Geneza
Władze PRL pierwsze kroki na drodze przygotowania do siłowego pokonania opozycji w PRL poczyniły na ponad rok przed symbolicznym 13 grudnia.
16 sierpnia 1980 r. minister spraw wewnętrznych
Stanisław Kowalczyk powołał w Ministerstwie
Spraw Wewnętrznych sztab do kierowania operacją „Lato-80”1. Stało się to jeszcze przed podpisaniem porozumień w Szczecinie i Gdańsku, kiedy
najpoważniejsze strajki dopiero się rozpoczynały.
Operacja „Lato-80” miała doprowadzić do odzyskania pełnej kontroli w państwie poprzez działania propagandowe i operacyjne, skierowane
przeciwko strajkującym pracownikom. Inicjatywa
w tym zakresie wyszła ze środowiska Stanisława
Kani — oponenta I sekretarza KC PZPR Edwarda
Gierka, a od września jego następcy. Kania dążył
do konfrontacji i siłowego zakończenia strajków.
Jednak żywiołowość protestów i nieprzygotowanie instytucji państwa do wdrożenia jakiejś formy
stanu wyjątkowego doprowadziły do ustępstw2.

Mimo podpisania porozumień ze strajkującymi w sierpniu i we wrześniu 1980 r. sztab operacji „Lato-80” działał nadal. To właśnie on stał się
pierwszym ośrodkiem, który stopniowo opracowywał i dostosowywał plany siłowego zdławienia opozycji, kojarzonej głównie z „Solidarnością”. Niemal
równocześnie podobne działania planistyczne rozpoczęło środowisko wojskowe3. Władze w 1980 r.
nie były jeszcze zamknięte na alternatywne scenariusze działania, polegające na oczernianiu
działaczy związku w mediach czy na infiltracji
szeregów „Solidarności” przez agentów i tajnych
współpracowników, a następnie osłabianiu pozycji
związkowców formułujących polityczne programy
(głównie środowisko Komitetu Obrony Robotników oraz Konfederacji Polski Niepodległej).
Modelowaniem tych koncepcji zajmował się sztab
operacji „Lato-80”, który miał swoje odpowiedniki
na szczeblu wojewódzkim4, dostosowując plany
do warunków regionalnych.
Od października 1980 r. nad planami walki
z opozycją pracowały połączone agendy MSW oraz
MON5. Tempo prac nad wprowadzeniem stanu
wojennego było zmienne. Intensyfikowano działania planistyczne każdorazowo, gdy materializowały
się spory i zatargi władz z NSZZ „Solidarność”.
Pierwszy poważny zatarg nastąpił 24 października
1980 r., gdy Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował „Solidarność”, dokonując jednak samowolnie zmian w statucie związku. Spodziewając się
strajku generalnego, 28 października sztabowcy
opracowali pierwszą listę osób przewidzianych
do internowania6. Władze zdecydowały wówczas,
że nie są jeszcze gotowe na konfrontację. Spór został
rozwiązany polubownie. Do podobnych wniosków
doszli decydenci PRL w listopadzie 1981 r., kiedy
aresztowano pod zarzutem ujawnienia tajemnicy
państwowej dwóch działaczy „Solidarności”: Jana
3

1

2
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P. Raina, M. Zbrożek, Operacja „Lato-80”. Preludium stanu wojennego. Dokumenty MSW 1980–1981, Pelplin 2003, s. 5.
J. Neja, Grudzień 1981 roku w województwie katowickim, Katowice
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4
5
6

A. Paczkowski, Droga do „mniejszego zła”. Strategia i taktyka
obozu władzy lipiec 1980 – styczeń 1982, Kraków 2002, s. 37.
J. Neja, Grudzień 1981 roku…, s. 48.
G, Majchrzak, Tajemnice stanu wojennego, Warszawa 2016, s. 11.
Ibidem, s. 13.

Przygotowanie i wprowadzenie stanu wojennego
Narożniaka i Piotra Sapełłę, a nad krajem zawisło
widmo strajku generalnego. Mimo oporu ze strony
przedstawicieli struktur siłowych, biuro polityczne
zdecydowało się na „honorowy kompromis” –
zwolnienie aresztowanych w zamian za odwołanie
strajku w ich obronie7 (zob. tekst źródłowy nr 24).
Wraz z objęciem w lutym 1981 r. teki ministra
obrony narodowej przez Wojciecha Jaruzelskiego
władze zaczęły realizować taktykę „odcinkowych
konfrontacji”, polegającą na wszczynaniu lokalnych konfliktów, trzymających stronę związkową
w permanentnej mobilizacji. W dłuższej perspektywie taktyka miała doprowadzić do zmęczenia
i spadku aktywności „Solidarności” oraz poparcia
społecznego dla niej. Wśród innych wydarzeń,
w obliczu których przyspieszano planowanie stanu
wojennego, należy wymienić tzw. kryzys bydgoski
w marcu 1981 r., a następnie, we wrześniu tego roku,
obrady Walnego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Podczas tego ostatniego wydarzenia władze
uznały, że akcja operacyjno-agenturalnej kontroli
działalności związku nie powiodła się i rozwiązanie
siłowe jest nieuniknione8. W intensyfikacji działań przygotowawczych stanu wojennego nie bez
znaczenia były konsekwentne naciski na rozwiązania siłowe, płynące z pozostałych państw bloku
wschodniego z ZSRS na czele9. Stan wojenny wprowadzono w oparciu o tzw. wariant podstawowy –
plan z wiosny 1981 r. pod nazwą „Wprowadzenie
stanu wojennego z wykorzystaniem czynnika
zaskoczenia” (zob. tekst źródłowy nr 24)10.

Założenia stanu wojennego
Stan wojenny był niezwykle skomplikowaną
operacją logistyczną, propagandową i prawną.
Od początku zakładano, że do działań zaangażują
się wszystkie dostępne siły państwa — podporządkowane Ministerstwu Obrony Narodowej (wojsko)
i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (milicja i inne
służby). Całe przedsięwzięcie podzielone zostało
7

8
9
10

Ł. Kamiński, Wstęp, [w:] Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku
wschodniego wobec kryzysu z PRL 1980–1982, red. idem, Warszawa
2006, t. 1, s. 24.
G. Majchrzak, Tajemnice stanu wojennego…, s. 18.
Ł. Kamiński, Wstęp…, s. 27–28.
A. Paczkowski, Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce
13 XII 1981 – 22 VII 1983, Warszawa 2006, s. 25.

na szereg działań (operacji), które otrzymały odpowiednie kryptonimy. Całość operacji opatrywano
określeniem „stan W”, natomiast moment jej rozpoczęcia nazwano „godziną G”. Wśród priorytetów planu były: uniemożliwienie zorganizowania
oporu społecznego, przejęcie całkowitej kontroli
nad obiegiem informacji, zabezpieczenie obiektów
strategicznych oraz rodzin wszystkich funkcjonariuszy zaangażowanych w operację (zob. tekst źródłowy nr 25).
Jedna z najważniejszych operacji stanu wojennego nosiła początkowo kryptonim „Wiosna”.
Polegała na pojmaniu wyselekcjonowanej grupy
przywódców „Solidarności” i odseparowaniu ich
od reszty społeczeństwa, w celu uniemożliwienia
im organizowania oporu oraz strajków. Proceder
ten odbywać się miał z pominięciem prokuratury
czy sądów. W całym kraju planowano przygotować
sieć „obozów odosobnienia”. Listę osób przeznaczonych do internowania z czasem powiększano –
z końcem października 1980 r. liczyła blisko 1,2 tys.
nazwisk11. We wrześniu 1981 r. operację „Wiosna”
przemianowano na „Wrzos”, ale ostatecznie po jeszcze jednej zmianie wdrożono ją pod kryptonimem
„Jodła”.
Liczba aktywnych działaczy związkowych była
na tyle duża, że służby nie były w stanie zatrzymać ich wszystkich. W związku z tym opracowano
operację o kryptonimie „Klon”. Miała ona polegać
na wzywaniu potencjalnie niebezpiecznych dla
władz działaczy opozycji na rozmowy „profilaktyczno-ostrzegawcze” prowadzone przez funkcjonariuszy SB i milicję. W ich trakcie dochodziło
do zastraszania, wymuszania podpisywania „lojalek”, co generalnie miało zniechęcać do podejmowania aktywności opozycyjnej. Gdyby pomimo
takiej rozmowy działacze podjęli aktywność,
mieli zostać objęci internowaniem w ramach akcji
„Jodła”.
Akcja „Azalia”, ostatecznie przemianowana
na „Malwa”, została zaplanowana w celu przejęcia
kontroli militarnej nad wszystkimi instytucjami
zajmującymi się obiegiem informacji – głównie
radiostacjami, studiami radiowymi i telewizyjnymi, redakcjami gazet, centralami telefonicznymi
i ważniejszymi urzędami pocztowymi. W ramach
tej operacji zaplanowano przerwanie komunikacji
11
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telefonicznej prywatnym abonentom oraz ścisłą kontrolę redakcji radiowych i telewizyjnych.
Kontrola ośrodków nadawczych wydawała się
konieczna ze względu na duże uzwiązkowienie
wśród redaktorów i dziennikarzy.
Bardzo istotna dla kondycji psychicznej osób,
które miały brać udział we wprowadzaniu stanu
wojennego, była opieka i ochrona ich najbliższych.
Rodziny najważniejszych dygnitarzy planowano
sprowadzić do pilnie strzeżonych ośrodków wypoczynkowych. W celu obrony rodzin funkcjonariuszy milicji, SB i straży granicznej, a także emerytów
i rencistów tych formacji, zorganizowano „samoobronę”12. Byli funkcjonariusze, w ścisłej współpracy z czynnymi milicjantami, pełnili funkcje
obserwacyjne i patrolowe. Sporadycznie otrzymywali broń osobistą. Ponadto przewidziano wydanie broni osobistej ważniejszym funkcjonariuszom
partyjnym i państwowym wyższego oraz średniego
szczebla.
Wśród innych operacji składających się na stan
wojenny wymienić warto zabezpieczenie obiektów strategicznych, siedzib partyjnych, rządowych
i lokalnych ośrodków władzy, a także działania
mające na celu izolację zagranicznych dziennikarzy czy ograniczenie działalności zagranicznych
przedstawicielstw dyplomatycznych.
Zaplanowano także działania mające na celu
przejęcie i zabezpieczenie mienia NSZZ „Solidarność”, mieszczącego się w zarządach regionów czy
komisjach zakładowych, a także konfiskatę środków finansowych związku w celu zapobieżenia
finansowaniu oporu.
Na kształt planów wprowadzenia stanu wojennego duży wpływ mogła mieć długotrwała współpraca z CIA, a następnie ucieczka na zachód 8 listopada 1981 r. płk. Ryszarda Kuklińskiego – zastępcy
szefa Zarządu Operacyjnego Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego. Pułkownik Kukliński posiadał
dostęp do szczegółowych planów stanu wojennego. Ostatecznie po jego ucieczce nie zdecydowano się na daleko idące zmiany w operacji „stan
W”. Poprzestano na działaniach maskujących
i dezinformacyjnych, m.in. zmieniono kryptonimy
kluczowych operacji stanu wojennego („Wrzos”
na „Jodła”, „Azalia” na „Malwa”). Ostatecznie
12
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F. Puchała, Kulisy stanu wojennego 1981–1983, Warszawa 2016,
s. 256–259.

CIA nie podzieliła się wiedzą o planowaniu stanu
wojennego w PRL.
Termin rozpoczęcia operacji nie był przypadkowy. Już wiele miesięcy wcześniej podczas działań
sztabowych uznano, że niedziela będzie optymalnym dniem rozpoczęcia operacji, bo większość
zakładów pracy w tym dniu nie będzie pracować,
dzięki czemu zorganizowanie strajków byłoby
utrudnione. Data dzienna została prawdopodobnie
wybrana dlatego, że 15 grudnia upływał dwudziestomiesięczny okres, na jaki przedłużono służbę
wojskową 46 tys. żołnierzy wcześniejszego poboru,
a tylko stan wyjątkowy umożliwiłby dalsze utrzymanie poborowych w koszarach13. Byli to żołnierze,
którzy nie znali „Solidarności”, ponieważ w czasie
kształtowania się tego ruchu służyli w wojsku. Odesłanie do domu tak dużej liczby żołnierzy mogłoby
uniemożliwić wprowadzenie stanu wojennego.
Nowi poborowi byli przez armię traktowani bardzo
podejrzliwie i niechętnie powoływani.
Z powodu uznania czynnika zaskoczenia jako
kluczowego dla powodzenia stanu wojennego
sytuacja prawna przedsięwzięcia była niezwykle skomplikowana. Nie istniały bowiem gotowe
ustawy ani akty wykonawcze przewidziane na okoliczność stanu wojennego, a jedynie lakoniczny
zapis w konstytucji PRL. Ponadto, w czasie kiedy
planowano wprowadzić stan wojenny, obradował
sejm PRL, najwyższy organ ustawodawczy mający
wyłączne prawo do uchwalania ustaw. Wprowadzenie pakietu przepisów pod obrady sejmu zdekonspirowałoby całą operację. Dlatego mimo intensywnych analiz prawnych i poszukiwań różnego
rodzaju kruczków, władze uciekły się do złamania
obowiązującego prawa – Rada Państwa usankcjonowała dekretem przepisy regulujące funkcjonowanie państwa w stanie wojennym.

Wprowadzenie stanu wojennego
Działania dezinformacyjne wojska i milicji rozpoczęły się jeszcze przed 13 grudnia 1981 r. Intensywne
działania milicji tłumaczono działaniami prewencyjnymi przeciwko elementom kryminalnym
i chuligańskim. Wojsko uruchomiło tzw. terenowe
grupy operacyjne, mające nieść pomoc terenowym
13

A. Paczkowski, Wojna polsko-jaruzelska…, s. 24.
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oddziałom administracji państwowej i gospodarczej, a zakres ich zainteresowań obejmował większość dziedzin funkcjonowania państwa14. „Solidarność” dostrzegła eskalację działań, nie udało
się jej jednak poznać planów wprowadzenia stanu
wojennego (zob. tekst źródłowy nr 25). Publiczne
ogłoszenie stanu wojennego („godzina G”) nastąpiło 13 grudnia o godzinie 6.00 poprzez nadanie
w Polskim Radiu orędzia Wojciecha Jaruzelskiego
(zob. tekst źródłowy nr 26). Naruszało to zasadę
„prawo nie działa wstecz”, gdyż stan wojenny obowiązywał już od północy. Pierwsze ogólnopolskie
serwisy, informujące o nowej sytuacji, zostały zrealizowane w specjalnie przygotowanym studiu
telewizyjnym na terenie warszawskiej jednostki
wojskowej przy ul. Żwirki i Wigury. Prezenterzy
wystąpili w mundurach wojskowych.
Przepisy stanu wojennego nie redefiniowały
ośrodków władzy, lecz w praktyce władzę po wprowadzeniu stanu wojennego przejęła Wojskowa
Rada Ocalenia Narodowego (działała poprzez
wojewódzkich pełnomocników Komitetu Obrony
Kraju), a w terenie Wojewódzkie Komitety Obrony.
W pierwszych dniach były to jedyne ośrodki decyzyjne. Na czele Wojewódzkich Komitetów Obrony
stali wojewodowie, a ich zastępcami byli szefowie
wojewódzkich sztabów wojskowych oraz komendanci wojewódzcy MO. Członkami z kolei byli
I sekretarze wojewódzcy PZPR oraz wicewojewodowie. Ponadto do kontroli (oficjalnie niesienia
pomocy) terenowych jednostek administracyjnych,
przedsiębiorstw, spółdzielni i innych instytucji użyteczności publicznej, wojsko powołało terenowe
oraz okręgowe grupy operacyjne15. W ten sposób
armia uzyskała praktyczny dostęp do wszelkich
dziedzin funkcjonowania państwa.
Ważnym aspektem nowej sytuacji było rozszerzenie jurysdykcji sądów wojskowych, które mogły
odtąd orzekać w sprawach o niektóre przestępstwa.

Dla części czynów przeciwko stanowi wojennemu
przewidziano tryb doraźny z wyższymi niż dotychczas karami, łącznie z karą śmierci. Dla mniej
ważnych spraw wprowadzono tryb uproszczony,
utrudniający obronę16.
12 grudnia 1981 r. w godzinach popołudniowych
komendanci wojewódzcy MO otrzymali szyfrogramy nakazujące otwarcie kopert opatrzonych
hasłem „Synchronizacja”17. Był to sygnał do rozpoczęcia planowanych od miesięcy akcji. Najwcześniej, bo miejscami już ok. godz. 22.00, rozpoczęła
się operacja „Jodła”. Kluczowe było schwytanie
członków Komisji Krajowej „Solidarności”, obradującej w tym dniu w Gdańsku do późnych godzin
nocnych. Część delegatów zdążyła już rozjechać
się nocnymi pociągami i samochodami do swoich
województw, jednak w kolejnych godzinach większość najważniejszych działaczy (z Lechem Wałęsą
na czele) została internowana. Według meldunku
z 13 grudnia o godz. 22.00 na terenie całego kraju
internowano ok. 3,4 tys. osób18. Osoby zatrzymane
trafiały do jednego z 52 ośrodków internowania
na terenie kraju. Często były wielokrotnie przenoszone. Operacja „Malwa” przebiegła bez większych
zakłóceń, prowadząc do zajęcia przez wojsko 451
obiektów radiowych, telewizyjnych i telefonicznych
na terenie całego kraju19. Na krótko przed północą
połączenia telefoniczne zostały przerwane. Zaledwie w kilku miejscach nie wszystko poszło zgodnie
z planem, a telefony zamilkły dopiero około południa. Sprawnie przebiegało zajmowanie pomieszczeń i budynków związkowych, nieraz w ich trakcie dochodziło do oporu ze strony dyżurujących
związkowców. Zawieszono wszystkie wydawnictwa
prasowe, z wyjątkiem wypuszczenia specjalnych
wydań gazet partyjnych czy resortowych. Po południu ogłoszono wprowadzenie godziny milicyjnej
do odwołania.
16
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Koperta opatrzona napisem „Synchronizacja”. Zbiory AIPN

Dziennikarz w mundurze prowadzi Dziennik Telewizyjny. Fot. M. Dworaczyk / ŚCWiS

52

Przygotowanie i wprowadzenie stanu wojennego

Katowice, Rondo (obecnie rondo im. gen. Jerzego Ziętka). Fot. T. Szymborski / ŚCWiS

Pierwsze dni stanu wojennego, wozy bojowe na ulicach Zabrza. Fot. M. Dworaczyk / ŚCWiS
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Pierwsze dni stanu wojennego,
wozy bojowe na ulicach Zabrza.
Fot. M. Dworaczyk / ŚCWiS

Stan wojenny, kolumna wozów
bojowych na ulicach Zabrza.
Fot. M. Dworaczyk / ŚCWiS
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Uzbrojeni funkcjonariusze patrolują ulice w czasie stanu wojennego. Fot. M. Dworaczyk / ŚCWiS
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PRAWNE ASPEKTY STANU WOJENNEGO
Zwróć uwagę na:
• podstawy systemowe totalitarnego państwa,
sytuację polityczną i uwarunkowania międzynarodowe, które doprowadziły do zainstalowania sowieckiego modelu ustrojowego na ziemiach polskich;
• czynniki prawne, pozwalające na uwiarygodnienie legalności działań komunistów;
• stan wojenny jako ostatni czynnik obrony systemu komunistycznego w Polsce;
• pogwałcenie wypracowanych po 1952 r. zasad
prawa, tworzonych przez komunistów wraz
z wprowadzeniem stanu wojennego;
• instrumentalizacja systemu prawnego (wykorzystanie prawa jako instrumentu) dla celów
służących usprawiedliwieniu celów niegodziwych, a w sytuacjach ekstremalnych (takich
jak wprowadzenie „stanu wojennego” w Polsce
w grudniową noc 1981 r.), celów przestępczych
czy wręcz zbrodniczych;
• skutki działań i ocena praktyki wymiaru sprawiedliwości w świetle zasad państwa prawa,
budowanego po 1989 r. w Polsce;
• ocenę legalności działań, podejmowanych przez
komunistów podczas przygotowywania, wprowadzenia oraz realizacji celów stanu wojennego
w Polsce.

Majestat prawa i jego znaczenie dla usprawiedliwienia
celów niegodziwych, a w sytuacjach ekstremalnych,
takich jak wprowadzenie „stanu wojennego” w Polsce
w grudniową noc 1981 roku, celów przestępczych
czy wręcz zbrodniczych
Przywołanie majestatu prawa ma wymiar szczególny. Pozwala ekskulpować winę (zwalniać
z winy), czyniąc z działań niegodziwych normę,
która może usprawiedliwiać wskazany w normie
podmiot. Tym samym prawo wyznacza przesunięcie granic dopuszczalnych zachowań podmiotów
władzy i usprawiedliwia je, nawet jeżeli pociągają
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za sobą szczególne dolegliwości z możliwością
pozbawienia życia włącznie. Ów majestat prawa,
który pozwalał na podejmowanie takich represji, wymaga pewnej zadumy, szczególnie wtedy,
kiedy przywołujemy jego autorytet w odniesieniu
do zdarzeń rodzących tragedię istnień ludzkich.
W sposób znamienny oddaje to wypowiedź jednego z kreatorów represyjności stanu wojennego,
ministra sprawiedliwości Sylwestra Zawadzkiego,
który 6 października 1982 r. na naradzie sędziów
orzekających w sprawach karnych tak zdefiniował cele procesu karnego: „Nie można patrzeć
na orzeczenia z punktu widzenia faceta, specjalisty od prawa karnego – każdy wyrok przedstawiony jest społeczeństwu jako oręż walki. Wyroki
łagodne traktowane są jako bojkot władzy”1. Ma
to usprawiedliwiać konsekwencje tragicznych zdarzeń i ich skutków nie tylko w wymiarze prawnym,
ale i moralnym – chodzi o „usprawiedliwienie zła”
poprzez stworzenie narracji, że wybór niosący
tragiczny skutek był „mniejszym złem”2. Główny
kreator stanu wojennego i podpora systemu totalitarnego w Polsce w okresie po II wojnie światowej,
Wojciech Jaruzelski, na posiedzeniu Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR) 22 grudnia
1981 r. stwierdzał: „Naszym kapitałem jest legalizm, wprowadzenie stanu wojennego w majestacie prawa i działanie w czasie jego trwania zgodnie
z prawem”3. Inny, „betonowy” komunista Stefan
1

2

3

Wypowiedź ministra sprawiedliwości Sylwestra Zawadzkiego
do sędziów – uczestników międzywojewódzkiej narady sędziów
orzekających w sprawach karnych z 6 października 1982 r. Cyt.
za: M. Gałązka, Prawo karne procesowe w okresie stanu wojennego,
[w:] Prawo karne stanu wojennego, red. A. Grześkowiak, Lublin
2003, s. 134–135.
O rozumieniu terminu „mniejsze zło” oraz jego znaczeniu w okresie stanu wojennego zob. m.in.: I. Krzemiński, „Mniejsze zło” czy
zamordowanie polskich nadziei? Społeczne skutki wprowadzenia
stanu wojennego, [w:] Wokół „mniejszego zła”. Stan wojenny w Polsce. Materiały pokonferencyjne, red. P. Piotrowski, Wrocław 2010,
s. 53–69.
Cyt. za: J. Kędzierski, Polityka i prawo. Wprowadzenie i prawna
ocena stanu wojennego w Polsce w 1981 r., [w:] Prawo karne stanu
wojennego…, s. 33.

Prawne aspekty stanu wojennego
Olszowski przekonywał zaś, że 13 grudnia „został
w Polsce wprowadzony stan wojenny na drodze
w pełni legalnej, zgodnie dyrektywą i intencją
uchwał IV i V Plenum KC”4. Uchwała VII Plenum
KC „uznawała decyzję Rady Państwa o wprowadzeniu stanu wojennego oraz powstanie WRON
za w pełni odpowiadające zaistniałej sytuacji”.
Tym samym dla oceny legalizmu stanu wojennego
„wystarczyły” „dyrektywy i intencje” władz komunistycznej partii oraz ich zgodność z „dyrektywą
i intencją uchwał IV i V Plenum KC” (!).
Pierwszej jednoznacznie negatywnej prawniczej
analizie decyzje Rady Państwa z 12 grudnia zostały
poddane już 14 grudnia 1981 r. przez grupę „Prawników z Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego”, kierowanej „Do Społeczeństwa Polskiego!!!”. W konkluzji opinii poddającej analizie
konstytucję PRL, w szczególności art. 31 i art. 33
ust. 2 wskazuje się: „Powoływanie się na konstytucję PRL i praworządność jest więc hańbą i bezprawiem, wszystkie decyzje junty są oparte na przemocy. Niepodporządkowanie się po[l]eceniom
junty nie stanowi naruszenia prawa”5 (zob. tekst
źródłowy nr 27).

4

5

S. Olszowski, Konsolidacja partii warunkiem jej odrodzenia,
„Nowe Drogi” 1982, nr 1–2, s. 6.
Zgodnie z dostępnymi dzisiaj relacjami autorami tej opinii byli
Tomasz Gizbert-Studnicki, Krzysztof Płeszka i Tomasz Strzelczyk,
zob. https://www.rp.pl/artykul/627733-Stan-wojenny--Wiedzie
lismy--ze-byl-nielegalny.html, https://www.rmf24.pl/fakty/
polska/news-odkrywamy-jedna-z-tajemnic-stanu-wojennego,
nId,206645#crp_state=1. Z relacji tych wynika, że „ […] Myśmy
się zebrali w trójkę i usiedliśmy bodajże na oknie w Collegium
Novum, i mniej więcej w ciągu 15–30 minut napisaliśmy opracowanie na jedną stronę, które było dalekie od wszelkich wymagań
kunsztu prawniczego. Zawierało w gruncie rzeczy jeden dosyć
oczywisty argument – mianowicie w ówczesnym stanie konstytucji Rada Państwa mogła wydawać dekrety tylko w okresie przerwy
między sesjami Sejmu. Wtedy sesja Sejmu trwała, a więc Rada
Państwa nie miała prawa wydawania dekretu i na tej podstawie
wydaliśmy opinię, że dekret o wprowadzeniu stanu wojennego
jest nielegalny”. Opinia ta była cytowana przez Radio Wolna
Europa. Została przekazana dzięki wypuszczanym balonikom nad
Bałtykiem, z których część docierała do Szwecji. Z relacji ustnej,
przekazanej prof. Marianowi Małeckiemu przez prof. Andrzeja
Bryka, wynika, że w godzinach porannych 14 grudnia w holu
Collegium Novum spotkało się ok. sześciu osób (wraz z nim),
prof. Tomasz Gizbert-Studnicki z jeszcze dwoma innymi osobami,
wykorzystując parapet okienny sporządzili tekst opinii. Ktoś miał
zaproponować, aby przekazać ten tekst wraz z podręcznikiem
Prawa konstytucyjnego robotnikom w Hucie im. Lenina. Składający relacje nie był w stanie potwierdzić, czy udało się zrealizować
ten zamiar.

Ocena legalności działań, podejmowanych
przez komunistów podczas przygotowywania,
wprowadzenia oraz realizacji celów stanu wojennego
w Polsce
Podstawą dla oceny przez komunistów legalności
było wykreowane na gruncie sowieckiej ideologii
pojęcia „praworządności socjalistycznej”, której
sens i istota sprowadzać się miała do instrumentalizacji prawa jako narzędzia pozwalającego uzasadniać „klasowy charakter państwa i prawa”. Musiało
to rodzić w praktyce wiele niebezpieczeństw, zważywszy, że „klasowy charakter państwa” był warunkowany, a właściwie mógł istnieć tylko w systemie
opartym na permanentnej walce klas. Wraz z zanikiem tej walki miało zaniknąć państwo. Taki stan
rzeczy musiał oddziaływać na całokształt zagadnień wyznaczających prawne uwarunkowania
nowej sytuacji, jaka zaistniała po grudniowej nocy
1981 r.
Nawet w systemie totalitarnym uchwalano konstytucje, dążąc do legalizowania systemu ustrojowego. Formalne przesłanki, oznaczające funkcjonowanie aparatu władzy państwowej oraz wskazanie
praw, w oparciu o które funkcjonowały te organy,
miało duże znaczenie dla wykazywania na gruncie międzynarodowym, że system ten odpowiada
takim rygorom, które wyznacza społeczność międzynarodowa w procesie uznania państwa. Jednak
czy sam fakt ogłoszenia konstytucji jest czynnikiem
wystarczającym do przyjęcia, że mamy do czynienia z państwem o systemie konstytucyjnym? Przyjmuje się w systemach demokratycznych, że istota
pojęcia sprowadza się do zaistnienia dwóch przesłanek: podziału władzy oraz należytej gwarancji
praw podmiotowych. Pierwsza z tych przesłanek
została wyeliminowana z systemu ustrojowego
wraz z przyjęciem konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) 22 lipca 1952 r.6 Stanowiło
to jedynie formalne usankcjonowanie stanu rzeczy, który istniał od początku wprowadzania „władzy ludowej”, a więc od 1944 r. Monteskiuszowska
zasada podziału władzy została zastąpiona zasadą
6

Konstytucję PRL, w brzmieniu zawierającym tekst jednolity
z istotnymi zmianami wprowadzonymi w 1976 r., ogłoszono w:
Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 16 lutego
1976 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r., Dz.U. 1976 nr 7, poz. 36.
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jednolitości władzy państwowej, funkcjonującej
w warunkach „dyktatury proletariatu”, dodatkowo
wzmocnionej „kierowniczą rolą PZPR”. W obrębie formalnego odniesienia: konstytucja z 22 lipca
1952 r. zawierała szereg praw podmiotowych,
PRL ratyfikowała szereg paktów praw człowieka.
W rzeczywistości, prawa te były pozbawione należytej gwarancji niewzruszalności, co powodowało,
że system totalitarny naruszał je w sposób permanentny, przyjmując jednak pozory ochrony.
Wprowadzone 13 grudnia 1981 r. dekrety stanu
wojennego7 (zob. tekst źródłowy nr 28) w sposób
zasadniczy łamały nawet te prawa, które komuniści wpisali do konstytucji, zezwalając na ich bezwzględne gwałcenie: poczynając od prawa do życia,
poprzez wolność osobistą i bezpieczeństwo osobiste, bezpieczeństwo prawne, prawo do wolności
myśli, poglądów, prywatności, swobody wypowiedzi, swobody poruszania się, nienaruszalności korespondencji, wolności związkowej, zgromadzeń, zrzeszania się. Pomimo że dekret został
przyjęty z naruszeniem norm konstytucji, która
sama w sobie stanowi wątpliwy akt rangi ustrojowej, został zatwierdzony przez sejm PRL8 i stał się
podstawą sankcjonowania w „majestacie prawa”
prześladowań i represji obejmujących tysiące Polaków, wywołując przy tym niejednokrotnie nieodwracalne skutki, włącznie z utratą życia wielu osób.
Sposób wprowadzenia stanu wojennego,
prawne oceny dekretów, zasady jego obowiązywania muszą być poddane surowej ocenie. Nie
wchodząc w ocenę konstytucji z 1952 r., należy
stwierdzić, że sposób wprowadzenia dekretów
w noc grudniową naruszał jej zasady. Interpretacja
prawna zaistniałej sytuacji nie budzi wątpliwości.
7

8
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Najbardziej znaczącymi „aktami prawnymi” tego okresu były:
Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym, Dz.U. 1981
nr 29, poz. 154, Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia
w czasie obowiązywania stanu wojennego, Dz.U. 1981 nr 29, poz.
156 oraz Dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o przekazaniu do właściwości sądów wojskowych spraw o niektóre przestępstwa oraz
o zmianie ustroju sądów wojskowych i wojskowych jednostek
organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
w czasie obowiązywania stanu wojennego, Dz.U. 1981 nr 29 poz.
157. Akty te formalnie utraciły moc dopiero w 2002 r., zob. art. 38
Ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego
podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,
Dz.U. 2002 nr 156, poz. 1301.
Ustawa z dnia 25 stycznia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej
w okresie stanu wojennego, Dz.U. 1982 nr 3, poz. 18.

Powszechnie znanym jest często przywoływany
argument o naruszeniu art. 31 konstytucji z 1952 r.,
zgodnie z którym Rada Państwa (RP) mogła
wydawać dekrety z mocą ustawy w okresie między sesjami sejmu9. Dekrety stanu wojennego RP
wydała w czasie sesji sejmu, w sytuacji, gdy kolejne
obrady zostały zapowiedziane na 15 i 17 grudnia.
Jeżeli te akty zostały wydane z naruszeniem prawa,
to również wszystkie inne akty prawne, wydane
na ich podstawie, zostały wydane z naruszeniem
prawa. Ponadto sejm, „zatwierdzając” 25 stycznia
1982 r. dekrety RP, naruszył obowiązujące zasady,
gdyż w miejsce uchwały o ich zatwierdzeniu przyjął „ustawę z dnia 25 stycznia 1982 r. o szczególnej
regulacji prawnej w okresie stanu wojennego”. Tryb
ten był niezgodny z trybem właściwym dla zatwierdzania dekretów z mocą ustawy, podejmowanych
przez RP. Nie zastępuje go również przyjęcie przez
sejm uchwały, w której stwierdza się, że wprowadzenie stanu wojennego było koniecznością. Próby
opierania tej argumentacji w oparciu o art. 33 ust. 2
konstytucji10 nie mają jakiegokolwiek uzasadnienia,
co dobitnie zostało dopełnione w wyroku Trybunału Konstytucyjnego11 (zob. tekst źródłowy nr 29).
Podstawą dla oceny końcowej legalności wprowadzenia stanu wojennego oraz aktów wydawanych w grudniu 1981 r. może być akt oskarżenia
oraz przebieg procesu prowadzonego przeciwko
Wojciechowi Jaruzelskiemu i innym twórcom
i inspiratorom stanu wojennego, którzy kierując
związkiem przestępczym o charakterze zbrojnym
dopuścili się zbrodni komunistycznej. Postępowanie w tej sprawie było podjęte i przez długi czas
prowadzone przez Oddziałową KŚZpNP w Katowicach (sygn. akt S 101/04/Zk)12. Prowadzonego
9

10

11

12

„W okresach między sesjami Sejmu Rada Państwa wydaje dekrety
z mocą ustawy. Rada Państwa przedstawia dekrety Sejmowi
na najbliższej sesji do zatwierdzenia”. Artykuł 31. ust. 1, Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej…
„Rada Państwa może wprowadzić stan wojenny na części lub
na całym terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jeżeli
wymaga tego wzgląd na obronność lub bezpieczeństwo państwa.
Z tych samych powodów Rada Państwa może ogłosić częściową
lub powszechną mobilizację”. Art. 33. ust 2., Konstytucja Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej…
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego: 11/2/A/2011 WYROK z dnia
16 marca 2011 r., sygn. akt K 35/08, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/
download.xsp/WDU20110640342/T/D20110342TK.pdf [dostęp:
27 VII 2021 r.].
Akt oskarżenia przeciwko Wojciechowi Jaruzelskiemu i innym,
skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie przez OKŚZpNP
w Katowicach (PDF aktu oskarżenia) wraz z zarządzeniem
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przez wiele lat procesu nie można uznać za w pełni
zakończony sukcesem, nie ziszczono wszystkich
jego celów z uwagi na śmierć oskarżonych, w tym
Wojciecha Jaruzelskiego. W tym stanie rzeczy sąd
umorzył wobec nich postępowanie (zob. tekst źródłowy nr 30, 31).

Praktyka represyjności w okresie stanu wojennego,
a legalne podstawy działania organów ochrony
prawnej w systemach praworządnych
Normy zawarte w konstytucji PRL wyraźnie
określały zasady funkcjonowania władz: „Ścisłe przestrzeganie praw PRL jest podstawowym
obowiązkiem każdego organu państwa i każdego
obywatela” (art. 4. ust. 2.) oraz „Wszystkie organy
władz i administracji państwowej działają na podstawie przepisów prawa” (art. 4. ust. 3.)13. Przyjmując założenia wypływające z wcześniejszych uwag
dotyczących nielegalnego trybu wprowadzenia
stanu wojennego, wszystkie działania i zaniechania
podejmowane przez podmioty władzy, w tym podmioty ochrony prawnej (sądy, prokuratura, milicja
obywatelska, SB), powinny być podporządkowane
zasadom wskazanym wyżej. W praktyce odsunięto
jednak normy konstytucyjne, przyjmując jako wiążące zasady wypływające z „prawodawstwa” stanu
wojennego, wprowadzonego bez legitymacji prawnej. Tym samym odrzucono zasadę legalizmu, nie
uznając nawet za właściwe stosowania konstytucji
uchwalonej przez komunistów dla realizacji celów
totalitarnego systemu. W takiej sytuacji praktyka
mogła generować skalę represyjności w sposób
niczym nieograniczony. W efekcie dokonano szeregu zmian poprzez znaczne zaostrzenie procedury
i prawa karnego oraz wprowadzono wiele mechanizmów, które nawet peerelowskiemu systemowi
wcześniej nie były znane.

13

Naczelnika OKŚZpNP w Katowicach w sprawie jego udostępnienia, https://ipn.gov.pl/pl/sledztwa/stan-wojenny/24205,Akt-oskar
zenia-przeciwko-Wojciechowi-Jaruzelskiemu-i-innym-skiero
wany-do-Sadu-Ok.html [dostęp: 27 VII 2021 r.] oraz Informacja
na temat prowadzonego przez katowicki oddział IPN śledztwa
przeciwko autorom stanu wojennego, https://ipn.gov.pl/pl/sledz
twa/stan-wojenny/24208,Informacja-na-temat-prowadzonegoprzez-katowicki-oddzial-IPN-sledztwa-przeciwko-.html [dostęp:
27 VII 2021 r.].
Zob. art. 4 ust. 2 i 3, Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej…

Bezprawność wydania dekretów stanu
wojennego powodowała, że sędziowie orzekali
na podstawie bezprawnych norm, zawartych
w dekretach. W wielu orzeczeniach uchylających
wyroki wydawane przez sądy stosujące represje
w okresie stanu wojennego jednoznacznie podkreślano, że powołanie się na dekret o stanie
wojennym nie było legalną podstawą do orzekania w stosunku do osób działających na rzecz
niepodległego bytu państwa polskiego. Pomimo
tego sądy i inne organy ochrony prawnej w szerokim zakresie podejmowały działania, przywołując normy ogłaszanych aktów prawnych, ale
i wykorzystując istniejące kodeksy. Skala krzywd
i upokorzeń jest niemierzalna. Dla ich realizacji
wykorzystywano głównie normy prawa karnego
oraz normy prawa pracy. Należy jednak pamiętać, że szczegółowe regulacje dotyczyły nieomal
wszystkich innych gałęzi prawa, wkraczając w rozliczne dziedziny życia społecznego i osobistego –
weźmy dla przykładu regulacje prawne dotyczące
funkcjonowania wyższych uczelni, czy też pozycję prawną pracowników naukowych i studentów.
Tylko w 1982 r. odwołano dwudziestu rektorów
wyższych uczelni, wybranych w demokratycznych
wyborach w roku poprzednim. Represje dotykały
również wymiaru sprawiedliwości. RP odwołała
ok. czterdziestu sędziów z powodu „braku rękojmi
należytego wykonywania obowiązków sędziego”.
Minister sprawiedliwości dokonał licznych przesunięć na stanowiskach funkcyjnych. Kilkudziesięciu sędziów złożyło rezygnacje ze służby. Byli
jednak tacy sędziowie, którzy jawnie sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziowskiej i orzekali kary
niewspółmierne do stopnia winy i stopnia społecznego niebezpieczeństwa czynu. Sprawy polityczne były przydzielane wielokrotnie do rozpoznania tym osobom, na których ówczesne władze
mogły polegać.

Zmiany systemu karania i zasad prawa karnego
powodujące poważny wzrost represyjności
Zmiany prawa karnego wykazywały poważny
wzrost represyjności. Surowość kar tego okresu
skłania wręcz do przyjęcia tezy o terrorze karnym,
który musi być utożsamiany z karą niesprawiedliwą. Prawie dziesięciokrotnie zwiększono tytuł
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orzekania kary śmierci. Nie ograniczano zagrożenia tą karą jedynie do najcięższych zbrodni. Można
ją było wymierzyć nawet, stosując tryb doraźny.
Prawdą jest, że kary tej nie orzekano powszechnie. Na podstawie prawa stanu wojennego wydano
pięć wyroków śmierci. Sam fakt zagrożenia tą karą
w tak monstrualnych wymiarach musi budzić
grozę. Za przestępstwa podlegające postępowaniu
doraźnemu sąd orzekał karę dodatkową pozbawienia praw publicznych, a także mógł orzec podanie
wyroku do publicznej wiadomości, jak również
orzec konfiskatę całości lub części mienia. Prawo
karne stanu wojennego wprowadzało – nawet
z mocą wsteczną – wiele zakazów zachowań, uważanych dotąd za zgodne z prawem, oraz zaostrzenie sankcji za niektóre przestępstwa objęte trybem doraźnym, często będących podstawą praw
człowieka. Tym samym realizacja praw człowieka
stała się przestępstwem (przestępstwo z opinii).
Prawodawstwo stanu wojennego wprowadziło
do systemu przepisów karnych 26 nowych typów
czynów karalnych. Wprowadzono 11 nowych przestępstw oraz 15 nowych wykroczeń. Zaostrzenie
wymiaru kary za przestępstwa popełnione w czasie stanu wojennego objęło 94 sankcje. Nową kategorią były nakazy i zakazy przypominające kary,
np. powszechny obowiązek wykonywania pracy
czy też przepadek na rzecz Skarbu Państwa przesyłek pocztowych i korespondencji telekomunikacyjnej. Problemem jest też szereg złożonych materii
prawnych, rodzących tragiczne skutki, związanych
z obowiązywaniem aktów prawnych naruszających
prawa podmiotowe obywateli, fakt antydatowania aktów prawnych, trybu wydania właściwego
Dziennika Ustaw. Takie określenia jak „organizowanie”, „kierowanie”, „akcja protestacyjna”, stanowiące czyn zabroniony, kryminalizujące pewne
rodzaje zachowań, stały się przedmiotem wykładni
rozszerzającej, często surowo traktowanej przez
sądy. Dopełnieniem tego była postawa Sądu Najwyższego (SN), który w swych wytycznych zakładał
możliwość posługiwania się klauzulą społecznego
niebezpieczeństwa „zgodnie z aktualnymi interesami społeczno-politycznymi grupy sprawującej
władzę”. Za „społecznie niebezpieczne” SN uznał
„wszelkie działania nie znajdujące aprobaty władz”!
Odnotowywano przypadki wszczynania postępowań karnych inspirowanych lub fingowanych
przez Służbę Bezpieczeństwa (SB) czy Milicję Oby-
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watelską (MO), w których dowody preparowano
przez te służby. Ograniczenia w prawie do obrony
skutecznie utrudniało przygotowania obrony,
zarówno przez oskarżonego, jak jego obrońcę. Obok
tego obligatoryjność tymczasowego aresztowania
i wprowadzenie administracyjnego środka izolacyjnego w postaci internowania godziły w zasadę
domniemania niewinności. Wprowadzono środki
prewencyjne, pośród których powszechnie stosowanym było internowanie. Decyzja o internowaniu, wydawana przez komendanta wojewódzkiego
MO, stosowana przez funkcjonariuszy SB – miała
formalnie charakter administracyjny, chociaż
faktycznie posiadała materialne cechy kary. Akty
internowania miały miejsce jeszcze przed północą 12 grudnia, a dekret stanowiący podstawę
tego działania został podjęty ok. godz. 1.00 w dniu
13 grudnia 1981 r. Zatrzymanie na 48 godzin stawało się środkiem do internowania, pozostającym
poza jakąkolwiek kontrolą. Podobnie przeszukaniom osób i pomieszczeń, których często nie
dokumentowano, towarzyszyły samowolne działania funkcjonariuszy14. W okresie stanu wojennego za przestępstwa z pobudek politycznych sądy
powszechne skazały 1685 osób, w tym na podstawie
prawodawstwa stanu wojennego – 979 osób. Sądy
wojskowe skazały 10 191 osób, w tym 5681 za przestępstwa z dekretu o stanie wojennym. Wprowadzono szczególny tryb postępowania w sprawach
o przestępstwa – postępowanie doraźne, którym
objęto 154 rodzaje przestępstw, wśród których były
zarówno przestępstwa polityczne, jak i przestępstwa pospolite. Zapowiadano wprowadzenia kary
banicji, w praktyce zmuszając wiele osób do przymusowej emigracji bez prawa powrotu do ojczyzny.
Stanowiło to jedną z największych tragedii tamtego
okresu, powodując stosowanie odpowiedzialności zbiorowej, obejmującej całe rodziny. Przepisy
aktów abolicyjnych i amnestyjnych, zamykające
drogę apelacyjną do wykazania niewinności,
zakrawały na akt hipokryzji. Ministerstwo Sprawiedliwości sporządzało raporty o stosowaniu zbyt
łagodnych wyroków15.
14

15

G. Majchrzak, Działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w okresie stanu wojennego, [w:] Wokół „mniejszego zła”…,
s. 69–85.
W. Polak, Specyfika represji stanu wojennego, [w:] Internowani
i uwięzieni w stanie wojennym, red. T. Kurpierz, J. Neja, Katowice – Warszawa 2018, s. 13–37.
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Skutki działań i ocena praktyki wymiaru
sprawiedliwości w świetle zasad państwa prawa,
budowanego po 1989 roku w Polsce
Skutki działań represyjnych z okresu stanu wojennego pozostają trwałym elementem nie tylko osobistych losów wielu działaczy nurtu niepodległościowego lat osiemdziesiątych. Metody i formy
brutalnych działań podmiotów ówczesnych władz,
nie tylko organów ochrony prawnej, wywierają
po dzień dzisiejszy traumatyczne skutki również
u osób najbliższych, które poddawane były terrorowi fizycznemu i psychicznemu. Skutki natury
politycznej, międzynarodowej, gospodarczej,
po dzień dzisiejszy wpływają na kształtowanie stosunków społecznych, obejmujących różne sfery
życia publicznego. Wielu sędziów sprzeniewierzyło się zasadom niezawisłości i niezależności.
Wykorzystywano dla celów represyjności bardziej
dyspozycyjne sądy wojskowe, które okazały się
przydatniejsze dla realizacji bezprawia władzy.
Rozbudowano właściwość rzeczową sądów wojskowych. Dekret poddał pod właściwość tych sądów
i prokuratur wojskowych ponad pięćdziesiąt przestępstw, które do tej pory podlegały właściwości
sądów powszechnych. Niejednokrotnie wyroki
wydawane były na zamówienie komunistycznych
funkcjonariuszy ówczesnych partyjno-państwowych władz. Niechlubną rolę odegrał SN, który
zdaniem badaczy tych problemów „zamiast być
sądem sprawiedliwym, stał się sądem bezprawia,
najwyższym wymiarem niegodziwości”16.
Tragicznym bagażem tamtej epoki, dźwiganym
przez społeczeństwo RP, jest brak rozliczenia się,
zgodnie z zasadami sprawiedliwości państwa praworządnego, ze sprawcami systemu totalitarnego,
niejednokrotnie winnymi popełnienia zbrodni

komunistycznych17. Przykładem wręcz ironicznym
jest to, jak wielu dyspozycyjnych funkcjonariuszy
ówczesnych władz, bezpieki, prokuratorów czy
sprzeniewierzającym się zasadom niezawisłości
i niezależności sędziów pełni do dziś szereg ról
publicznych, niejednokrotnie z wyborczego nadania uprawnionych obywateli. Totalitarna polityka
nie tylko odniosła triumf nad prawem i sprawiedliwością, ale wyzwoliła wiele ludzkich postaw, które
można utożsamiać ze złą stroną natury ludzkiej,
w której było miejsce na skłonności sadystyczne,
nienawiść, zdolność do zabicia drugiego człowieka,
złożenie podpisu pod aktem oskarżenia o niejednokrotnie absurdalnych zarzutach czy też wydanie
wyroku w oparciu o bardzo wątpliwe materiały
dowodowe. Ocena prawa stanu wojennego rodzi
ponury obraz rzeczywistości, w której brutalność,
niegodziwość, prymitywizm działań przeplatają się
z wieloma tragediami życia ludzkiego, niejednokrotnie mimowolnie wplecionego w machinę totalitarnego systemu. Mimo istnienia od 1991 r. systemu pozwalającego na weryfikację bezprawnych
działań, unieważnienie orzeczeń wydanych wobec
osób represjonowanych za działalność na rzecz
niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz zadośćuczynienie doznanych krzywd, w praktyce skala
kompensaty niejednokrotnie odbiega od tej, jaką
sądy przyznają niesłusznie skazanym za przestępstwa kryminalne czy też niesłusznie tymczasowo
aresztowanym. Pozostaje walka o prawdę historyczną, pamięć potomnych i godne uhonorowanie bohaterów lat osiemdziesiątych XX w. Taką
rolę wypełnia przyznawany przez prezydenta RP,
na wniosek prezesa Instytutu Pamięci Narodowej,
Krzyż Wolności i Solidarności.
17

16

M. Kuć, Najwyższy Wymiar Niegodziwości” – orzecznictwo Sądu
Najwyższego okresu stanu wojennego, [w:] Prawo karne stanu
wojennego, red. A. Grześkowiak, Lublin 2003, s. 163–181.

W. Kulesza, Crimen laesae iustitiae. Odpowiedzialność karna
sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe według prawa norymberskiego, niemieckiego, austriackiego i polskiego, Łódź 2013,
s. 435–463.
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REPRESJE STANU WOJENNEGO
Zwróć uwagę na:
• praktykę represyjności w okresie stanu wojennego, a legalne podstawy działania organów
ochrony prawnej w systemach praworządnych;
• zmiany systemu karania oraz zasad prawa karnego, powodujące poważny wzrost represyjności;
• wskazanie głównych ośrodków represyjnego
działania: sądy wojskowe, sądy powszechne,
organy administracji państwowej, stosujące
decyzje o internowaniu, więzienia, areszty tymczasowe, ośrodki internowania;
• skalę represji bezpośrednich, metody i formy
działania aparatu bezprawia komunistycznego
opierającego się na „legalizmie norm” zawartych w aktach prawnych ogłaszanych w okresie stanu wojennego, jak i w systemie prawa
karnego Polski Ludowej, dostosowywanego
do potrzeb dekretów okresu stanu wojennego;
• metody inwigilacji, środki przymusu bezpośredniego, pobicia, ścieżki zdrowia, wykorzystywanie agentury w środowiskach opozycji, zwolnienia z pracy, przenoszenie na gorsze stanowiska,
relegacje z uczelni studentów, zaostrzone rygory
wykonywania powszechnego obowiązku służby
wojskowej;
• wskazanie konkretnych przykładów represji,
obrazujących różne metody i formy działań
„służb bezprawia” w okresie stanu wojennego.

Wprowadzenie do tematyki
System komunistyczny, rozciągnięty na ziemie polskie w końcowej fazie II wojny światowej, nigdy nie
zyskał faktycznego społecznego poparcia większej
części narodu polskiego. Został „zainstalowany”
przez wojska sowieckie, przy akceptacji „wielkiej
trójki” w Jałcie. Był utrzymywany dzięki obecności
tych wojsk oraz stosowanym przez siły totalitarne
środkom represji. Przybierały one różnorodne
formy: poczynając od akcji propagandowej, szka-
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lującej i wyszydzającej „niepokornie myślących
przedstawicieli dawnego”, czyli „burżuazyjnego
porządku”, aż po przymus bezpośredni, który
kończył się niejednokrotnie fizyczną eliminacją
przeciwników systemu, często sankcjonowaną
„komunistycznym” majestatem prawa1. Metody
bezpośredniej eliminacji przeciwników systemu
pociągały za sobą dziesiątki tysięcy ofiar w pierwszym dziesięcioleciu Polski Ludowej oraz systematyczne tłumienie jakichkolwiek oznak społecznego
protestu w kolejnych trzech dekadach PRL. Ostatnim etapem była próba bezwzględnego stłumienia
polskiej rewolucji, zapoczątkowanej latem 1980 r.

Stan wojenny jako ostatni totalitarny czynnik
obrony systemu komunistycznego w Polsce
Pośród wszystkich form komunistycznych represji
stosowanych w PRL wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. było jednym z najtragiczniejszych i najbardziej brzemiennych w negatywne
skutki wydarzeń. Nie chodzi li tylko o tragiczny
bilans ofiar istnień ludzkich – był on znacznie
mniejszy od zamordowanych przez komunistów
polskich patriotów w okresie likwidacji Drugiej
Konspiracji Zbrojnej (Żołnierzy Niezłomnych),
porównywalny do ofiar Poznańskiego Czerwca
1956 r. czy też zamordowanych robotników
na Wybrzeżu w 1970 r. Tragedii stanu wojennego
w wymiarze społecznym i narodowym nie można
mierzyć tylko tą najboleśniejszą ofiarą. Skutki
tych wydarzeń należy oceniać z różnego punktu
widzenia2.
Stan wojenny w sposób wyraźnie negatywny
wpłynął na kształtowanie postaw młodego poko1

2

Zob. m.in.: W. Kulesza, Crimen laesae iustitiae. Odpowiedzialność
karna sędziów i prokuratorów za zbrodnie sądowe według prawa
norymberskiego, niemieckiego, austriackiego i polskiego, Łódź 2013,
s. 305–341.
W. Polak, Specyfika represji stanu wojennego, [w:] Internowani
i uwięzieni w stanie wojennym, red. T. Kurpierz, J. Neja, Katowice – Warszawa 2018, s. 13–37.

Represje stanu wojennego
lenia, doprowadził do likwidacji świadomościowej eksplozji, która – szczególnie w środowiskach
studenckich i uczniowskich – stanowiła początek
nowego procesu przebudowy społeczeństwa. Ten
aspekt należy mocno podkreślić, gdyż na ogół
w ocenach stanu wojennego jest on pomijany bądź
traktowany marginalnie, a jest przecież podstawowym czynnikiem kształtującym postawy społeczne
przyszłych elit. Przyhamowanie przez represje
wojenne naturalnego procesu rodzenia się nowych
elit, nieposiadających komunistycznego rodowodu,
powstrzymało na pewien czas ewolucję systemu
zmierzającego do likwidacji totalitaryzmu na ziemiach polskich.
Często przywołuje się szereg skutków negatywnych, obejmujących zarówno społeczne, jak
i indywidualne, a nawet osobiste konsekwencje.
Stan wojenny pogłębił kryzys gospodarczy. Poziom
życia społeczeństwa był w tym czasie zdecydowanie
niższy niż w poprzednich dekadach powojennych.
Zlikwidowano rodzący się z dużą mocą pluralizm,
który pozwalał na przełamanie monopolistycznych rządów komunistów. Polska Rzeczpospolita
Ludowa (PRL) utraciła budowaną z tak dużą determinacją od początku lat siedemdziesiątych pozycję
partnera na arenie międzynarodowej. Zapoczątkowana przez normalizację stosunków polsko-niemieckich w 1970 r. polityka otwarcia na Zachód
poprzez powszechny bojkot i sankcje stosowane
po grudniu 1981 r. została w praktyce załamana.
W sposób jednoznaczny wykazano, jak daleki
od istoty suwerennego państwa jest PRL, i jednocześnie jak dalece zależni od polityki sowieckiej
są przywódcy komunistycznych władz. Mówienie
o ich agenturalnej roli w stosunku do moskiewskich mocodawców jest w pełni zasadne.

Represyjny charakter działań, formy represji
stanu wojennego
Tragiczne, a jednocześnie nie zawsze łatwo postrzegane były skutki odnoszące się do losów tysięcy
Polaków bezpośrednio dotkniętych represjami
stanu wojennego3. Miały one charakter tak wielo3

A. Drogoń, O niektórych aspektach prawnych stanu wojennego
wprowadzonego w Polsce13 grudnia 1981 roku, [w:] Z dziejów
prawa, t. 1 (19), red. A. Lityński, Katowice 2008, s. 155–172.

kierunkowy, że trudno pokusić się o próby pełnej
egzemplifikacji. Dodatkową trudnością jest niemożność jednoznacznego wskazania – w bardzo
wielu wypadkach – w jakim stopniu stan wojenny
oddziaływał na końcowy skutek niejednej osobistej tragedii. Już wskazanie liczb ofiar śmiertelnych
może stanowić problem. Liczbę zabitych ocenia
się na ponad sto osób. Łatwiej jest wskazać osoby
zamordowane w czasie pacyfikacji strajkujących
w zakładach pracy czy też w trakcie demonstracji
okresu stanu wojennego wymierzonych przeciwko
komunistycznej władzy4. Ale czy nie są takimi
samymi ofiarami osoby zabite podczas demonstracji lub innych zdarzeń wynikających z działań
represyjnych już po formalnym zakończeniu stanu
wojennego? Sprawy Grzegorza Przemyka czy księdza Jerzego Popiełuszki są tylko symbolem tej sytuacji. Nie można wykluczyć innych, skrytobójczych
mordów, którym komuniści nadawali pozory zdarzeń losowych lub tuszowali rzeczywiste powody
śmierci.
A co z osobami, których stan zdrowia znacznie się pogorszył w okresie późniejszym w wyniku
zastosowanych środków represyjnych? Nigdy nie
uda się jednoznacznie stwierdzić, u ilu zatrzymanych, aresztowanych, więzionych, internowanych,
pobitych w trakcie demonstracji stan zdrowia
pogorszył się na tyle, że mogło mieć to wpływ
na wcześniejszą śmierć tych osób, trwałe kalectwo
lub pogorszenie się kondycji fizycznej. Zupełnie
inną kwestią jest wpływ bezpośrednich represji
bądź zagrożenie ich zaistnienia na stan psychiki
represjonowanych. Szkód zaistniałych na tym polu
nie da się w ogóle ocenić. Jeżeli dodamy do tego
problem utraty pracy czy pogorszenie warunków
pracy i płacy – rodzi się kolejna kategoria osób,
na których życie stan wojenny wywarł swój jednoznacznie negatywny wpływ.
Pozostaje odrębna kategoria problemów, jaką
były skutki przymusowej lub wymuszonej emigracji. Pierwszy przypadek dotyczy osób, które
uzyskiwały od władz komunistycznych „bilet
w jedną stronę”, bez prawa powrotu do ojczyzny;
drugi dotyczy członków ich rodzin, zwłaszcza
dzieci. Musimy mieć na uwadze fakt, że parasol
4

Zweryfikowaną listę ofiar przedstawia m.in. W. Polak, Specyfika
represji stanu wojennego, [w:] Internowani i uwięzieni w stanie
wojennym…, s. 30–35.
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ochronny dla wielu represjonowanych Polaków
w krajach, do których emigrowali, miał wymiar
czasowy. Trudno sobie wyobrazić, aby w sposób
trwały chronił wszystkich imigrantów politycznych. Wielokrotnie byli to ludzie o wykształceniu
zawodowym, bez znajomości nie tylko nowego
otoczenia, innych uwarunkowań kulturowych, ale
i możliwości porozumiewania się innym językiem
aniżeli rodzimy język polski. Nie w każdym przypadku proces aklimatyzacji był możliwy. Efektem
był szereg konfliktów, rozpad rodzin, popadanie
w nałogi, a nawet próby samobójcze.

Skala represji bezpośrednich, metody i formy
działania aparatu bezprawia komunistycznego
Podstawą systemu represji komunistycznych, nie
tylko w okresie stanu wojennego, było dążenie
do wypracowania mechanizmów opierających się
na „legalizmie norm” zawartych w aktach prawnych, ogłaszanych przez podmioty, które uzurpowały sobie lub którym nadawano, bez jakiejkolwiek
legitymacji prawnej, prawodawcze kompetencje.
W okresie „montowania” na ziemiach polskich
systemu komunistycznego (1943–1952) rolę taką
odegrały Krajowa Rada Narodowa, Polski Komitet
Wyzwolenia Narodowego czy też Sejm Ustawodawczy. W okresie stanu wojennego sytuacja była
bardziej złożona. Wykorzystywano umocowane
konstytucją, funkcjonującą dzięki aprobacie Józefa
Stalina od 1952 r., podmioty prawotwórcze (Radę
Państwa, Sejm), naruszając jednak przypisane
im mechanizmy stanowienia prawa, co jest jednoznaczne z bezprawną formą działania. W taki
sposób powstały dekrety o stanie wojennym, których faktycznym „duchem praw” była niemająca
jakiegokolwiek prawnego umocowania Wojskowa
Rada Ocalenia Narodowego (WRON). Do dekretów tych „dopasowywano” wcześniej funkcjonujący system prawa karnego Polski Ludowej5. Jednocześnie praktyka postępowania totalitarnych
służb przymusu – głównie Służby Bezpieczeństwa
(SB), Milicji Obywatelskiej (MO), Zmotoryzowa5
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A. Maciaszek, S. Hypś, Prawo karne procesowe w okresie stanu
wojennego, [w:] Prawo karne stanu wojennego, red. A. Grześkowiak, Lublin 2003, s. 125–151; M. Gałązka, Nowe typy przestępstw
w dekrecie o stanie wojennym, [w:] Prawo karne stanu wojennego,
red. A. Grześkowiak, Lublin 2003, s. 97–105.

nych Odwodów Milicji Obywatelskiej (ZOMO),
Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej
(ORMO)6, wyodrębnionych formacji różnych jednostek wojskowych7 – pozostawiała dużą swobodę
podejmowania działań, opartych na brutalności
i bezwzględności, co powodowało, że skala i skutki
zaistniałych zdarzeń niejednokrotnie dalece odbiegały od tych, które czyniły dopuszczalne, narzucane przez władze komunistyczne, normy prawne8.
Do szerokiej gamy stosowanych metod można
włączyć różnorakie formy inwigilacji, środki przymusu bezpośredniego, pobicia, „ścieżki zdrowia”,
wykorzystywanie agentury w środowiskach opozycji, zwolnienia z pracy, przenoszenie na gorsze stanowiska, relegacje studentów z uczelni, zaostrzone
rygory wykonywania powszechnego obowiązku
służby wojskowej. Głównymi ośrodkami represyjnego działania, dopełniającymi wyżej wskazane służby przymusu, były: sądy wojskowe, sądy
powszechne, organy administracji stosujące decyzje o internowaniu, więzienia, areszty tymczasowe,
ośrodki internowania.
Mówiąc o skali represji, zdecydowanie łatwiej
jest wskazać niektóre dane, dotyczące represji
stosowanych w majestacie prawa, szczególnie tej
jego części, która była tworzona na potrzeby stanu
wojennego. W okresie formalnie obowiązującego
stanu wojennego, w prokuraturach powszechnych
i wojskowych wszczęto śledztwo przeciwko 13 636
osobom, w tym za przestępstwa z dekretu o stanie
wojennym przeciwko 2594 osobom. Tymczasowo
aresztowano 13 208 osób, w tym z dekretu o stanie wojennym 2517 osób. Do 21 lipca 1983 r. sądy
skazały za przestępstwa przeciwko stanowi wojennemu 10 191 osób. Liczbę internowanych ocenia się
na około 10 tysięcy. Liczba ta ulega wahaniom –
w zależności od źródeł od 9736 do 10 131osób.
Należy jednak mieć na uwadze, że niektóre osoby
były internowane więcej niż jeden raz. W tym okre6

7

8

G. Majchrzak, Działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w okresie stanu wojennego, [w:] Wokół „mniejszego zła”. Stan
wojenny w Polsce. Materiały pokonferencyjne, Wrocław 2010,
s. 69–85.
P. Piotrowski, Udział Wojska Polskiego w realizacji stanu wojennego, [w:] Wokół „mniejszego zła”…, s. 85–93.
O stosowanych przez komunistów mechanizmach „prawotwórczych” zob. W. Kulesza, Crimen laesae iustitiae…, s. 305 i nast.
Komplementarnym dziełem, kreślącym całość problematyki
budowania systemu prawa po 1944 r., jest podręcznik A. Lityńskiego, Historia prawa Polski Ludowej, wyd. 5, Warszawa 2013.
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sie za przestępstwa z pobudek politycznych sądy
powszechne skazały 1685 osób, z czego na podstawie prawodawstwa stanu wojennego – 979 osób.
Sądy wojskowe skazały 10 191 osób, w tym 5681
za przestępstwa z dekretu o stanie wojennym9.
Podobnie jak w odniesieniu do internowania,
również sądy wyrokowały w wielu przypadkach
w odniesieniu do tych samych osób, skazywanych
za podejmowane działania w obronie niepodległego bytu państwa polskiego. W dużej części
dotyczyło to liderów ugrupowań opozycyjnych
i działaczy związkowych, których zakres działania
obejmował skalę całego kraju. Zdarzały się jednak
i takie przypadki, gdzie skazywano działaczy szczebla lokalnego, zarzucając im czyny, które dalekie
były od działań zmierzających do obalenia przemocą systemu ustrojowego. Jako przykład wielokierunkowych form represji, można przywołać
wyroki wymierzone działaczce struktur „Solidarności” z Bytomia, Wandzie D. Już w pierwszych
dniach stanu wojennego podjęła ona w ukryciu
działalność konspiracyjną, za co po ujawnieniu
się (pod presją psychiczną, spowodowaną rozpowszechnianiem przez agentów SB informacji,
jakoby była „ich współpracownikiem”) została
skazana przez Sąd Wojskowy na początku 1982 r.
na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na okres próby
2 lat. Wyrok, przy aktywnym udziale SB, powodował niemożność podjęcia stałej pracy. Próby
wymuszenia „banicyjnej” emigracji były bezskuteczne. Drugi raz oskarżono Wandę D. w 1986 r.
Tym razem została skazana przez sąd powszechny.
Ciągle będąc pod presją wymuszonej emigracji,
opuściła kraj z „biletem w jedną stronę” 13 grudnia
1986 r. (zob. tekst źródłowy nr 32).
Osoby poddawane polityce represyjnej mogły
być nią objęte niemalże w każdym miejscu:
w domu (przesłuchania, przeszukania, podsłuch
telefoniczny, kontrola korespondencji, nękanie
i zastraszanie najbliższych członków rodziny),
w miejscu pracy lub na uczelni (rozmowy ostrzegawcze, sądy dyscyplinarne, zwolnienia z pracy,
kierowanie do pracy na gorszych odcinkach przy
gorszym uposażeniu, wykorzystywanie donosów
tajnych współpracowników, prowokacje, fabryko-

wanie fałszywych dowodów czynów niedozwolonych itp.), poddawane izolacji (areszt tymczasowy,
odosobnienie w ośrodkach internowania) oraz
osadzeniu w zakładach karnych w wyniku skazania przez sądy wojskowe lub powszechne. Z dniem
13 grudnia 1981 r. weszło w życie Zarządzenie
nr 50/81 wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Sprawiedliwości, powołujące
na terenie całego kraju kilkadziesiąt Ośrodków
Odosobnienia, w których osadzano internowanych działaczy opozycji (zob. tekst źródłowy nr 33).
Formalnie miało ich być 46, faktycznie przetrzymywano w aresztach przy komendach MO osoby,
które później przewożono do wskazanych Ośrodków, a pobyt ten traktowano jako okres internowania od czasu zatrzymania10. Miejsca te w środowiskach opozycyjnych nazywane były „internatami”.
Bardzo często stanowiły one wyodrębnioną część
istniejących wcześniej zakładów karnych. Ponadto
w cytowanym zarządzeniu nie wskazano wszystkich miejsc odosobnienia, np. Arłamowa, gdzie
przetrzymywano Lecha Wałęsę (wcześniej przetrzymywanego w Otwocku i Chylicach), Ostródy
i Iławy (internowano tam przywódcę rolniczej
„Solidarności” Jana Kułaja), miejsc internowania 36
prominentnych działaczy peerelowskich (odosobnionych w Głębokiem, a następnie w Promniku)
czy też Łupkowa (Nowy Łupków), traktowanego
jako oddział Ośrodka w Uhercach, a także Gołdapi,
jednego z Ośrodków, w których przetrzymywano
kobiety. Jeden z największych Ośrodków zorganizowano w Zakładzie Karnym w Zabrzu Zaborzu11.
Przygotowania do reorganizacji, mającej spełnić
wymogi ośrodka odosobnienia dla internowanych,
podejmowano od początku listopada 1981 r. Analiza materiałów przedstawionych przez Biuro Śledcze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW)
pozwala przyjąć, że zakładano takie przeorganizowanie, które pozwalałoby na umieszczenie w Zaborzu 850 internowanych. Drugim co do wielkości
Ośrodkiem miało być Jastrzębie Zdrój, gdzie planowano osadzić 750 opozycjonistów. Plan działania
w stosunku do działaczy Regionu Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności zawierał listy osób, które miano
10

9

R. Hałas, Kary jako środki represji politycznej w prawie karnym
stanu wojennego, [w:] Prawo karne stanu wojennego, Lublin 2003,
s. 82.

11

M. Żukowski, Ośrodki Odosobnienia w Polsce w latach 1981–1982,
Warszawa 2013, s. 225–359.
A. Sznajder, Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych w Zakładzie
Karnym w Zabrzu-Zaborzu, [w:] Internowani i uwięzieni w stanie
wojennym…, s. 125–147.
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poddać internowaniu. Zdeponowano je w komendach miejskich MO w Wydziale Śledczym SB.
Po końcowych weryfikacjach na czas wprowadzenia stanu wojennego listy zawierały 723 nazwiska.
Sam fakt organizowania Ośrodków Internowania
dla znacznie większej liczby osób wskazuje na to,
że przygotowane wcześniej listy były jedynie materiałem wyjściowym, w rzeczywistości spodziewano
się znacznie większego zapotrzebowania na miejsca
odosobnione. Decyzje o internowaniu (zob. tekst
źródłowy nr 34), faktycznie pozbawiające wolności
wielu tysięcy obywateli polskich, wydawane były
nie przez sądy czy organy prokuratury, ale przez
organy administracji, jakimi byli komendanci
wojewódzcy MO12. Często decyzje te podpisywali
z ich upoważnienia zastępcy komendanta wojewódzkiego13. Nadanie uprawnień do podejmowania decyzji o pozbawieniu wolności organom
administracji stanowiło jedno z najbardziej wyrazistych mechanizmów pogwałcenia praw podmiotowych obywateli w państwach konstytucyjnych,
zgodnie z którymi o możliwości pozbawienia
wolności decyzje mogą podejmować wyłącznie
organy wymiaru sprawiedliwości, tylko w przypadkach określonych w ustawach. Takie gwarancje zawierała również konstytucja PRL z 22 lipca
1952 r.14 Ośrodki internowania były bez wątpienia
jedną z najbardziej dotkliwych form represji okresu
stanu wojennego, ale – co było swoistym „chichotem historii” – były też miejscem budowania solidaryzmu społecznego i kształtowania się ducha
12

13

14
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Zob. art. 43 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym,
Dz.U. 1981 nr 29, poz. 154.
Dla przykładu Sylwester P. jako zastępca komendanta wojewódzkiego MO ds. Służby Bezpieczeństwa w Gdańsku w związku
z wprowadzeniem stanu wojennego w okresie od 12 grudnia
1981 r. do 22 października 1982 r. wydał 105 decyzji o internowaniu działaczy opozycji antykomunistycznej, wskutek czego
zostali oni bezprawnie pozbawieni wolności, co było formą ich
prześladowania z powodu przynależności do określonej grupy
polityczno-społecznej. Stan ten ustalono w toku postępowania,
jakie przeprowadzono w związku z oskarżeniem Sylwestra P. Zob.:
Śledztwo przeciwko byłemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego
MO w Gdańsku Sylwestrowi P. (sygn. S 55.2016.Zk), https://gdansk.
ipn.gov.pl/pl2/sledztwa/sledztwa/oddzialowa-komisja-w-gdans/31538,Sledztwa-zakonczone-skierowaniem-aktu-oskarzenia.
html [dostęp: 23 VIII 2021 r.].
Zob. art. 74 ust. 1 Konstytucji PRL w brzmieniu zawierającym
tekst jednolity w: Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 16 lutego 1976 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalonej
przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r., Dz.U. 1976 nr 7,
poz. 36.

wolności i patriotyzmu w czasie największego
ucisku totalitarnego systemu. Osadzeni, wśród
których było wielu pracowników nauki, twórców
kultury, studentów wyższych uczelni, przywódców
związkowych oraz liderów ugrupowań opozycyjnych, organizowali szereg spotkań dyskusyjnych,
wykładów, tworzyli utwory literackie, piosenki
patriotyczne, sporządzali pieczątki oraz znaczki,
opieczętowane koperty z treściami opozycyjnymi,
przemycane podczas „widzeń” z najbliższymi poza
mury obozowe15. W Ośrodku zorganizowanym
w Zakładzie Karnym w Łupkowie powstał nawet
mural o treści patriotycznej na ścianie jednej z celi
więziennych, odkryty w trakcie remontu w 2017 r.
(zob. tekst źródłowy nr 35).

Wskazanie konkretnych przykładów represji,
obrazujących różne metody i formy działań
„służb bezprawia” w okresie stanu wojennego
Represje okresu stanu wojennego obejmowały
swoim zasięgiem tak rozległą skalę, realizowaną
na obszarze całego kraju, że trudno jest dokonać w tym opracowaniu nawet uogólnionej syntezy. Wskazane w raportach Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych (MSW) informacje, obrazujące
podejmowanie przeciwko systemowi komunistycznemu „wrogiej działalności” w okresie formalnie
obowiązującego stanu wojennego między 13 grudnia 1981 r. a 22 lipca 1983 r., mówią o 3121 „negatywnych wystąpieniach politycznych”, w tym 564
demonstracjach oraz 959 akcjach sabotażowych
i dywersyjnych, 1101 „negatywnych wystąpieniach
kleru katolickiego”. Zlikwidowano 1021 „nielegalnych grup i organizacji”, ujawniono ok. 27 tys.
akcji kolportażu „wrogiej propagandy”16. Tylko
w grudniu 1981 r. strajkowało 199 zakładów pracy,
w czterdziestu podjęto siłowe rozwiązania17 przy
15

16

17

Zob. m.in. J. Okoń, Obozowa twórczość poetycka internowanych
z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, [w:] Internowani i uwięzieni
w stanie wojennym…, s. 237–317.
Informacje te zawiera sprawozdanie: Wroga działalność w okresie
od 13 XII 1981 do 31 X 1985, AIPN, MSW II 3563, k. 1. Przywołuję
za: G. Majchrzak, Działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych…,
s. 83.
Ibidem, s. 73. Autor przywołanego opracowania przytacza
te informacje w oparciu o: AIPN, MSW II 1121, Ocena wyników
działań podjętych przez resort Spraw Wewnętrznych w związku
z wprowadzeniem stanu wojennego i wynikające stąd wnioski,
24 XII 1981 r., k. 2.

Represje stanu wojennego
użyciu formacji milicji, ZOMO, a w niektórych
przypadkach również wojska. Najbardziej tragiczną
w skutkach była pacyfikacja kopalni „Wujek”
w Katowicach. Od kul wystrzelonych do nieuzbrojonych (bezbronnych) górników zginęło dziewięć
osób (zob. S. Reńca, Strajki w zakładach pracy.
Pacyfikacja KWK „Wujek”). Najdłużej trwającym
strajkiem był prowadzony pod ziemią, podobnie
jak w kopalni „Ziemowit”, strajk w kopalni „Piast”.
Po uzyskaniu gwarancji bezpiecznego powrotu
do domów, górnicy wyjechali na powierzchnię
dopiero 28 grudnia 1981 r. Wbrew gwarancjom,
wielu spośród nich zostało aresztowanych, a przywódców skazano wyrokami sądów lub internowano.
Najbardziej tragiczny bilans represji stanu
wojennego obejmuje ofiary śmiertelne, których
pełna lista jest po dziś dzień trudna do ustalenia
z uwagi na wskazane wyżej metody i sposoby działań „bezpieki” i innych formacji „służb specjalnych PRL”. Odpowiedzi nie udziela również raport
komisji sejmowej, powołanej w 1989 r., działającej
jako Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do zbadania Działalności MSW. Badała ona 122 przypadki
zdarzeń śmiertelnych od wprowadzenia stanu
wojennego do końca PRL, z udziałem ewentualnym funkcjonariuszy MSW. Końcowe sprawozdanie wskazało, że w 88 przypadkach należało „wszcząć, wznowić lub podjąć postępowanie karne”18,
co było jednoznaczne z udziałem funkcjonariuszy
w tych zbrodniach. Ofiary zbrodni komunistycznych okresu stanu wojennego traciły życie nie tylko
w akcjach pacyfikacji strajkujących zakładów czy
demonstracji ulicznych. Często był to skutek morderstw, wypadków użycia gazów łzawiących czy
petard, brutalnych pobić19. Na dziesiątki tysięcy
ocenia się liczbę rannych lub pobitych w trakcie
pacyfikacji zakładów pracy czy też rozpraszania
manifestacji ulicznych przez ZOMO i MO. Rany
postrzałowe, poza skutkami śmiertelnymi, odnosili strajkujący w kopalni „Wujek” i „Manifest
Lipcowy”, demonstranci w Lubinie, atakowani
31 sierpnia 1982 r. Zatrzymywanych przepuszczano
18
19

Ibidem, s. 83.
Listę takich przypadków przedstawia, przywołując imiennie
ofiary, W. Polak, Specyfika represji stanu wojennego…, s. 30–33.
Autor przywołuje tam również przypadki zdarzeń śmiertelnych
wśród żołnierzy służby zasadniczej, którzy popełnili w tym okresie samobójstwo.

przez szpalery ustawionych funkcjonariuszy, którzy
bili przebiegających, co określano mianem „ścieżek zdrowia”. Przesłuchiwanych bito i poddawano
przestępczym metodom mającym charakter tortur
psychicznych, wymuszając obciążające zeznania
przesłuchiwanych lub innych osób, co wykorzystywano w późniejszych procesach sądowych20.
Szereg tych zdarzeń, kwalifikowanych jako
oskarżenia o popełnienie zbrodni komunistycznych w okresie stanu wojennego i w czasie
po jego formalnym zakończeniu, dokumentowany jest w trakcie prowadzonych postępowań
przez Główną Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN (GKŚZpNP) oraz
Oddziałowe Komisje Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu IPN (OKŚZpNP). Z uwagi
na różne uwarunkowania formalno-prawne, nie
zawsze postępowania te kończą się wniesieniem
aktów oskarżenia czy w konsekwencji wyrokami
sądowymi. Nawet jeżeli zachodzi konieczność
umarzania postępowań z uwagi na niewykrycie
faktycznych sprawców, ich śmierć czy też przedawnienie czynów karalnych, to pozostaje świadectwo
w postaci zebranych dokumentów, zeznań świadków, przedstawianych dowodów rzeczowych, które
stanowią realny obraz represyjnych działań służb
i funkcjonariuszy systemu totalitarnego PRL nie
tylko w okresie formalnego obowiązywania stanu
wojennego. Archiwizowana dokumentacja staje
się tym samym nieocenionym źródłem wiedzy nie
tylko dla badaczy dziejów, ale też pozwala na pełniejszą ocenę zachowań i postaw zarówno tych,
którzy byli ofiarami, jak i tych, którzy pozostają
katami – nawet wtedy, kiedy nie dosięgło ich ramię
sprawiedliwości, pozostaje osąd potomnych i historii. Na stronach internetowych KŚZpNP można
odnaleźć szereg opisów aktualnie toczących się
postępowań w tych sprawach. Daje to obraz skali
i charakteru represji stosowanych przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego na ziemiach
polskich. Dla zobrazowania różnorodności tych
działań warto zwrócić uwagę na niektóre, celowo
wybrane w taki sposób, aby uwidocznić nie tylko
podejmowane akty terroru względem narodu
polskiego w wielkich ośrodkach przemysłowych.
Baczną uwagę należy zwrócić na rolę sędziów
i prokuratorów, którzy niejednokrotnie stawali się
20

Ibidem, s. 33–34.
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symbolem bezprawia realizowanego w majestacie
prawa.
Podstawową formą represji, obejmującą najszerszy krąg działaczy opozycji, było pozbawienie
wolności w postaci internowania. W wielu postępowaniach prowadzonych przez piony śledcze IPN
wykazywano bezprawny, zbrodniczy charakter tych
działań, a funkcjonariuszy je podejmujących sądy
uznawały za winnych zbrodni komunistycznych.
Dla przykładu warto zwrócić uwagę na niektóre
z nich. Zbrodnia polegająca na przekroczeniu
uprawnień i bezprawnym pozbawieniu wolności osób internowanych na czas dłuższy niż dni
siedem w okresie po 12 grudnia 1981 r. na terenie
byłego województwa gdańskiego na podstawie
decyzji o internowaniu wydanych przez Sylwestra
P. – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej (KW MO) w Gdańsku, objęła
ponad 105 osób, działaczy opozycji antykomunistycznej, wskutek czego zostali oni bezprawnie
pozbawieni wolności, co było formą ich prześladowania z powodu przynależności do określonej grupy polityczno-społecznej. W decyzjach
o internowaniu wydanych przez Sylwestra P. każdorazowo jako ich podstawa prawna był powołany dekret o ochronie bezpieczeństwa państwa
i porządku publicznego w czasie obowiązywania
stanu wojennego, podczas gdy taki akt prawny nie
został opublikowany i według powszechnie obowiązujących zasad prawnych nigdy nie obowiązywał. Sylwester P. działał zatem w sposób bezprawny
i – jako zastępca KW MO ds. Służby Bezpieczeństwa – miał tego pełną świadomość, ponieważ był
jednym z wielu, lecz istotnym i niezbędnym elementem w planach organów władzy komunistycznej, dotyczących nielegalnego wprowadzenia stanu
wojennego. Jego działanie wyczerpało znamiona
zbrodni przeciwko ludzkości będących jednocześnie zbrodniami komunistycznymi. Sylwester P.
przesłuchany w charakterze podejrzanego nie
przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Według stanu
z sierpnia 2021 r. postępowanie przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku jest w toku21.
21
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Śledztwo przeciwko byłemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego
MO w Gdańsku Sylwestrowi P. (sygn. S 55.2016.Zk), https://gdansk.
ipn.gov.pl/pl2/sledztwa/sledztwa/oddzialowa-komisja-w-gdans/
31538,Sledztwa-zakonczone-skierowaniem-aktu-oskarzenia.html
[dostęp: 23 VIII 2021 r.].

Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do Leszka L.,
byłego KW MO w Wałbrzychu. Został on oskarżony o popełnienie 92 zbrodni komunistycznych,
stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko
ludzkości, polegających na wydaniu w okresie
od 12 do 17 grudnia 1981 r. decyzji o internowaniu
92 osób. Sprawa toczy się w dalszym ciągu w Sądzie
Okręgowym w Świdnicy22.
W przypadku Zdzisława G. – byłego Naczelnika
Wydziału Śledczego Służby Bezpieczeństwa KW
MO w Krośnie – doszło do skazania za popełnienie
zbrodni komunistycznych, stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, które polegały
na bezprawnym pozbawieniu wolności w okresie
od 12 grudnia 1981 r. siedemdziesięciu osób, działaczy ówczesnej legalnej opozycji, na mocy decyzji
o internowaniach. Wydając decyzje o internowaniach, Zdzisław G., jako podstawę prawną podjętego rozstrzygnięcia, każdorazowo powoływał
dekret z 12 grudnia 1981 r. o ochronie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w czasie
obowiązywania stanu wojennego, podczas gdy ów
akt prawny nie został wówczas opublikowany i nie
miał mocy obowiązującej23. W tym przypadku jako
winnego zbrodni wskazano również Mariana O.,
byłego KW MO w Krośnie, którego prześladowania i represje polegały na pozbawieniu wolności 69
osób, mimo braku podstaw prawnych i faktycznych do ich zatrzymania poprzez wydanie poleceń
ich zatrzymania i decyzji o ich internowaniu oraz
osadzeniu w ośrodkach odosobnienia, bądź aprobowanie takich decyzji, podpisanych przez swego
zastępcę do spraw SB24. Zdarzenia takie miały miejsce we wszystkich regionach w Polsce. W Płocku
Tadeusz D. – były KW MO popełnił podobne
22

23

24

Sąd Rejonowy w Krośnie skazał byłego Naczelnika Wydziału Śledczego Służby Bezpieczeństwa KW MO za bezprawne pozbawienie
wolności w 1981 r. działaczy legalnej opozycji (S 59.2015.Zk). Zob.:
https://ipn.gov.pl/pl/dlamediow/komunikaty/144655,Sad-Rejono
wy-w-Krosnie-skazal-bylego-Naczelnika-Wydzialu-SledczegoSluzby-Bezpie.html [dostęp: 23 VIII 2021 r.].
Sąd Rejonowy w Krośnie skazał byłego Naczelnika Wydziału Śledczego Służby Bezpieczeństwa KW MO za bezprawne pozbawienie
wolności w 1981 r. działaczy legalnej opozycji (S 59.2015.Zk). Zob.:
https://ipn.gov.pl/pl/dlamediow/komunikaty/144655,Sad-Rejono
wy-w-Krosnie-skazal-bylego-Naczelnika-Wydzialu-SledczegoSluzby-Bezpie.html [dostęp: 23 VIII 2021 r.].
Śledztwo przeciwko Marianowi O. – byłemu Komendantowi
Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Krośnie (S 24/06/Zk).
Zob.: https://rzeszow.ipn.gov.pl/pl8/sledztwa/sledztwa/oddzialo
wa-komisja-w-rz/31520,Sledztwa-zakonczone-skierowaniem-ak
tu-oskarzenia.html [dostęp: 23 VIII 2021 r.].

Represje stanu wojennego
zbrodnie komunistyczne, stanowiące jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, które polegały
na wydaniu decyzji o internowaniu wobec osiemdziesięciu działaczy ówczesnej legalnej opozycji.
Oskarżony przyznał, że podpisywał decyzje o internowaniu w oparciu o dekret o stanie wojennym,
będąc pewien, że jest to obowiązujący akt prawny25.
Henryk K., były KW MO w Chełmie, popełnił
zbrodnie komunistyczne stanowiące jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości, które polegały
na wydaniu decyzji o internowaniach 68 działaczy
ówczesnej opozycji26. W Białej Podlaskiej, Zdzisław
S. został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznych stanowiących jednocześnie zbrodnie
przeciwko ludzkości, które polegały na wydaniu
decyzji o internowaniach siedemnastu działaczy
legalnej opozycji27. Byłemu KW MO w Ciechanowie Stanisławowi K. zarzucono popełnienie 25
komunistycznych zbrodni przeciwko ludzkości,
polegających na przekroczeniu uprawnień poprzez
bezprawne internowanie działaczy opozycyjnych
na mocy decyzji o internowaniach, wydanych
na podstawie art. 42 nieobowiązującego dekretu28,
a w Białymstoku Sylwestrowi R., funkcjonariuszowi
państwa komunistycznego – KW MO, zarzucono,
że przekroczył swoje uprawnienia, w ten sposób,
że bezprawnie pozbawił wolności 55 osób na mocy
decyzji o internowanych, wydanych na podstawie
art. 42 nieobowiązującego dekretu29. Przykładowo
25

26

27

28

29

Śledztwo przeciwko Tadeuszowi D. byłemu Komendantowi
Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Płocku (S 26.2010.Zk).
https://lodz.ipn.gov.pl/pl6/sledztwa/sledztwa/oddzialowa-komi
sja-w-lo/31453,Sledztwa-zakonczone-skierowaniem-aktu-oska
rzenia.html [dostęp: 23 VIII 2021 r.].
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/dla-mediow/komunikaty/38016,
Byly-komendant-MO-oskarzony-za-bezprawne-pozbawieniewolnosci-68-internowanych [dostęp: 23 VIII 2021 r.].
Akt oskarżenia przeciwko Zdzisławowi S., byłemu Komendantowi Wojewódzkiemu Milicji Obywatelskiej w Białej Podlaskiej,
https://lublin.ipn.gov.pl/pl5/dla-mediow/komunikaty/50296,Akt-oskarzenia-przeciwko-Zdzislawowi-S-bylemu-Komendantowi-Wojewodzkiemu-Milicji.html [dostęp: 23 VIII 2021 r.].
Śledztwo przeciwko Stanisławowi K. (S 54/10/Zk), https://bialy
stok.ipn.gov.pl/pl1/sledztwa/sledztwa/oddzialowa-komisja-wbi/31514,Sledztwa-zakonczone-skierowaniem-aktu-oskarzenia.
html [dostęp: 23 VIII 2021 r.].
Śledztwo w sprawie pozbawienia wolności osób związanych
ze środowiskiem NSZZ „Solidarność” z terenu województwa
białostockiego i umieszczeniem ich w ośrodkach odosobnienia
na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Białymstoku wydanych w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 16 grudnia 1981 r. (S 44/05/Zk), https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/sledztwa/
sledztwa/oddzialowa-komisja-w-bi/31514,Sledztwa-zakonczoneskierowaniem-aktu-oskarzenia.html [dostęp: 23 VIII 2021 r.].

podane formy represji odzwierciedlają zdarzenia,
które miały miejsce we wszystkich 49 ówcześnie
istniejących województwach.
Represje polegające na odosobnieniu i faktycznym pozbawieniu wolności przybierały również
formy, które wykraczały poza definiowane bezprawnymi dekretami zdarzenia. Tak było z powoływaniem rezerwistów do służby wojskowej.
Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy
państwa komunistycznego polegało na stosowaniu
represji poprzez powołanie 304 działaczy opozycji,
a głównie członków NSZZ „Solidarność” do odbycia ćwiczeń wojskowych w Chełmnie w okresie
od 4 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. Celem tych
przestępczych działań było odizolowanie rezerwistów od ich zakładów pracy, co powodowało,
że można je uznać za swoistą formę pozbawienia
wolności, zbliżoną do internowania. W żadnym
przypadku nie było to działanie na rzecz obronności kraju. Dodatkowo pokrzywdzeni w ramach
służby w 9. Pomorskim Pułku Pontonowym,
zostali poddani ciężkim ćwiczeniom w warunkach
poligonowych. Dodać należy, że osoby te zostały
skoszarowane zimą w spartańskich warunkach,
w namiotach, co biorąc pod uwagę wiek i stan
zdrowia części z nich, było dodatkową uciążliwością. Proces typowania „powołanych rezerwistów”
był prowadzony przez organy wojskowe w ścisłym
współdziałaniu z organami MSW. To na podstawie informacji SB wybierane były osoby podejrzewane o działalność opozycyjną – głównie zatrudnieni w dużych zakładach pracy, usytuowanych
na terenie Pomorskiego Okręgu Wojskowego
(POW). Proces rekrutacji zainicjowany przez jednostki KW MO był kontynuowany przez właściwe
terytorialnie Wojskowe Komendy Uzupełnień,
WSW i Wojskowe Sztaby Wojskowe na podstawie odpowiednich procedur, ustalonych poprzez
rozkazy i zarządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej (MON), Sztabu Generalnego i dowódcy
POW. Ustalony w trakcie śledztwa prowadzonego
przez prokuratorów IPN stan faktyczny oparto
na przesłuchaniu ponad 250 świadków – głównie
pokrzywdzonych, ale również byłych funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych, w tym spośród kadry
wyżej wymienionej jednostki – oraz zabezpieczonej
bogatej dokumentacji archiwalnej. Zgromadzone
dowody dały podstawy do przedstawienia zarzutów trzem osobom – byłym funkcjonariuszom
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PRL: Władysławowi C., zastępcy ministra spraw
wewnętrznych (MSW) i szefowi Służby Bezpieczeństwa, Józefowi S., dyrektorowi Departamentu
V MSW, oraz Florianowi S., szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – popełnienia zbrodni
na szkodę 304 pokrzywdzonych. 20 marca 2012 r.
skierowano akt oskarżenia do właściwego sądu.
Po wielu kolejnych fazach postępowania uznano
wyrokiem z 22 lutego 2018 r. Józefa Tadeusza S.
oraz Władysława Ignacego C. winnymi popełnienia
tych czynów i skazano ich na karę 2 lat pozbawienia wolności oraz podanie wyroku do publicznej
wiadomości. Wyrok nie jest prawomocny30.
Janowi B. i Bogdanowi K. – byłym funkcjonariuszom SB KW MO w Kaliszu – postawiono zarzut
popełnienia trzech zbrodni komunistycznych
w okresie od lipca lub sierpnia 1982 r. do listopada
lub grudnia 1983 lub 1984 r. w Kaliszu, poprzez
represje wobec działacza NSZZ „Solidarność”
Fabiana K., polegające na znęcaniu się nad nim,
groźbach pozbawienia życia i bezprawne pozbawienie wolności31.
Inną formę represji uwidacznia prowadzone
postępowanie przeciwko pułkownikowi w stanie
spoczynku, Stanisławowi W. Jako funkcjonariusz
państwa komunistycznego, sprawując funkcję szefa
Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Rzeszowie, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi opieki
nad osobą pozbawioną wolności i niezwłocznego
uchylenia środka zapobiegawczego w przypadku
stwierdzenia okoliczności zagrażających życiu osadzonego, pomimo stwierdzenia takiego stanu osadzonego w orzeczeniach lekarskich, nie dopełnił
swoich obowiązków i nie wyraził zgody na uchylenie aresztu podejrzanemu o kolportaż ulotek
w katedrze w Przemyślu Mieczysławowi R. Takie
zachowanie oskarżonego wyczerpuje znamiona
30

31
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Śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego polegającego na stosowaniu
represji poprzez powołanie 304 działaczy opozycji, a głównie
członków NSZZ „Solidarność” do odbycia ćwiczeń wojskowych
w Chełmnie w okresie od 4.11.1982 r. do 3.02.1983 r. (S 85/08/Zk).
Zob.: https://gdansk.ipn.gov.pl/pl2/sledztwa/sledztwa/oddzialo
wa-komisja-wgdansk/31538,Sledztwa-zakonczone-skierowaniemaktu-oskarzenia.html [dostęp: 23 VIII 2021 r.].
Śledztwo przeciwko Janowi B. i Bogdanowi K., byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji
Obywatelskiej w Kaliszu (S 64.2007.Zk), https://lodz.ipn.gov.pl/
pl6/sledztwa/sledztwa/oddzialowa-komisja-w-lo/31453,Sledz
twa-zakonczone-skierowaniem-aktu-oskarzenia.html [dostęp:
23 VIII 2021 r.].

przestępstwa bezprawnego pozbawienia wolności
Mieczysława R. w sposób połączony ze szczególnym udręczeniem, polegającym na kontynuowaniu
osadzenia chorego i wymagającego pilnej pomocy
medycznej, w areszcie śledczym do tego nieprzystosowanym, przez co Mieczysław R. został narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu albo utraty życia. Stanowi
to zbrodnię komunistyczną w formie stosowania
represji wobec jednostki i naruszenie prawa człowieka do wolności i bezpieczeństwa osobistego
oraz humanitarnego traktowania osób pozbawionych wolności, a także zbrodnię przeciwko ludzkości w postaci poważnego prześladowania osób
z powodu przynależności do określonej grupy politycznej. Brak odpowiednich działań funkcjonariuszy komunistycznych doprowadził do nieumyślnego zgonu Mieczysława R.32
Szczególny przykład podejmowanych działań
przestępczych przeciwko działaczom opozycji,
jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego,
stanowi sprawa trzech byłych funkcjonariuszy
SB: Tadeusza G., Marka K. i Wiesława S. Podejrzani są o to, że w październiku 1981 r. w Radomiu,
będąc funkcjonariuszami państwa komunistycznego (Tadeusz G. był inspektorem Wydziału III
Departamentu IIIA MSW33 w stopniu podporucznika, Marek K. – starszym inspektorem Wydziału
III Departamentu IIIA MSW w stopniu kapitana,
a Wiesław S. – kierownikiem specjalnej grupy
operacyjnej w Wydziale IIIA KW MO w Radomiu w stopniu porucznika), działając wspólnie
i w porozumieniu ze sobą, przekroczyli swoje
uprawnienia służbowe w ten sposób, że wbrew
32

33

Śledztwo przeciwko płk. w st. spocz. Stanisławowi W. – Szefowi
Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Rzeszowie, podejrzanemu o niedopełnienie obowiązków i bezprawne pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem (sygn. S 4.2014.Zk),
https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/sledztwa/sledztwa/oddzialowakomisja-w-wa/31498,Sledztwa-zakonczone-skierowaniem-aktuoskarzenia.html [dostęp: 23 VIII 2021 r.].
Departament IIIA MSW został utworzony w 1979 r. w celu
ochrony gospodarki przed sabotażem, szkodnictwem gospodarczym i dywersją, zakłóceniami prowadzącymi do konfliktów
społecznych, usterkami w funkcjonowaniu gospodarki wynikłymi
w przyczyn obiektywnych, nieprawidłowościami w międzynarodowej wymienia techniczno-ekonomicznej. Wydział III zajmował
się zwalczaniem zorganizowanej działalności antysocjalistycznej
w gospodarce, wyjaśnianiem poważnych w skutkach wypadków
nadzwyczajnych oraz zakłóceń na tle konfliktów społecznych
w gospodarce. Po powstaniu NSZZ „Solidarność” jednostki
pionu IIIA podjęły jej rozpracowanie operacyjne. Koordynował
je Wydział III.
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ciążącemu na nich z mocy przepisów, nakazujących kierowanie się przy realizowaniu wyznaczonych zadań SB m.in. zasadami praworządności,
ochrony autorytetu władzy i zakazującym zlecania
tajnym współpracownikom zadań polegających
na udziale w czynach stanowiących przestępstwa,
wzięli udział w opracowaniu i wdrożeniu kombinacji operacyjnej zmierzającej bezpośrednio do podstępnego podania działaczce NSZZ „Solidarność”,
Annie Walentynowicz, środka farmakologicznego
o nazwie „Furosemidum” za pośrednictwem tajnego współpracownika posługującego się pseudonimem „Karol”, w celu co najmniej ograniczenia możliwości poruszania się przez wymienioną
i uniemożliwienia jej odbywania spotkań z załogami zakładów pracy, przez co działali na szkodę
interesu prywatnego Anny Walentynowicz, usiłując tym samym narazić ją na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
albo utraty życia. Jednorazowe podanie 160–200
mg „Furosemidum” mogło spowodować objawy
zatrucia wywołane odwodnieniem i zaburzeniami
elektrolitowymi, przejawiające się spadkiem ciśnienia krwi prowadzącym do zapaści oraz zaburzenia
rytmu serca i osłabienie mięśni. Spożycie większej dawki mogło doprowadzić nawet do śmierci.
Zamiaru tego jednak nie osiągnęli z uwagi na wcześniejszy od zakładanego wyjazd Anny Walentynowicz z Radomia. Przez opisane działanie wyżej
wymienieni funkcjonariusze sprzeniewierzyli się
ustawowemu obowiązkowi troski o życie i zdrowie
obywateli, ciążącemu na funkcjonariuszach MO,
co stanowiło zbrodnię komunistyczną w formie
stosowania represji wobec jednostki oraz zbrodnię przeciwko ludzkości w postaci poważnego
prześladowania osoby z powodu przynależności do określonej grupy politycznej. Ponadto,
wyżej wymienieni funkcjonariusze wzięli udział
w związku mającym na celu popełnienie przestępstwa na szkodę działaczki opozycji antykomunistycznej, funkcjonującym w strukturach organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych, gdzie
za wiedzą i aprobatą kierownictwa przygotowywano i realizowano nękające działania przestępcze
wobec osób zaangażowanych w działalność antykomunistyczną, a następnie składano raporty z ich
wykonania w ten sposób, że podjęli opisane wyżej
pozaprawne czynności o charakterze przestępczym wobec aktywistki NSZZ „Solidarność”, Anny

Walentynowicz, dopuszczając się zbrodni komunistycznej w postaci represji wobec jednostki oraz
zbrodni przeciwko ludzkości w postaci poważnego prześladowania osoby z powodu przynależności do określonej grupy politycznej34. Innym
przykładem zbrodni popełnionej przez podmioty
ochrony prawnej jest sprawa byłego prokuratora
Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie Andrzeja P., który w marcu 1982 r. w Nowym
Sączu przekroczył swoje uprawnienia w ten sposób,
że wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy dwóch zatrzymanych uczniów IV klasy liceum ogólnokształcącego
w Nowym Targu, Małgorzaty P. i Piotra M, przypisując im rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny, podczas gdy owi uczniowie nie popełnili przestępstwa.
Sam fakt aresztowania uczennicy i ucznia szkoły
średniej stanowi szczególną formę „walki z przeciwnikiem politycznym”. Andrzejowi P. zarzucono
ponadto, że w marcu i maju 1982 r. przed Sądem
Garnizonowym w Krakowie popierał akty oskarżenia i wnosił o wymierzenie kar po dwa lata pozbawienia wolności Grzegorzowi P. – uczniowi IV klasy
technikum w Tarnowie i Andrzejowi F. – uczniowi
IV klasy liceum ogólnokształcącego w Krakowie,
uznając, że osoby te rozpowszechniały fałszywe
wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny,
podczas gdy czyny oskarżonych nie wypełniły znamion przestępstw. Działania wskazanych uczniów
szkół średnich, podjęte po wprowadzeniu w Polsce
stanu wojennego, polegały na sporządzeniu ręcznie
kilku plakatów i umieszczeniu ich na budynkach
w Nowym Targu, naniesieniu flamastrem znaku
,,Polski Walczącej” na rozklejonych na ścianach
budynków w Tarnowie obwieszczeniach o wprowadzeniu stanu wojennego, drukowaniu przy użyciu
powielacza biuletynu ,,Niepodległość” w Krakowie
i stanowiły sprzeciw wobec bezprawnego wprowadzenia w Polsce stanu wojennego, pozbawienia
społeczeństwa podstawowych praw i wolności
obywatelskich deklarowanych przez Konstytucję
PRL i gwarantowanych przez prawo międzynaro34

Śledztwo w sprawie usiłowania narażenia Anny Walentynowicz
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu (sygn. S 37.2012.Zk), https://warszawa.
ipn.gov.pl/waw/sledztwa/sledztwa/oddzialowa-komisja-w-wa/
31498,Sledztwa-zakonczone-skierowaniem-aktu-oskarzenia.html
[dostęp: 23 VIII 2021 r.].
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dowe, które to działania nie wyczerpały znamion
przestępstw, a sprowadzały się wyłącznie do wyrażania własnych przekonań i poglądów społecznopolitycznych, co należało do uprawnień każdego
obywatela. Działania podjęte przez prokuratora
wobec pokrzywdzonych były bezprawne, gdyż
nie popełnili oni przestępstw, ponadto stanowiły
represje za okazany sprzeciw wobec wprowadzenia
w Polsce stanu wojennego i odebrania obywatelom
podstawowych praw i wolności35.
Jak prymitywne mogły być metody stosowane przez funkcjonariuszy aparatu represji może
świadczyć sprawa Józefy S., która 12 grudnia 1981 r.
jako funkcjonariuszka państwa komunistycznego
z Komisariatu Milicji Obywatelskiej we Wschowie w stopniu plutonowego, dopuściła się zbrodni
komunistycznej stanowiącej jednocześnie zbrodnię
przeciwko ludzkości, polegającą na przekroczeniu
swoich uprawnień służbowych względem zatrzymanego do internowania Władysława S., poprzez
nakazanie mu przez pięć minut robienia „żabek”
i śmianie się z tego, co stanowiło wyraz represji
polegającej na naruszaniu prawa do humanitarnego traktowania w trakcie zatrzymywania oraz
działanie na szkodę interesu prywatnego i prześladowanie ze względów politycznych36. Znacznie
tragiczniejszy wymiar miało działanie przestępcze
Andrzeja S., funkcjonariusza SB, który w Białymstoku znęcał się moralnie i fizycznie nad tymczasowo aresztowanym Andrzejem R., działaczem
związkowym, w ten sposób, że w trakcie prowadzonych czynności w sprawie karnej przeciwko
wymienionemu wyzywał go słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, wyśmiewał, poniżał
oraz groził nieprzewidzianym w prawie zaostrzeniem odpowiedzialności karnej w związku z działalnością związkową pokrzywdzonego, a nadto
przykuł Andrzeja R. w czasie jednego z przesłuchań do kaloryfera, uniemożliwiając mu odmowę
uczestnictwa w czynności procesowej oraz naru-

szył jego nietykalność cielesną, uderzając go ręką
w brzuch, czym w efekcie doprowadził do targnięcia się pokrzywdzonego na własne życie, poprzez
podjęcie próby powieszenia się w celi aresztu.
W tym samym okresie w podobny sposób znęcał się moralnie nad tymczasowo aresztowanym
Krzysztofem F., działaczem związkowym37.
Przykładem represji podejmowanych względem osób duchownych, obok znanych wcześniej
zbrodni dokonanych na księdzu Jerzym Popiełuszce
i kilku innych księżach, rodzących najtragiczniejsze skutki, jest mord dokonany na ks. Franciszku
Blachnickim. Śledztwo prowadzone w sprawie
zbrodni komunistycznej polegającej na dokonaniu zabójstwa ks. Franciszka Blachnickiego
27 lutego 1987 r. w Carlsbergu przez funkcjonariuszy MSW PRL zostało podjęte na nowo 21 kwietnia
2020 r., bowiem zachodziła konieczność zbadania
w ramach postępowania karnego istotnych danych,
które nie były znane w 2006 r., gdy podjęto decyzję o umorzeniu postępowania. Ksiądz Blachnicki
urodził się 24 marca 1921 r. w Rybniku, był założycielem Ruchu Światło-Życie w Polsce oraz Instytutu
Niepokalanej Matki Kościoła, Ośrodka „Marianum” i „Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia
Narodów” w Carlsbergu. Departament I MSW PRL
umieścił wśród najbliższych współpracowników
ks. Franciszka Blachnickiego w Calsbergu dwóch
agentów o pseudonimach „Yon” i „Panna”, wykonujących ofensywne zadania wywiadowcze na rzecz
PRL-owskiego wywiadu na terenie Niemiec, które
polegały m.in. na ścisłej inwigilacji kapłana oraz
podejmowaniu działań zmierzających do destrukcji podejmowanych przezeń przedsięwzięć. W efekcie tych działań księdza zmordowano38.
Wniosek o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej byłego sędziego Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego Józefa I. jest kolejnym
przykładem na szeroką skalę stosowanych repre37
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Akt oskarżenia przeciwko byłemu prokuratorowi Wojskowej
Prokuratury Garnizonowej o zbrodnie komunistyczne stanu
wojennego (sygn. S 55.2018.Zk), https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/
komunikaty/142558,Akt-oskarzenia-przeciwko-bylemu-proku
ratorowi-Wojskowej-Prokuratury-Garnizonowej.html [dostęp:
23 VIII 2021 r.].
Sąd Rejonowy we Wschowie wydał wyrok w sprawie Józefy S.
(sygn. S 115/12/Zk), https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/dla-mediow/
komunikaty/29780,Sad-Rejonowy-we-Wschowie-wydal-wyrokw-sprawie-Jozefy-S.html [dostęp: 23 VIII 2021 r.].
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Śledztwo w sprawie przeciwko Andrzejowi S. funkcjonariuszowi
SB z Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej (sygn. S 21/05/
Zk), https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/sledztwa/sledztwa/oddzialo
wa-komisja-w-bi/31514,Sledztwa-zakonczone-skierowaniem-ak
tu-oskarzenia.html [dostęp: 23 VIII 2021 r.].
Komunikat Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w sprawie ekshumacji zwłok ks. Franciszka Blachnickiego, https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komu
nikaty/118997,Komunikat-Glownej-Komisji-Scigania-Zbrod
ni-przeciwko-Narodowi-Polskiemu-w-sprawi.html [dostęp:
23 VIII 2021 r.].
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sji. W tym przypadku dotyczy on przedstawiciela
wymiaru sprawiedliwości, któremu zamierza się
postawić zarzut popełnienia zbrodni komunistycznej polegającej na bezprawnym skazaniu 21-letniego robotnika za kolportowanie ulotek wymierzonych we władze PRL. Wniosek jest efektem,
co wato podkreślić, zawiadomienia o przestępstwie,
złożonym przez Stowarzyszenie Związek Młodych
Adwokatów i osobę prywatną. Z ustaleń poczynionych w toku śledztwa wynika, że Józef I. jako
ówczesny sędzia Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego zasiadał w składzie sędziowskim, który
w październiku 1982 r. bezprawnie skazał robotnika
z Oświęcimia Leszka W. na trzy lata pozbawienia
wolności za wykonanie i rozpowszechnianie ulotek przedstawiających kontury Polski okolone kolczastym drutem. Uznał, że Leszek W. jest winny
publicznego wyszydzania Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej, a kolportując ulotki, nawołuje do zamieszek i strajków. Sąd wydał skazujący wyrok, mimo
że nawet w myśl obowiązujących wówczas przepisów kodeksu karnego i dekretu o stanie wojennym
działania oskarżonego nie stanowiły przestępstwa.
Treść rozpowszechnianych przez oskarżonego
ulotek była wyrazem jego uprawnionych poglądów i nie sposób dopatrzeć się w niej wyszydzania
państwa, a nawoływanie do strajku nie wyczerpało
znamion przestępstwa, gdyż udział w strajku był
w świetle ówczesnego prawa jedynie wykroczeniem. Postępowanie Sądu Warszawskiego Okręgu
Wojskowego przeciwko Leszkowi W. było nie-

rzetelne. Nadużyto instytucji trybu doraźnego
i nie uwzględniono okoliczności przemawiających
na korzyść oskarżonego. Zebrane dowody wskazują, że bezprawne skazanie Leszka W. na surową
karę miało wyłącznie cel odstraszający i wpisywało
się w represyjną politykę władz PRL wobec działaczy demokratycznej opozycji. Wyrok był zatem
aktem państwowego bezprawia, a sędziowie, którzy go wydali, nie mogą korzystać z ochrony, jaką
daje działanie sędziego w ramach ustawowych
uprawnień i obowiązków. Dlatego Oddziałowa
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu w Krakowie wystąpiła z wnioskiem
o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności
karnej Józefa I., który jest wciąż czynnym sędzią,
obecnie Sądu Najwyższego39.
Obecnie (sierpień 2021 r.) w sądach dyscyplinarnych oczekuje na rozpoznanie łącznie piętnaście wniosków prokuratorów Oddziałowych
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej byłych sędziów i prokuratorów wojskowego wymiaru sprawiedliwości okresu
stanu wojennego.

39

Wniosek o uchylenie immunitetu sędziego w śledztwie
o zbrodnie komunistyczne, https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/
komunikaty/125608,Wniosek-o-uchylenie-immunitetu-se
dziego-w-sledztwie-o-zbrodnie-komunistyczne.html [dostęp:
23 VIII 2021 r.].
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Demonstracja NSZZ „Solidarność” w dniu 3 maja 1983 r. w Warszawie. Funkcjonariusze MO i ZOMO
przygotowują się do pacyfikacji demonstracji na pl. Zamkowym. Zbiory AIPN

Demonstracja z Warszawie w dniu 3 maja 1982 r. W głębi szpaler milicjantów stoi w poprzek ul. Krakowskie
Przedmieście. Zbiory AIPN
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Nekrolog Grzegorza Przemyka informujący o pogrzebie w dniu 19 maja 1983 r. Zbiory AIPN

Pogrzeb Grzegorza Przemyka w Warszawie w dniu 19 maja 1983 r. Kondukt żałobny w drodze z kościoła
pw. św. Stanisława Kostki na Cmentarz Powązkowski. Część zgromadzonych unosi ręce do góry z ułożonymi
palcami w znak „V”. Zbiory AIPN
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Demonstracja mieszkańców Lubina zorganizowana 31 sierpnia 1982 r. w drugą rocznicę podpisania porozumień
sierpniowych. Na pierwszym planie funkcjonariusz ZOMO z ręczną wyrzutnią granatów łzawiących-3 (RWGŁ-3).
Zbiory AIPN

Akcja protestacyjna osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, kwiecień 1982 r. Zbiory AIPN
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SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W STANIE WOJENNYM
Zwróć uwagę na:
• nastroje i reakcje społeczne w obliczu stanu
wojennego;
• powstanie Obywatelskich Komitetów Ocalenia
Narodowego;
• wpływ stanu wojennego na sposób spędzania
wolnego czasu;
• sytuację gospodarczą PRL na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w.;
• wysokość i konsekwencje zadłużenia PRL;
• gospodarcze przyczyny wprowadzenia stanu
wojennego;
• bezpośrednie konsekwencje wprowadzenia
stanu wojennego dla gospodarki;
• znaczenie i przebieg militaryzacji mediów;
• sytuację w górnictwie w okresie stanu wojennego;
• próby reform gospodarczych w stanie wojennym;
• podwyżkę cen w 1982 r.;
• wpływ stanu wojennego na portfel i zaopatrzenie obywateli;
• poziom inflacji w stanie wojennym i jej konsekwencje;
• znaczenie sytuacji gospodarczej dla upadku rządów komunistów.

Pierwsze dni
Zaskoczenie, obcość surowych restrykcji, złowrogo
brzmiący termin „stan wojenny”, wojsko na ulicach
oraz wszechobecna niepewność każą wyodrębnić
pierwsze dni stanu wojennego od jego kolejnych
tygodni i miesięcy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego niepokój
czy strach towarzyszyły społeczeństwu niemal
powszechnie. Spowodowało to intuicyjne zacieśnienie relacji społecznych z rodziną, sąsiadami,
kolegami z pracy. Obawa o bliskich i znajomych
była tak duża, że zaczęto witać się słowami: „Jak

H

dobrze, że cię widzę”1. Zjawisko to było potęgowane przerwaniem połączeń telefonicznych czy
restrykcjami związanymi z przemieszczaniem się.
Niestawienie się na umówione miejsce spotkania
nasuwało oczekującym przypuszczenie, że osoba
ta została zatrzymana przez władze. Wobec przygnębiających i ciężkich czasów przestano witać się
słowami „dzień dobry”, które kłóciły się z odbiorem
rzeczywistości.
Wraz z nastaniem poniedziałku 14 grudnia
społeczeństwo instynktownie ruszyło do sklepów
w celu zgromadzenia zapasów na czas wojenny.
Efektem były gigantyczne kolejki, które stały się
codziennością stanu wojennego. W oczekiwaniu
na swoją kolej wymieniano się nielicznymi informacjami i różnymi pogłoskami, zawierano przyjaźnie i spędzano dużą część wolnego czasu. Rodziny
i wspólnoty tworzyły swoiste systemy zastępowania się w kolejce w różnych porach dnia. Dopiero
uszczelnienie systemu reglamentacji i podwyżki
urzędowe z 1982 r. zmniejszyły zjawisko kolejek.
Brak połączeń telefonicznych i telegraficznych, cenzura poczty i bardzo restrykcyjne zasady
nadawania paczek zaowocowały zerwaniem więzi
społecznych z osobami mieszkającymi w większej
odległości. Zakaz opuszczania województw czy
godzina milicyjna powodowały, że dotarcie do bliskich było niemożliwe. Dopiero 10 stycznia 1982 r.
przywrócono połączenia telefoniczne, ale tylko
w obrębie miast. W kolejnych miesiącach następowało dalsze przywracanie połączeń na odległość. Wielodniowy brak połączeń telefonicznych
utrudniał wezwanie pogotowia czy straży pożarnej.
Często jedyną szansą było zwrócenie się do patrolu
milicji lub wojska o wezwanie pomocy.
Ciągłe legitymowania na ulicy, zatrzymywanie
do kontroli samochodów, w tym pojazdów komunikacji publicznej, godzina milicyjna do godz. 6.00
czy benzyna dostępna na talony, dezorganizowały
1

T. Ruzikowski, Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981–1983, Warszawa 2009, s. 429.
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codzienny rytm życia, powodując masowe spóźnienia do pracy i ogólną niemożność przewidzenia, ile
czasu zajmie podróż. Wiele osób zdecydowało się
na pokonywanie drogi pieszo mimo siarczystych
mrozów.
Środki masowego przekazu, w tym prasa, były
całkowicie kontrolowane przez władze. Społeczeństwo, mimo powszechnego braku zaufania,
w pierwszych dniach stanu wojennego śledziło
skrupulatnie programy i artykuły w poszukiwaniu
praktycznych informacji. Dopiero po kilkunastu
dniach rozpoczęło się stopniowe odchodzenie
od reżimowych mediów. Od 13 stycznia 1982 r.
aktorzy rozpoczęli bojkot Polskiego Radia i Telewizji. Dzięki przychylności Kościoła artyści mogli
prezentować swoją twórczość w świątyniach –
takie wydarzenia kulturalne cieszyły się ogromną
frekwencją (zob. A. Piontek, Kultura niezależna –
kultura w/o/po stanie wojennym).
Na czas pierwszego szoku i niedowierzania przypadły święta Bożego Narodzenia 1981 r.
(zob. tekst źródłowy nr 36). Życzono sobie nie
„wesołych świąt”, a raczej „spokojnych” i „bezpiecznych”. W Sylwestra, mimo okazjonalnego zniesienia godziny milicyjnej, nieliczni zdecydowali się
na zabawę, mając w pamięci poległych w stanie
wojennym2.

Organizacje społeczne
Wiele organizacji społecznych, w tym związki
zawodowe, zostało zawieszonych lub rozwiązanych. Pozostałe albo przerwały swoją aktywność,
albo potrzebowały czasu na dostosowanie się
do nowych realiów. Miejscem realizowania aktywności społecznej i obywatelskiej stały się dla jednych koncesjonowane przez władze organizacje
prorządowe, a dla innych Kościół i organizacje
parafialne (zob. A. Blinda, Kościół wobec stanu
wojennego. Działalność ks. Jerzego Popiełuszki).
Już w styczniu 1982 r. władze postanowiły
utworzyć platformę umożliwiającą społeczeństwu zamanifestowanie poparcia dla ich działań.
Nie nadawał się już do tego istniejący apatyczny
i fasadowy Front Jedności Narodowej. Zaapelowano o tworzenie Obywatelskich Komitetów Oca2
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lenia Narodowego w zakładach pracy, jednostkach
administracyjnych itp. Wraz ze zmianą linii propagandy państwowej nazwę zmieniono na Komitet Odrodzenia Narodowego. Organizacja ta miała
umożliwiać włączenie się społeczeństwa w działania na rzecz poprawy sytuacji kraju3. Odzew był
jednak nieznaczny, bo OKON-y tworzyli głównie
działacze PZPR4. Nie pomogło nawet zaangażowanie większych środków i uwagi władz, które
pod koniec 1982 r. utworzyły Patriotyczny Ruch
Odrodzenia Narodowego (PRON). Organizacja
ta zastąpiła Front Jedności Narodowej i znalazła się
w zapisach nowej konstytucji. Do ruchu zapisywały
się organizacje społeczne, których członkowie nieraz bezwiednie stawali się jego członkami. PRON
miał więcej członków, niż liczyła ludność kraju,
co było wynikiem wielokrotnego zapisywania
do organizacji tych samych osób bez ich wiedzy.
Utworzone w stanie wojennym OKON i PRON
nie miały charakteru obywatelskiego. Były jednak
organizacjami, które dawały namiastkę współdecydowania o czymkolwiek. Zrzeszały bardziej energiczne i ambitne osoby, dla których były to czasy
bezalternatywne.

Zjawiska społeczne
Gdy w kolejnych miesiącach stanu wojennego złagodzono nieco restrykcje w przemieszczaniu się,
zauważono wzmożenie kontaktów mieszkańców
miast i wsi. Mieszkańcy miast często podróżowali
na wieś, uważając ją za miejsce bardziej bezpieczne,
odpowiednie dla dzieci, gdzie w sezonie letnim
mogli zaopatrywać się bezpośrednio w produkty
spożywcze – owoce, warzywa czy wędliny.
Naturalna aktywność społeczna wskutek
restrykcji stanu wojennego została na tyle ograniczona, że można było zauważyć dwa zjawiska –
„domatorstwo” oraz „familializm”. Pierwsze pojęcie dotyczyło spędzania większości wolnego czasu
w domu – miejscu znanym, bezpiecznym, oswojonym. Przestrzeń publiczna nie dawała komfortu
bezpieczeństwa, nie oferowała też zbyt wielu możliwości ciekawego spędzenia czasu. „Udomowienie”
3

4

G. Radłowski, „Ruch porozumienia narodowego” na Białostocczyźnie w latach osiemdziesiątych XX wieku. Zarys problematyki,
„Studia Podlaskie” 2008, t. 17, s. 165.
T. Ruzikowski, Stan wojenny…, s. 147.
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życia miało także wpływ na wyraźnie większy przyrost naturalny w latach stanu wojennego. „Familializm” sprowadzał się do utrzymywania częstszych
niż zazwyczaj relacji rodzinnych, przyjacielskich
i sąsiedzkich. Więzy krwi lub długoletnia znajomość zmniejszały powszechne wówczas nieufność
i podejrzliwość. Zlikwidowanie pośrednich struktur wspólnotowych powodowało, że skupiano się
w wąskich kręgach towarzyskich5. Bliskie relacje
pomagały też racjonalnie korzystać z zasobów,
których brakowało. Na porządku dziennym było
wymienianie się ubraniami, przekazywanie zabawek po starszych dzieciach dzieciom młodszym
itp. Rodzina i sąsiedzi pomagali sobie w sytuacjach
codziennych: odbierali dzieci ze szkoły, opiekowali
się starszymi domownikami.
Stan wojenny wytworzył wyjątkowo przejrzysty podział na zwolenników i przeciwników tego
rozwiązania. „Wyrazistość podziałów politycznych
i wartościowań moralnych tamtego czasu okazała
się także – po latach – rodzajem utraconej wartości”6.

Gospodarczy stan kryzysu
Dla właściwego przedstawienia okoliczności wprowadzenia stanu wojennego nie sposób pominąć
kluczowego aspektu w polityce państwa, jakim jest
polityka gospodarcza, mająca bezpośrednie przełożenie na decyzje polityczne, ale przede wszystkim
na życie społeczne – jego poziom i jakość. Prezentując uczniom sytuację gospodarczą Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w czasie stanu wojennego,
należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe zdefiniowanie terminów i pojęć z tym związanych7.
Po tzw. dekadzie gierkowskiej Polska Rzeczpospolita Ludowa wkraczała w lata osiemdziesiąte
z perspektywą recesji, zamrożonych inwestycji
oraz koniecznością spłaty gigantycznych kredytów. Dynamiczny wzrost gospodarczy pierwszej połowy lat siedemdziesiątych XX w., wzrost
5

6
7

B. Brzostek, Życie codzienne stanu wojennego, https://muzhp.pl/pl/
c/709/zycie-codzienne-stanu-wojennego [dostęp: 13 VII 2021 r.].
Ibidem.
Warto utrwalić pojęcia wprowadzone w ramach bloku zajęć
dotyczących stalinizacji ziem polskich. Są wśród nich: socjalizm,
kapitalizm, gospodarka centralnie planowana, wolny rynek, efektywność, wzrost gospodarczy, rozwój.

importu nad eksportem, wzrost konsumpcji i rozpoczęcie zakrojonych na szeroką skalę państwowych inwestycji nie przełożyły się na równowagę
sił rynkowych, co z kolei wynikało z istoty gospodarki socjalistycznej, w której decyzji nie podejmowano wyłącznie w oparciu o realne analizy rynku,
ale miały one także charakter czysto polityczny –
dodać należy, że nierównowaga rynkowa miała
charakter zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny.
Inwestycje państwowe nie odpowiadały faktycznym potrzebom rynków, nie mogły tym samym
regulować odpowiednio popytu i podaży, a tym
samym generować realnego wzrostu gospodarczego. Napędzana sztucznie konsumpcja nie była
miernikiem faktycznego poziomu życia obywateli,
z końcem lat siedemdziesiątych realne dochody
zaczęły wykazywać tendencję spadkową, przy jednoczesnym wzroście płac nominalnych – wynikającym z nacisków społecznych. Płynność finansową
państwa starano się utrzymać poprzez zaciąganie
w krajach kapitalistycznych kolejnych krótkoterminowych kredytów, otwierających dalsze możliwości importu. Eksportowi do krajów bloku sowieckiego nie sprzyjały z kolei rozliczenia dewizowe
w rublach transferowych8. Nastąpiło w ten sposób
przeorientowanie trendów w handlu zagranicznym PRL na import z bloku wschodniego i eksport
do krajów zachodnich. Realizowana produkcja
nie była jednak konkurencyjna, co doprowadziło
do spadku eksportu do państw zachodnich – bazowała na przestarzałych technologiach bądź kosztownych licencjach zagranicznych, miała charakter
pracochłonny i materiałochłonny, przy jednocześnie pogarszającej się produktywności majątku
trwałego przedsiębiorstw. Brak stałej i regularnej
linii dostaw, problemy z dostawą surowców i półproduktów powodowały przestoje w produkcji.
Nie zrealizowano jednego z założeń kolejnego
pięcioletniego planu społeczno-gospodarczego
(1975–1980) – tzw. manewru gospodarczego, m.in.
zakładającego dodatni bilans handlowy. W praktyce dynamika importu w latach siedemdziesiątych
8

Z końcem lat siedemdziesiątych XX w. eksport w ramach Rady
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej rozliczano w oparciu o kurs 1
dolar = 0,62 rubla transferowego. Oznaczało to, że nie opłacało
się eksportować w ramach RWPG towarów wyprodukowanych
z surowców bądź komponentów importowanych z Zachodu. L.J.
Jasiński, Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku,
Warszawa 2003, s. 193.
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zanadto przewyższała dynamikę eksportu – zadłużenie rosło szybciej niż wpływy z eksportu w walutach zadłużenia, generowało również wysokie
koszty związane z obsługą zadłużenia, które uznawano za zagrażające bezpieczeństwu gospodarczemu PRL9. Zadłużenie PRL w 1980 r. wyniosło
24,7 mld dolarów w krajach kapitalistycznych, przy
czym eksport w ponad 100 proc. został obciążony
spłatami10. Wobec dramatycznej sytuacji gospodarczej i prośby polskich władz z początkiem lat
osiemdziesiątych ZSRS udzielił PRL kredytów
o szacunkowej łącznej kwocie około 4,9 mld rubli
transferowych i 1,8 mld dolarów. W samym 1980 r.
ZSRS udzielił PRL 150 mln dolarów kredytu finansowego, 190 mln dolarów kredytu na zakup żywności i ziarna, odroczono też spłatę kredytów na sumę
280 mln dolarów11. W połowie 1981 r. sporządzono
rządowy raport o stanie gospodarki, w którym
stwierdzano wprost: „Gospodarka Polski znajduje
się w stanie głębokiej nierównowagi ekonomicznej
na którą składają się dysproporcje: – między siłą
nabywczą ludności a podażą towarów i usług, –
w bilansie handlowym i płatniczym, – w aparacie
produkcyjnym przemysłu i zaopatrzeniu materiałowym, – w inwestycjach, w bilansie finansowym
i budżecie państwa […]. Wyjście z tych trudności
możliwe jest tylko w dłuższym kilkuletnim okresie,
okresie trudnym, który trzeba przeżyć zanim rozpoczną się zmiany na lepsze”12.

Gospodarcze okoliczności i skutki wprowadzenia
stanu wojennego
Sytuacja budżetu państwa w przededniu stanu
wojennego była dramatyczna, a społeczeństwo
odczuwało ją w codziennym życiu – poziom cen,
wysokość płac, eksploatowanie pracowników, braki
w zaopatrzeniu, reglamentacja towarów. Pierwszy
raz w powojennej historii polskiej gospodarki
dynamika produkcji globalnej przemysłu była
9

10
11

12
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Rządowy raport o stanie gospodarki, Warszawa 1981, s. 7–8, 40. Cyt.
za: J. Kaliński, Kryzys gospodarczy w latach 1979–1982 zwiastunem
upadku PRL, „Optimum Economic Studies” 2021, nr 1 (103), s. 14.

ujemna właśnie w 1981 r., z kryzysem zmagało się
także rolnictwo13. Nastroje społeczne łagodził okres
tzw. karnawału „Solidarności”.
„[…] gasnącej gospodarce zadawane są codziennie nowe ciosy, warunki życia przytłaczają ludzi
coraz większym ciężarem […]. Niestety gospodarkę narodową uczyniono areną walki politycznej
[…] Dalsze trwanie obecnego stanu prowadziłoby
nieuchronnie do katastrofy, do zupełnego chaosu,
do nędzy i głodu. Surowa zima mogłaby pomnożyć
straty, pochłonąć liczne ofiary. Szczególnie wśród
najsłabszych – tych, których chcemy chronić najbardziej. W tej sytuacji bezczynność byłaby wobec
narodu przestępstwem”14.
Tak w telewizyjnym wystąpieniu 13 grudnia
1981 r. generał Wojciech Jaruzelski definiował problemy gospodarcze, które wskazywał jako jedną
z przyczyn wprowadzenia stanu wojennego. Do dziś,
na co warto zwrócić uwagę młodzieży, trwają dyskusje ekonomistów nad tym, w jakim stopniu kryzys gospodarczy był przyczyną wprowadzenia stanu
wojennego, a na ile to stan wojenny przyczynił się
do jego szybszego pogłębienia. Niewątpliwie decyzja polityczna o wprowadzeniu stanu wojennego
zmieniła zasady funkcjonowania gospodarki PRL.
Wewnętrzna blokada kraju spowodowała przestoje
w produkcji i dostawach, naruszyła działanie sieci
powiązań między zakładami, które w każdej gospodarce mają charakter naczyń połączonych.
Wprowadzenie stanu wojennego w pierwszej
kolejności sprowokowało gospodarcze reakcje
ze strony państw zachodnich – przede wszystkim
sankcje i restrykcje w postaci zamknięcia rynków
zewnętrznych, w tym zablokowanie możliwości
kredytowych w krajach kapitalistycznych, zawieszenie kontaktów z Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym czy Europejską Wspólnotą Gospodarczą, zniesienie klauzuli
najwyższego uprzywilejowania w handlu z USA.
W 1982 r. straty PRL z racji ograniczenia importu
szacowano na 2,7 mld dolarów15.
Zgodnie z Obwieszczeniem o wprowadzeniu
stanu wojennego zarządzono militaryzację niektó13
14

15

J. Kaliński, Kryzys gospodarczy…, s. 10.
Przemówienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego o wprowadzeniu
stanu wojennego z 13 XII 1981 r. A. Patek, Z. Zblewski, Polska
i świat w latach 1918–1993. Teksty źródłowe, komentarze i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 1998, s. 279–282.
J. Kaliński, Nierównowaga zewnętrzna gospodarki…, s. 54.
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rych podmiotów gospodarki narodowej, uznanych
za strategiczne dla bezpieczeństwa narodowego
i istotnych dla tłumienia niepokojów społecznych.
„Ponadto w czasie obowiązywania stanu
wojennego, w zakresie powszechnego obowiązku
obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej: […] 2)
określone jednostki organizacyjne administracji
państwowej i gospodarki narodowej, wykonujące
zadania szczególnie ważne dla obronności i bezpieczeństwa państwa, objęte zostały militaryzacją,
co oznacza nałożenie na osoby zatrudnione w tych
jednostkach szczególnych obowiązków, o których
osoby te zostaną poinformowane przez kierowników zakładów pracy”16.
Militaryzacja dotyczyła m.in. mediów (telewizja, radio), zakładów przemysłu ciężkiego (zakłady
zbrojeniowe, przedsiębiorstwa związane z branżą
paliwową, porty, elektrownie, huty, kopalnie – także
ze względu na silnie rozwiniętą działalność opozycyjną w tych podmiotach), łączności (poczta, kolej,
komunikacja miejska). W praktyce oznaczało to,
że pracownicy zakładów zmilitaryzowanych zostali
objęci organizacją wojskową, w tym wojskowym
sądownictwem, zarząd i nadzór (zwłaszcza w zakresie nastrojów społecznych) sprawowali w nich
komisarze wojskowi (w energetyce i górnictwie
aż do końca 1982 r.17), a za niewykonanie obowiązków służbowych groziło od dwóch lat więzienia
do kary śmierci włącznie (w przypadku strajku)18.
Na jedną z gałęzi przemysłu ciężkiego zwrócono szczególną uwagę. Sercem gospodarek socjalistycznych był przemysł ciężki, w przypadku PRL
kluczową rolę odgrywał przemysł wydobywczy.
Zwłaszcza z racji strajków, które miały miejsce wraz
z wprowadzeniem stanu wojennego, chciano wyciszyć nastroje w kopalniach. Brano też pod uwagę
16

17

18

Obwieszczenie Rady Państwa o wprowadzeniu stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa, Warszawa,
12/13 XII 1981 r.
L. Kowalski, Komisarze stanu wojennego, „Zeszyty Historyczne”
1985, z. 112, s. 109 i nast.
Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 1979 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. 1979 nr 18, poz. 111; Służba w jednostkach
zmilitaryzowanych, „Monitor Dolnośląski”, 15 XII 1981 r.; AIPN,
1411/170, Uchwała Nr 8/81 KOK z 7 XII 1981 r. w sprawie powołania pełnomocników – komisarzy KOK oraz działania WKO
w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i obronności państwa; za:
P. Piotrowski, Udział Wojska Polskiego w realizacji stanu wojennego, [w:] Wokół „mniejszego zła”. Stan wojenny w Polsce. Materiały pokonferencyjne, red. idem, Wrocław 2010, s. 88.

fakt, że reforma gospodarcza 1982 r. miała być
wręcz uzależniona od wydobycia węgla. W związku
z tym 30 grudnia 1981 r. wydano Kartę Górnika,
określającą szczególne przywileje dla branży, dotyczące płac, nagród, urlopów, dni wolnych od pracy
(w tym sobót), a nawet zakresu reglamentacji towarów19. Pozornie próbowano także restrukturyzować branżę. Wydobycie wzrastało, ale nie osiągało
zakładanego poziomu i było bardzo energochłonne
w porównaniu np. z wydobyciem w krajach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Tym samym
polski węgiel nie uzyskiwał konkurencyjnych cen.
Przełożyło się to na decyzję władz o zmniejszeniu w kolejnych latach zakładanego wydobycia20.
Eksploatacja węgla kamiennego miała szczególny
wpływ na Górny Śląsk, ówczesne województwo
katowickie. Przynosiła mu ekonomiczne korzyści,
ale i ekologiczne straty.
Represje o charakterze ekonomicznym (w tym
zwolnienia z zakładów pracy) dotykały przede
wszystkim działaczy opozycyjnych (zob. tekst źródłowy nr 37). Część z nich została internowana,
co w praktyce oddziaływało na funkcjonowanie
przedsiębiorstw. Na stan gospodarki wpływała
również emigracja przeciwników systemu komunistycznego – w 1983 r. emigracja dwudziestodwukrotnie przewyższyła imigrację21.

Polityka gospodarcza w stanie wojennym
z perspektywy życia codziennego
Kryzys gospodarczy w okresie stanu wojennego
miał bezpośrednie przełożenie na życie codzienne
społeczeństwa. Gospodarka wymagała głębokich
reform o charakterze ustrojowym – te, które wprowadzano kolejnymi ustawami, dążąc do ustabilizowania rynku, miały jednak zachowywać gospodarkę
centralnie planowaną, czemu sprzyjały również
regulacje stanu wojennego. Zapowiadano wprowadzenie reformy gospodarczej od stycznia 1982 r. Dla
jej teoretycznej realizacji 1 lutego 1982 r. wprowadzono urzędową, przygotowywaną od prawie roku
19

20

21

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa – Karta
górnika, Dz.U. 1982 nr 2, poz. 13.
A. Frużyński, Reforma, której nie było – polskie górnictwo w latach
80. XX wieku, „Górnik Polski” 2009, nr 3, s. 167–171.
Mały Rocznik Statystyczny 1985, GUS, Warszawa 1985.
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podwyżkę cen artykułów żywnościowych (średnio
241 proc.), opału i energii (średnio 171 proc.)22, która
z jednej strony pozwoliła odzyskać pewną równowagę rynkową, z drugiej – obniżyła stopę życiową
społeczeństwa o ok. 30 proc. (spadek realnych
dochodów) – efektywność ekonomiczna (a przede
wszystkim polityczna) wygrała z efektywnością
społeczną. Status quo zapewniała komunistom
ustawa o planowaniu społeczno-gospodarczym
z 26 lutego 1982 r., w rzeczywistości umacniająca
gospodarkę centralnie planowaną, uszczegóławiająca kwestie kompetencji i przypisująca gros z nich
(przynajmniej na papierze) sejmowi23.
„Wolne soboty uszczupliły zasoby czasu pracy
w ciągu dwóch ostatnich lat o 7%, przejście 500 tys.
osób na wcześniejsze emerytury – o 4% (w przemyśle na stanowiskach roboczych aż o 10%), »choroby« w znacznym stopniu przyczyniły się
do zwiększenia w ciągu ostatnich lat wskaźnika
nieobecności pracowników z 6 na 10%, wreszcie
przyznane i przedłużane następnie urlopy wychowawcze oraz urlopy bezpłatne około 600 tys. osób
zmniejszyły liczbę zatrudnionych o około 5%. Daje
to łącznie 20 punktów procentowych, a wraz z ilością czasu nieprzepracowanego z powodu przestojów, wywołanych brakiem surowców, materiałów,
energii i części zamiennych do maszyn — z pewnością ponad 20%. Inne wreszcie czynniki, w tym
przede wszystkim całkowite odcięcie od zagranicznych kredytów przy jednoczesnej konieczności spłaty odsetek od ogromnych przecież długów, sprawiły, że utrata »zdrowia gospodarczego«
w ciągu zaledwie dwóch lat wyraziła się wskaźnikiem 30% (spadek dochodu narodowego i dochodów realnych ludności). Wielkość ta nie ma swego
odpowiednika w najnowszej historii gospodarczej
świata w warunkach pokojowych”24 – pisał w 1983 r.
22

23

24
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Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie cen detalicznych podstawowych artykułów żywnościowych,
opału i energii, Monitor Polski [dalej: M.P.] 1982 nr 4, poz. 17.
Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o planowaniu społeczno-gospodarczym, Dz.U. 1982 nr 7, poz. 51. Ustawa ta weszła w życie
1 lipca 1982 r. Oprócz tego w okresie stanu wojennego wprowadzono inne ustawy regulujące życie gospodarcze, m.in. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych, prawo bankowe,
o Narodowym Banku Polskim, o prowadzeniu handlu zagranicznego. Były one efektem prac Komisji do spraw Reformy Gospodarczej kierowanej przez Władysława Bakę. Faktyczne reformy
ustroju gospodarczego rozpoczęto jednak dopiero w 1988 r.
Z. Krasiński, Polityka cen w Polsce w latach 1981–1983, „Ruch
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1983, R. 45, z. 4, s. 129.

Zdzisław Krasiński, przewodniczący Państwowej
Komisji Cen od czerwca 1981 r. do lutego 1982 r.,
minister do spraw cen w latach 1982–1985.
Propagandowo uzasadniał w ten sposób wprowadzone podwyżki i wyjaśniał popełnione błędy,
przy czym nie zaprzeczał fatalnej sytuacji gospodarczej, poszukując jedynie jej właściwych ideologicznie źródeł (sankcje krajów kapitalistycznych,
postawy obywateli). Może być to przykładem dla
uczniów, jak władza komunistyczna, zakłamując
faktyczny stan gospodarki, traktowała ją także jako
narzędzie propagandy.
Reformą objęto w pierwszej kolejności ceny
zaopatrzeniowe, chcąc je urealnić względem kursu
dolara. Szczegółowo kwestię cen detalicznych regulowała ustawa z 26 lutego 1982 r.25, zgodnie z którą
w obrocie miały obowiązywać ceny urzędowe,
ceny regulowane i ceny umowne – te ostatnie
miały mieć charakter kosztowy i wynikać z umowy
zakupu między sprzedającym a kupującym, ustalane były przez przedsiębiorstwa lub przedsiębiorców. Ponadto utworzono Urząd Cen i Inspekcję
Cen26. W lipcu 1982 r. podniesiono urzędowo ceny
napojów alkoholowych (poza systemem reglamentacji), a także kawy i herbaty. W I kwartale 1983 r.
wzrosty cen urzędowych objęły: opłaty pocztowe,
bilety komunikacji (kolej, autobusy, komunikacja miejska), napoje alkoholowe, papierosy, kawę,
materiały pędne27. Wzrostowi cen towarzyszyło
wprowadzenie systemu rekompensat, głównie kartkowych28 – sam fakt posiadania przydziału kartkowego nie oznaczał jednak, że towar był dostępny
w handlu detalicznym, braki były powszechną
normą, wydłużały się kolejki. Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego systemem reglamentacji
kartkowej obejmowano stopniowo nowe towary,
w tym znaczną część produktów żywnościowych,
m.in. alkohol, papierosy, czekoladę, smalec, mydło
toaletowe, ale także obuwie, a od 1984 r. formalnie
benzynę, chociaż ta już wcześniej była reglamentowana. Podwyżki cen były realnie odczuwalne.
Niektóre produkty konsumpcyjne dostępne na tar25
26

27
28

Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach, Dz.U. 1982 nr 7, poz. 52.
Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o utworzeniu urzędu Ministra
do Spraw Cen, Dz.U. 1982 nr 7, poz. 53.
Z. Krasiński, Polityka cen w Polsce…, s. 133–134.
Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie rekompensat pieniężnych z tytułu wprowadzenia z dniem
1 lutego 1982 r. nowych cen detalicznych podstawowych artykułów
żywnościowych, opału i energii, M.P. 1982 nr 4, poz. 18.
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Tabela 1. Dynamika dochodu narodowego wytworzonego brutto w relacji do nadwyżki/niedoboru
budżetowego
1980

1981

1982

1983

1984

1985

Dochód narodowy wytworzony
brutto / ogółem
Rok poprzedni = 100

94,0

88,0

94,5

106,0

105,6

103,4

Nadwyżka / niedobór budżetowy
(mld zł)

-25,9

-124,5

-80,8

-25,3

-68,1

-35,2

Zestawienie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 1984 i 1986.
gowiskach (czyli w regułach rynkowych) zdrożały
nawet siedmiokrotnie, a te, których ceny były regulowane przez państwo, w latach 1978–1982 podrożały o 190 proc.29 Władze zaostrzyły także kontrolę
nad dystrybucją kartek, wprowadzając w marcu
1981 r. wkładki zaopatrzenia – zgodnie z zarządzeniem z 2 grudnia 1981 r.30 (zob. tekst źródłowy
nr 38). W pierwszym kwartale 1983 r. zaczęto
odchodzić od reglamentacji (najpierw zniesiono
kartki na proszek do prania i mydło).
W gospodarce socjalistycznej państwo dotowało produkcję – tak kluczową, jak i tę z różnych
względów nieopłacalną. W okresie stanu wojennego, wobec pogłębiającego się kryzysu zmniejszono część dotacji, dokonując wyrównania
poprzez podwyżki cen, czyli przerzucając koszt
(generowany przez złe zarządzanie) na społeczeństwo. Przykładowo dla produktów żywnościowych:
w roku 1981 dotacje wyniosły około 312 mld zł,
czyli ok. 150 proc. wartości sprzedaży dotowanych artykułów, w roku 1982 osiągnęły poziom 211
mld zł – blisko 30 proc. wartości sprzedaży. Nadal
jednak dotowano część podmiotów gospodarczych,
a w związku ze stanem wojennym zwiększano
nakłady na wojsko, co skutkowało z kolei powiększeniem deficytu budżetowego31.
W połowie lutego 1982 r. obniżono stawki
podatku obrotowego ze względu na jego cenotwór-

29
30

31

J. Kaliński, Kryzys gospodarczy…, s. 15.
Uchwała nr 264 Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów, M.P. 1981 nr 32, poz. 291;
J. Oleński, Kartki na kartki, „Biuletyn IPN” 2014, nr 4, s. 54–55;
A. Zawistowski, Uroki reglamentacji (kartki na żywność), „Biuletyn IPN” 2013, nr 3, s. 32–36.
Komuniści przedstawiali ten proces jako sukces i właściwy kierunek działań. Z. Krasiński, Polityka cen w Polsce…, s. 134–135;
J. Kaliński, Kryzys gospodarczy…, s. 13.

czy charakter, m.in.: samochodów, sprzętu radiowo-telewizyjnego, mebli i innych32. Zmniejszyło
to wpływy do budżetu państwa. Teoretycznie
dążono do uproszczenia systemu opodatkowania,
w praktyce stał się on jeszcze bardziej skomplikowany.
W 1981 r. inflacja w PRL wyniosła 21,2 proc.,
w 1982 r. – 100,8 proc., w 1983 r. – 22,1 proc.33
Zmagano się także z nawisem inflacyjnym. Chociaż do rekordu inflacji lat 1989 i 1990 było jeszcze
daleko, to analizowane wskaźniki pozwalają unaocznić młodzieży ciągłość procesów gospodarczych (także w recesji), które stopniowo potęgowały kryzys lat osiemdziesiątych34, doprowadzając
ostatecznie do rozpadu bloku komunistycznego.
Analizując dane Głównego Urzędu Statystycznego,
możemy stwierdzić, że najbardziej krytycznymi
były lata 1981 i 1982, od roku 1983 obserwowano
stopniowe uspokojenie gospodarki, przy jednoczesnym nieuchronnym pogłębianiu się kryzysu.
Brak stabilizacji gospodarczej, zwłaszcza
w pierwszych miesiącach stanu wojennego, przełożył się znacząco na spadek jakości życia obywateli
i pogorszenie kondycji ekonomicznej PRL. Za kilka
lat, cytując Lecha Kaczyńskiego, to właśnie sytuacja gospodarcza usadziła komunistów przy Okrągłym Stole. I to stan portfela okazał się najsilniejszą
motywacją do przeciwstawienia się władzy.

32

33

34

Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej, Dz.U. 1982 nr 7, poz. 55.
Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1950 r.
Opracowanie Główny Urząd Statystyczny, https://stat.gov.pl/
obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskaznikicen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/rocznewskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych/ [dostęp:
21 V 2021 r.].
J. Kaliński, Kryzys gospodarczy…, s. 13 i nast.
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Kolejka przed sklepem w Pasażu Śródmiejskim w Warszawie, marzec 1981 r. Fot. G. Rutowska / NAC
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Kolejka, stan wojenny, 1982 r. Fot. M. Dworaczyk / ŚCWiS
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Przed stanem wojennym. Kolejka do sklepu na rogu dzisiejszych ulic Stawowej i 3 Maja w Katowicach, 1981 r.
Fot. B. Kułakowski / ŚCWiS
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Przykład społeczno-gospodarczej propagandy PRL, Katowice, szyld przy ul. Sokolskiej. Fot. B. Kułakowski /
ŚCWiS
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Talon na benzynę, 1983 r. Zbiory prywatne
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CENZURA I PROPAGANDA
Zwróć uwagę na:
• czym była cenzura;
• sposób prawnego uregulowania przez komunistów działalności cenzury;
• rolę propagandy w PRL;
• zmiany, jakie na funkcjonowanie cenzury i propagandy wywarł stan wojenny.
„Pierwsza zadzwoniła babcia. Na początku głos
nagrany na taśmę poinformował ją monotonnie:
Rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana.
Stropiła się nieco, ale przeczekała ten refren i kiedy
już uzyskała połączenie, zawołała radośnie w słuchawkę: – Wiecie, moi drodzy, kanarek zaśpiewał!
W aparacie coś beknęło i tym razem żywy, surowy
głos zwrócił się do babci: – Proszę nie szyfrować!
W przeciwnym razie wyłączymy telefon! – Zwariował! – oburzyła się babcia. – Przecież mówię
wyraźnie: kanarek zaśpiewał. Ponownie coś beknęło w aparacie i wyłączyli naprawdę. Kręciła babcia cyfry na tarczy, stukała słuchawką w widełki.
Nic. Głucha cisza. Odcięli ją od świata. Tyle,
że Kubuś zaczął śpiewać”1.
Tym, którzy nie czytali Raportu o stanie wojennym Marka Nowakowskiego, przyda się informacja, że babci ponownie włączono telefon, dopiero
gdy przedstawiła pismo z komitetu blokowego,
że rzeczywiście posiada kanarka (czyli że nie był
to szyfr). Jest to jeden z błyskotliwych przykładów
ingerencji cenzury w życie codzienne w grudniu
1981 r. Warto nadmienić, że autor powyższych
wspomnień został za ich wydanie aresztowany
przez Służbę Bezpieczeństwa. Opublikował je
oczywiście w podziemnej prasie, gdyż oficjalnie
nie mogły zostać wydrukowane.
Czym była cenzura w Polsce Ludowej? Rozumiana była jako ocena, krytyka, sąd, wyrok w okresie PRL, w tym podczas stanu wojennego. Była
zarówno cenzurą o charakterze politycznym, jak
i prawnym. Oznacza to, że państwo kontrolowało
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wypowiedzi pod kątem ich zgodności z polityką
władz i promowanymi przez nie wartościami2.
Podstawą dokonywania cenzury była oficjalna
ideologia, czyli nawiązanie do pewnego wzorca
odzwierciedlającego uznawane przez społeczeństwo i władzę wartości. Cechy te powodowały,
że cenzura była ważnym elementem polityki
państwa. Rządzącym zależało na tym, aby obywatele nie mówili głośno tego, co myślą, i aby ich
słowa były zgodne z określonym światopoglądem
(zob. teksty źródłowe nr 39, 40). Z drugiej strony,
co pokazuje ustawodawstwo okresu stanu wojennego, władza starała się poznać, stosując mniej
lub bardziej legalne metody, co obywatele myślą
naprawdę3.
Cenzura działała przez cały okres sprawowania
władzy przez komunistów w Polsce. Chronologicznie najstarszą i najdłużej działającą instytucją kontrolującą media była cenzura wojskowa, powstała
jeszcze w 1944 r. Służba ta zorganizowana była
na wzór cenzury sowieckiej i pod kierownictwem
oficerów sowieckiego wywiadu wojskowego –
GRU. Cenzorzy wojskowi kontrolowali oprócz
wydawnictw wojskowych również media cywilne4.
W świecie cywilnym cenzura oficjalnie przez
większość czasu posługiwała się nazwą – Główny
Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, którego centralna siedziba znajdowała się w Warszawie przy ulicy Mysiej 55. Najpierw w 1944 r. powstał
Wydział Cenzury w Ministerstwie Bezpieczeństwa
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Zawód cenzora nie spotykał się z akceptacją społeczną. Cenzorzy
mieli tego świadomość, pojawiało się poczucie skazania przez partię i niespełnienia zawodowego, zwłaszcza wśród ambitniejszych
jednostek, które traktowały to zajęcie jako zło konieczne. Istniało
powiedzenie: „zesłanie na Mysią”. W pewnym stopniu ukazuje
to również film Wojciecha Marczewskiego Ucieczka z kina „Wolność”.
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Publicznego, który potem przekształcił się w Centralne Biuro KPPiW, a od listopada 1945 r. właśnie
w Główny Urząd KPPiW. Dopiero 5 lipca 1946 r.
wydano dekret Krajowej Rady Narodowej mówiący
o jego utworzeniu. Dekret był ogólnikowy, miał
zaledwie pół strony maszynopisu i już wkrótce,
wobec szybkiej rozbudowy urzędu i przydzielenia
mu nowych zadań, okazał się niewystarczający.
Budziło to wątpliwości natury prawnej. Na przykład, gdy w końcu lat sześćdziesiątych do urzędów
wojewódzkich cenzury wkroczył z kontrolą NIK,
wyszło na jaw, że poza trzema z nich reszta działała nielegalnie. Oczywiście kierownictwo partii
zdawało sobie z tego sprawę, lecz postanowiono
sytuacji nie zmieniać, by nie nadawać sprawie
rozgłosu. Cenzurze zależało bowiem na tym, by
pozostawać w cieniu i sprawiać wrażenie, że jej nie
ma. Obawiano się negatywnych reakcji ze strony
społeczeństwa.
Urząd funkcjonował jednak dalej, mimo
że z punktu widzenia struktury prawa nie miał
do tego podstaw. Na jednej z narad cenzorów sam
Józef Siemek, prezes urzędu od 1965 r., stwierdził:
„z dokumentów NIK wynika, że jesteśmy nielegalni”6. Odpowiednia regulacja pojawiła się dopiero
w lipcu 1981 r., czyli tuż przed wprowadzeniem
stanu wojennego. Uchwalono wtedy ustawę o kontroli publikacji i widowisk7.
Komunistom obok cenzury była też potrzebna
odpowiednia propaganda. Zdawali sobie sprawę
z tego, że obejmując w 1944 r. władzę na wyzwalanych spod okupacji niemieckiej ziemiach polskich,
są uzurpatorami i że większość społeczeństwa
odrzuca wyznawany przez nich system wartości
oraz metody rządzenia. Wsparcie Armii Czerwonej i NKWD udzielone Polskiej Partii Robotniczej
w walce o władzę było czynnikiem koniecznym
do jej zdobycia, ale niewystarczającym, by ją utrzymać – na dłuższą metę nie można było rządzić przy
pomocy terroru. Walka o władzę prowadzona była
zatem dwutorowo – terrorowi fizycznemu, służącemu unieszkodliwieniu lub zastraszeniu przeciwników politycznych, towarzyszyła agresywna
propaganda. Zadaniem, jakie komuniści postawili
przed aparatem propagandowym, było zdobycie
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zwolenników nowej władzy, usprawiedliwienie
stosowania represji, a także przekonanie Polaków,
że logika procesów historycznych musiała doprowadzić do przejęcia władzy przez marksistów.
W dalszej perspektywie planowali oni stworzenie
„nowego człowieka”, tj. takie przekształcenie mentalności rządzonych, by uznali oni światopogląd
marksistowski za swój i zaakceptowali nowy ustrój8.
Gdyby sprowadzić ogólne założenia cenzury
i propagandy w całym okresie istnienia PRL
do kilku podstawowych dogmatów, czyli tych
„prawd” nienaruszalnych, na których opierał się
cały system, to byłyby to:
1. Przyjaźń ze Związkiem Radzieckim –
od samego początku, czyli od pierwszych prób
instalacji nowego ustroju w Polsce, podkreślano
rolę, jaką odegrała Armia Czerwona w pokonaniu
wojsk hitlerowskich i oswobodzeniu kraju. Jednocześnie tematem tabu stały się nie tylko sowieckie
zbrodnie na narodzie polskim, ale nawet oczywiste fakty, jak choćby najazd 17 września 1939 r.
(zob. tekst źródłowy nr 41). Z historii usuwano
wszystko, co mogłoby naruszyć „wieczną przyjaźń”
i odtąd w literaturze, prasie, radiu, telewizji, czy
wreszcie w kinematografii, wizerunek Sowietów
mógł być jedynie pozytywny. W tym temacie nie
było miejsca na żadne wątpliwości – przykładem jest
kino. W powojennej Polsce nie było żadnego filmu,
niezależnie od tego, czy był to dramat wojenny,
polityczny produkcyjniak czy komedia, który by
przedstawiał ZSRS i ludzi sowieckich w złym świetle
lub w jakiś sposób naruszał relacje historyczne lub
współczesne. Sztandarowym usankcjonowaniem
tego dogmatu był najpopularniejszy serial okresu
PRL – Czterej pancerni i pies – o wspólnej bojowej
drodze na Berlin z sympatycznymi czerwonoarmistami, o tym, jak wiele zawdzięczamy Rosjanom
i oczywiście z wielką miłością Janka i Marusi w tle.
Zgodnie z nim dzięki Sowietom mieliśmy wolność
i demokrację, ich wojska stacjonowały w Polsce
tylko po to, by nam pomóc w razie napaści imperialistów, a np. zbrojnej interwencji Armii Czerwonej
w Afganistanie nie było, bo władza o takich wydarzeniach nie informowała.
2. Socjalizm i dążenie do komunizmu – nie
było od nich żadnego odwrotu ani nie było dla nich
8
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żadnej alternatywy. Pomimo że w czasie utrwalania władzy ludowej, jak i w okresie PRL-u zmieniała się narracja, nigdy nie podano w wątpliwość
obrania „jedynie słusznej drogi”. Socjalizm był
świętością, co powodowało, że zarówno przeciwników politycznych, jak i tych, którzy ośmielili się
krytykować rzeczywistość, z definicji nazywano
„elementami antysocjalistycznymi”. Zdarzało się,
że towarzyszyło temu oskarżenie o zbrodnię najcięższą – próbę obalenia (socjalistycznego) ustroju
państwa, często inspirowaną przez imperialistyczną
agenturę. Nie inaczej było w okresie stanu wojennego, gdy wielu działaczy podziemia stawiano
przed sądem z takimi zarzutami. Wszak jak powiedział generał Wojciech Jaruzelski w swym słynnym
orędziu z 13 grudnia 1981 r.: „Socjalizmu będziemy
bronić jak niepodległości”.
3. Ugruntowanie przekonania, że PZPR jest
„przewodnią siłą narodu” – zgodnie z tym dogmatem władza została zdobyta przez komunistów
w sposób demokratyczny, w wyniku wyborów (tych
z 1947 r. i następnych), z woli narodu i zgodnie
z marksistowską koniecznością dziejową. „Partia
nigdy się nie myli”, jak twierdziła jedna z bohaterek
Dreszczy Wojciecha Marczewskiego9. Do tego rządy
sprawowane z woli partii były „święte” i nienaruszalne, co najlepiej oddał Józef Cyrankiewicz w słowach o odrąbywaniu ręki podniesionej na władzę
ludową10.
4. Nienaruszalność wizerunku wojska i milicji – poznański cenzor Edward Pawlak wspominał: „Szczególny parasol ochronny roztoczono
nad naszą armią. Była ona świętą krową, od której trzeba było odganiać nie tylko bąki, ale także
drobne muszki. Nic nie mogło skalać jej dobrego
imienia. Żołnierze musieli być mężni, piękni
i wspaniali na każdą okazję”11. Taki sam „parasol
ochronny” rozpięto nad wojskiem pacyfikującym KWK „Wujek” i inne protestujące zakłady
po ogłoszeniu stanu wojennego, czy jak wcześniej
nad jednostkami biorącymi udział w masakrze
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na Wybrzeżu w grudniu 1970 r. Również milicjanci
i zomowcy liczyć mogli na bezkarność. Przykładem jest chociażby słynna sprawa zabójstwa Grzegorza Przemyka, o którą obwiniono sanitariuszy
i pośrednio lekarkę, a nie faktycznych sprawców
z MO. Obraz funkcjonariuszy milicji postrzeganych przez społeczeństwo jako brutalnych, ale
nieudolnych, cały czas usiłowano jakoś retuszować.
Symbolem takiego ocieplania we wczesnych latach
komunistycznych rządów stała się Leokadia Krajewska, czyli słynna wówczas Lodzia Milicjantka –
bohaterka wielu artykułów i kronik.
Powyższe dogmaty propaganda wprowadziła
do obiegu, a później nieustannie podtrzymywała,
natomiast cenzura broniła ich nienaruszalności.
Na tych polach propaganda i cenzura współpracowały ze sobą i się nawzajem uzupełniały. Cenzura
istniała i cały czas była czujna i aktywna, natomiast
dekret o stanie wojennym z 12 grudnia 1981 r. jeszcze dodatkowo ją zaostrzył, np. poprzez wprowadzenie jawnej kontroli rozmów telefonicznych
i tzw. perlustrację korespondencji. Jej najbardziej
znanym przejawem było nagranie, które można
było usłyszeć po podniesieniu słuchawki telefonu:
„rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana…”. Wtedy też w wyniku reorganizacji powstał
Główny Urząd Cenzury działający w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz wojewódzkie i rejonowe urzędy (ostatecznie powstał tylko
jeden – w Gdyni). Za cenzurę rozmów telefonicznych, teleksów i telegramów odpowiedzialny był
pion „T”. Biura wojewódzkich urzędów cenzury
zorganizowano w komendach wojewódzkich MO12.
Cenzorów wsparli pracownicy resortu i rozpoczęło się masowe sprawdzanie m.in. listów, przesyłek pocztowych i podsłuchiwanie rozmów. Za podstawowe cele ich działalności uznano: ujawnianie
osób prowadzących wrogą lub przestępczą działalność, przeciwdziałanie kolportażowi wrogich
wydawnictw, zwalczanie wrogiej propagandy oraz
pozyskiwanie informacji interesujących dla odpowiednich jednostek operacyjnych i MSW13.
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Warto podkreślić, że cenzura korespondencji
działała oficjalnie jedynie podczas stanu wojennego. O jej skali w tym okresie świadczy to,
że do końca 1982 r. ocenzurowano prawie 97 mln
(!) listów, paczek, telegramów i teleksów. Z tej liczby
do wykorzystania operacyjnego przekazano ponad
129 tys. przesyłek, a nieco ponad 9 tys. do wykorzystania procesowego (zob. tekst źródłowy nr 42).
Szczególnie sprawdzano korespondencję z krajami
kapitalistycznymi. Dla porównania w okresie stalinowskim, a więc uznawanym za najtrudniejszy
w powojennej Polsce, inwigilacji poddano 16 mln
z ogólnej liczby przesyłek. W samym 1982 r.
zatrzymano 930 tys. listów, telegramów i teleksów z powodu treści uznanej za „wrogą”. Ponieważ
do wykonania tak tytanicznej pracy brakowało
rąk, zaangażowano również zaufanych pocztowców działających pod odpowiednim nadzorem14.
Do marca 1982 r. w organach cenzury korespondencji pracowano przez całą dobę, następnie
wprowadzono system dwuzmianowy (od godz.
6.00 do 23.00). Cenzura korespondencji krajowej
odbywała się dwukrotnie w urzędzie pocztowym
nadawcy i odbiorcy15. Cenzorzy posługiwali się
czterema rodzajami pieczęci z napisami: „ocenzurowano”, „nie cenzurowano”, „wolne od cenzury”
oraz „nie podlega cenzurze”. Sprawdzone przesyłki znakowano stemplem „ocenzurowano” oraz
pieczęcią urzędu cenzury z numerem identyfikacyjnym cenzora16.
Spowodowano też wstrzymanie wydawania
prasy. Szeregu gazet i czasopism nie trzeba już
było kontrolować, bo się nie ukazywały i tym
samym cenzura ułatwiła sobie zadanie. Wychodziły tylko dwa ogólnopolskie tytuły będące tubą
propagandową PZPR: „Trybuna Ludu” i „Żołnierz
Wolności” (organ Ministerstwa Obrony Narodowej) oraz szesnaście partyjnych gazet lokalnych.
Budynki Telewizji i Polskiego Radia zajęło wojsko.
Co prawda nadawano nadal pierwszy program
TV, ale widzowie widzieli na ekranie dziennikarzy w mundurach. Analogiczna sytuacja panowała
14
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w radiu. W redakcjach pozostawiono tylko zaufanych pracowników, a resztę urlopowano17.
W tym czasie nasiliła się również akcja propagandowa podjęta przy współudziale i z inspiracji służb resortu spraw wewnętrznych. Nigdy
wcześniej przed stanem wojennym SB nie została
tak mocno zaangażowana w działalność środków masowego przekazu, w tym także od strony
ich organizacyjnego i kadrowego zabezpieczenia.
Na przykład w ramach tej akcji na antenie radia
i telewizji wystąpił szereg działaczy „Solidarności”
pozyskanych przez UB, którzy wypowiadali kwestie
wygodne dla władzy18.
Generalnie przed propagandą postawiono kilka
kluczowych zadań:
1. Uzasadnienie wprowadzenie stanu wojennego, a w zasadzie wywołanie przekonania o jego
konieczności;
2. Zdyskredytowanie w oczach społeczeństwa
NSZZ „Solidarność” i całej opozycji;
3. Pozyskanie opinii publicznej dla działań
władz19.
W celu realizacji powyższych celów przeprowadzono czystkę w środkach masowego przekazu,
przystępując do weryfikacji dziennikarzy telewizji,
radia, prasy, drukarń, kolportażu, a także pracowników technicznych i administracyjnych tychże.
Już w pierwszym rzucie internowano ponad stu
dziennikarzy. Ponad 10 proc. środowiska zweryfikowano negatywnie, a drugie tyle represjonowano. Odwołano m.in. sześćdziesięciu redaktorów
naczelnych, zamknięto ponadto szereg gazet i czasopism.
Propaganda prowadziła następującą narrację:
protesty robotnicze były słuszne, ale powstały
na ich fali ruch zawodowy został opanowany przez
niewielkie grupy ekstremistów. Grupy te wykorzystując niezadowolenie społeczne, działały w swoim
interesie, sprzecznym z interesem robotników,
zaś inspiracje i zlecenia otrzymywały ze strony
zagranicznych, „reakcyjnych” ośrodków dążących
do upadku Polski. W związku z tym w telewizji
pokazywano reportaże z nalotów na regionalne
biura „Solidarności”, w których znajdowano „antypaństwowe” i antyradzieckie materiały. Co więcej,
17
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ujawniano odkrycia arsenałów broni, zgromadzonych rzekomo przez działaczy opozycji. „Solidarność” oskarżano o terroryzm, próby wywołania
wojny domowej, a co najmniej o destabilizację
życia w kraju. Różne oskarżenia padały też pod
adresem KPN czy KOR. Równocześnie państwowe
mass media przedstawiały władze wojskowe i funkcjonariuszy resortów siłowych jako tych, którzy
chronią społeczeństwo przed ekstremistami, a partię jako gwarantów spokoju.
W pierwszym roku stanu wojennego, według
sprawozdania Wydziału Prasy, Radia i Telewizji KC
PZPR z listopada 1982 r., wymieniono kilka etapów
działalności propagandowej:
1. Wyjaśnienie przyczyn i celów wprowadzenia
stanu wojennego (od 13 grudnia 1981 r. do połowy
stycznia 1982 r.);
2. „Stabilizowanie” nastrojów społecznych
i „dyskusji” nad kierunkami zmian społeczno-politycznych i gospodarczych (od połowy stycznia
do połowy maja 1982 r.);
3. Walkę z próbami „wzniecania napięcia
społecznego” i propagowanie idei „porozumienia
narodowego” (od maja do połowy sierpnia 1982 r.);
4. Walkę o nowy kształt związków zawodowych20 (zob. tekst źródłowy nr 43).
Cenzura w okresie stanu wojennego z jednej
strony prewencyjnie nie dopuszczała do przekazywania niewygodnych treści i tym samym spełniła
swoją rolę, ale z drugiej wymusiła zaktywizowanie
tzw. drugiego obiegu, zepchniętego do podziemia,
który dla wielu stał się jedynym wiarygodnym źródłem informacji. Równocześnie propaganda osiągnęła część stawianych przed nią celów – przede
wszystkim podważyła autorytet opozycji politycznej, zwiększając zaufanie społeczeństwa do partii
i władzy, ale tylko jako gwarantów spokoju i stabilizacji. Natomiast działalność zarówno cenzury, jak
i propagandy spowodowała pogłębienie podziału
między władzą a społeczeństwem21.
Po 13 grudnia 1981 r. nasiliła się akcja propagandowa reżimu przeciwko opozycyjnym organizacjom. Na przykład obok „Solidarności” czy KPN
szczególnie atakowano NZS. Na łamach „Trybuny
Ludu” i „Żołnierza Wolności” oraz „Trybuny
Robotniczej” i „Dziennika Zachodniego” (wtó20
21

Ibidem, s. 132.
Ibidem, s. 133–134.

rujących im pism lokalnych) ukazały się pisane
w ostrym tonie artykuły nazywające członków NZS
ekstremistami wykonującymi polecenia „wrogich
sił zachodnich” czy tajemniczych „politycznych
mocodawców”. Według dziennikarzy kierownictwo
organizacji miało się składać ze skorumpowanych
awanturników, celowo dezorganizujących społeczeństwo akademickie. Innymi słowy, język propagandy w podobnych przypadkach zasadniczo nie
odbiegał od tego, którym posługiwano się w czasach stalinowskich. Stan wojenny również i w tej
dziedzinie stanowił regres do najczarniejszej epoki
PRL-u. NZS oczywiście rozwiązano, a jako powód
podano m.in. „prowadzenie działalności wymierzonej w zasady ustrojowe naszego kraju, jego sojusze, szkalujące władze socjalistycznego państwa
[…] drukowanie […] nielegalnych wydawnictw,
broszur i czasopism o treści antysocjalistycznej
i antyradzieckiej”22.
Odrębny dział cenzorski dotyczył kwestii militarnych. Zajmował się tym Samodzielny Wydział
Wojskowy, niezależny od biur terenowych. Tym
samym tajemnica wojskowa została rozciągnięta
bardzo szeroko i obejmowała nie tylko ścisłe cenzurowanie wszelkich informacji dotyczących wojska, ale i inne aspekty związane z obronnością,
np. wprowadzono zakaz fotografowania dworców
kolejowych, mostów, zapór i tego typu obiektów.
W PRL-u zrobienie zdjęcia np. małej i przaśnej stacyjce mogło mieć poważne konsekwencje23. Inny
przykład: „W rozkładzie jazdy PKS oznaczono
trzy przystanki w Pilchowicach, pisząc, że autobus zatrzymuje się w miejscach zwanych kolejno
Pilchowice, Pilchowice most, Pilchowice zapora.
Po ingerencji cenzury zostało Pilchowice, Pilchowice, Pilchowice”24.
Cenzorzy kładli duży nacisk na ścisłe przestrzeganie tajemnicy w publikacjach jawnych, przy czym
„tajemnicą wojskową” były zarówno takie drażliwe
informacje jak dyslokacja oddziałów wojskowych,
kwestie uzbrojenia i wyposażenia, sprawy finansowe, logistyczne oraz specyficznie pojęte „dobre
imię” sił zbrojnych i służących tam żołnierzy. Eliminowano doniesienia o drobnych wykroczeniach,
defraudacjach, przestępstwach dokonywanych
22

23
24

T. Kurpierz, Zbuntowani. Niezależne Zrzeszenie Studentów w województwie katowickim 1980–1989, Katowice 2012, s. 223.
Zabijanie słowem…, s.12.
Ibidem.
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przez żołnierzy i oficerów WP, a także wszelkie
teksty, które mogły ośmieszać wojsko. Usuwanie
z prasy tego typu informacji uzasadniano zwykle
ich „negatywną wymową dla interesów obronności
kraju”25.
Cenzorom zdarzały się wpadki, niekiedy takie,
z którymi nie mogli sobie poradzić. Według przepisów niektóre druki były zwolnione z cenzury,
np. etykiety handlowe z podstawowymi informacjami o towarze. Kłopot sprawiła jedna kwestia –
mianowicie na pudełkach popularnych ciastek
i czekoladek widniało logo ich producenta –lubelskiej spółdzielni „Solidarność”. Przedsiębiorstwo
powstało w 1952 r., kiedy nikt nie przewidywał,
że dużo później zostanie utworzony związek zawodowy o takiej samej nazwie i że będzie on nielegalny. Nabrało to szczególnego znaczenia w dobie
stanu wojennego, gdy o „Solidarności” oficjalnie mówiono wyłącznie źle albo wcale. Tymczasem zupełnie otwarcie można było smakować
„zakazanych” słodyczy. Warto jednak zaznaczyć,
że cenzura dotyczyła nie tylko polityki. Często
blokowano rozprzestrzenianie się informacji dotyczących wypadków, zbrodni, sfer obyczajowych,
seksualnych, kryminalnych itd., a więc spraw i afer,
do jakich w państwie demokracji ludowej oficjalnie nie dochodziło, które psuły jego wizerunek.
Starano się „zdejmować” opisy kolejek przed sklepami, ukrywano socjalistyczne absurdy, trudności
w zaopatrzeniu czy po prostu szarą PRL-owską
rzeczywistość (do czasu – tutaj pewnym wentylem

bezpieczeństwa stała się np. Polska Kronika Filmowa), manipulowano statystykami przestępstw.
Cenzurą objęto np. wcześniejsze wiadomości dotyczące katastrofy podczas defilady wojsk Układu
Warszawskiego w Szczecinie w 1962 r. (czołg wjechał w tłum dzieci – ok. 8 zginęło, 21 zostało ciężko
rannych), wypadki wśród funkcjonariuszy MSW
w stanie wojennym (85 ofiar śmiertelnych tylko
w pierwszym półroczu 1982 r. – prawdopodobnie
najczęstszą przyczyną był alkohol), jak i zdjęcie
tyczkarza Władysława Kozakiewicza, który podczas igrzysk w 1980 r. ośmielił się publiczności
w Moskwie dwukrotnie pokazać słynny gest26.
Peerelowska cenzura miała szerokie kompetencje, mogła np. skutecznie pozbawić możliwości
wykonywania zawodu autorów, artystów lub dziennikarzy, miała prawo cofnąć koncesję wydawnictwu, doprowadzić do zamknięcia zakładu poligraficznego czy choćby zakładu wytwarzającego
pieczątki. Tym samym urząd wzbudzał uzasadnione obawy, zwłaszcza że do 1981 r. jego decyzje
były nieodwołalne i nie były w żaden sposób oznaczane i ogłaszane. Kłopoty się na tym nie kończyły,
niepokorni mogli następnie być inwigilowani przez
SB lub – jak w czasie stanu wojennego – mogli trafić na listę internowanych. Cenzura, tak jak i propaganda, służąc celowej dezinformacji, stanowiły
istotne ogniwa utworzonego przez komunistów
łańcucha pętającego społeczeństwo i tym samym
były ważnymi instrumentami sprawowania przez
nich władzy.
26

25
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M. Patelski, Cenzura wojskowa…, s. 137.

Od tego czasu był on nazywany „gestem Kozakiewicza”. Polegał
na zgięciu jednej ręki w łokciu i złapaniu jej ramienia drugą ręką.

Cenzura i propaganda

Pierwsza strona „Dziennika
Bałtyckiego” z okresu stanu
wojennego. Pierwsze litery
kolejnych akapitów układają się
w napis „wrona skona”.
Zbiory AIPN
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Legitymacja cenzora z Krakowa, zwanego oficjalnie „radcą”. Zbiory AIPN

Lodzia Milicjantka – najsłynniejsza polska funkcjonariuszka MO. Zbiory AIPN
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Cenzura i propaganda

Plakat propagandowy z okresu stanu wojennego. Zbiory prywatne Artura Kasprzykowskiego

Plakat opozycji nawiązujący do cenzury stanu wojennego. Zbiory prywatne Artura Kasprzykowskiego
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Plakat opozycyjny nawiązujący do cenzury państw zaborczych. Zbiory prywatne Artura Kasprzykowskiego

Plakat propagandowy z okresu stanu wojennego. Zbiory prywatne Artura Kasprzykowskiego
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STRAJKI W ZAKŁADACH PRACY. PACYFIKACJA KWK „WUJEK”
Zwróć uwagę na:
•
•
•
•
•
•
•

motywy strajkujących;
strajk w Hucie im. Lenina;
skalę strajków na Górnym Śląsku;
represje względem strajkujących;
przebieg strajku w KWK „Manifest Lipcowy”;
podziemny strajk w KWK „Piast”;
sposób organizacji strajku w KWK „Wujek”
i sposób podejmowania decyzji;
wpływ strajków na funkcjonowanie zakładów
pracy, zwłaszcza kopalni;
reakcje strajkujących na doniesienia z innych
protestujących zakładów;
odmienną postawę górników wobec wojska
i ZOMO;
przebieg pacyfikacji i działania plutonu ZOMO;
ofiary pacyfikacji KWK „Wujek”;
brak rozliczenia zbrodni stanu wojennego.

•
•
•
•
•
•

Strajki okupacyjne – powszechna forma oporu
na wprowadzenie stanu wojennego
Wśród wielu zakazów wprowadzonych w życie
wraz ze stanem wojennym znalazł się również zakaz
strajkowania. Jednak pomimo tego strajki okupacyjne wybuchały w setkach zakładów rozsianych
po całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Były
formą oporu wobec nowej rzeczywistości, pomimo
że setki zakładów zmilitaryzowano, a strajk w nich
oznaczał to samo, co dezercja w wojsku1.
Strajki, choć nieskoordynowane, wybuchały
zarówno w większych miastach, takich jak Gdańsk,
Szczecin, Warszawa, Wrocław, jak i w mniejszych
miejscowościach. Przeciwko strajkującym wysyłano siły milicyjno-wojskowe. Gdy nie wystarczała
demonstracja siły, dokonywano pacyfikacji strajkujących zakładów pracy2.
1

2

A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918–1989, Warszawa 2014,
s. 430–431.
Ibidem, s. 431.

H

14 grudnia w Stoczni Gdańskiej powstał Regionalny Komitet Strajkowy, do protestu przyłączali się
przedstawiciele różnych zakładów pracy i uczelni.
Strajkujących wspierali też mieszkańcy, których
tysiące stało pod bramą stoczni. Akcja odblokowania Stoczni im. Lenina rozpoczęła się w nocy z 14
na 15 grudnia, kwadrans po północy. W ciągu pięciu godzin siły milicyjne „odblokowały” stocznię3
(zob. tekst źródłowy nr 44).
Czterodniowy strajk robotników krakowskiej
Huty im. Lenina i towarzyszącej im grupy studentów był najdłuższym protestem w Małopolsce.
Zakończył się pacyfikacją, która miała miejsce
16 grudnia4.
W poniedziałek 14 grudnia zastrajkowało kilka
tysięcy pracowników Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Siły milicyjne „odblokowały”
FSC w nocy z 16 na 17 grudnia. Jeszcze przed godz.
24.00 zakład został otoczony, w efekcie czego część
załogi postanowiła opuścić jego teren. Wychodzących robotników bito pałkami i strzelano do nich
pociskami z gazem5.

Opór w województwie katowickim
Szacuje się, że na 200 strajkujących zakładów pracy
w PRL właśnie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu
Dąbrowskim strajkowało lub podjęło próbę strajku
50 zakładów pracy, z czego prawie połowa z nich
(24) dotyczyła kopalń węgla kamiennego6.
Zanim przystąpiono do „odblokowania” Huty
„Katowice”, kopalnię „Wieczorek” zaatakowało
ok. 700 funkcjonariuszy MO wyposażonych w gaz
łzawiący oraz trzy armatki wodne7.
3

4

5
6

7

S. Cenckiewicz, Pomorze Gdańskie i Kujawy, [w:] Stan wojenny
w Polsce 1981–1983, red. A. Dudek, Warszawa 2003, s. 483.
M. Lasota, M. Ptasińska, Z. Solak, Małopolska i Świętokrzyskie,
[w:] ibidem, s. 220.
M. Choma-Jusińska, Lubelszczyzna, [w:] ibidem, s. 164.
J. Neja, Grudzień 1981 roku w województwie katowickim, Katowice
2011, s. 149.
Ibidem, s. 95.
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Do pierwszej próby spacyfikowania huty „Katowice” doszło 14 grudnia (zob. tekst źródłowy nr 45);
strajkujących nie udało się jednak złamać i protest
trwał dalej8.
23 grudnia przystąpiono do kolejnej próby
„odblokowania” huty. Akcja zaczęła się o godz.
13.37. Wozy bojowe wjechały na teren kombinatu
i zajęły wyznaczone pozycje. Strajk został przerwany, a na teren zakładu weszły milicja i wojsko9.
W poniedziałek 14 grudnia ok. godz. 20.00
siły milicyjno-wojskowe przystąpiły do pacyfikacji Huty „Baildon”, w której strajkowali robotnicy wspierani przez studentów. Gdy milicja
wdarła się na teren huty, strajkujący schronili się
w budynku hali remontowej. Z propozycją zawieszenia broni wyszedł dowódca sił pacyfikacyjnych.
Wezwał do zaprzestania strajku i dał słowo honoru,
że nikomu ze strajkujących nie stanie się krzywda.
Ci, wierząc w te zapewnienia, zdecydowali o zakończeniu strajku. Hutnicy i studenci opuszczający
halę zostali pobici przez ZOMO10.
15 grudnia rozpoczął się od „odblokowania”
katowickiej kopalni „Staszic”. Akcja rozpoczęła
się o godz. 9.00. Transporter opancerzony wyłamał zabarykadowaną bramę i w ten sposób otworzył zomowcom przejście do kopalni. Górnicy,
którzy wychodzili przez szpaler funkcjonariuszy,
byli bici pałkami. Po „odblokowaniu” kopalni siły
milicyjne ruszyły w kierunku hoteli robotniczych
(tzw. domów górnika). Przed budynkami stali ich
mieszkańcy, którzy zostali zaatakowani armatkami
wodnymi i gazami. Górnicy zaczęli się bronić,
rzucając kamieniami w funkcjonariuszy, po czym
wycofali się do budynków. Strumieniami z armatek wodnych rozbijano szyby w oknach, do pokoi
wrzucano gaz, w końcu do budynków weszli
zomowcy, którzy zaczęli bić górników i wyciągać
ich z budynków11.
15 grudnia po raz pierwszy strzelano do strajkujących górników. Miało to miejsce w kopalni
„Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju. Silny
opór strajkujących sprawił, że dowodzący akcją
zdecydowali się na użycie plutonu specjalnego
ZOMO, którego funkcjonariusze zaczęli strzelać

w kierunku górników ostrą amunicją. Czterech
strajkujących zostało rannych. O godz. 13.00 górnicy opuścili kopalnię12.
Strajki w kopalniach odbywały się nie tylko
na powierzchni, ale również pod ziemią, tak było
w przypadku kopalni „Ziemowit” w Lędzinach
oraz „Piast” w Bieruniu. Trwające tam protesty
postanowiono wygasić za pomocą metod politycznych, co oznaczało m.in. ograniczenie dostawy
żywności do górników przebywających pod ziemią czy przedstawianie ich jako więźniów przetrzymywanych na dole przez „solidarnościową
ekstremę”. Strajk w „Ziemowicie” zakończył się
rano 24 grudnia13, a w „Piaście” 28 grudnia14. Był
to najdłuższy strajk w stanie wojennym (zob. tekst
źródłowy nr 46).

Kopalnia „Wujek” – preludium
W ramach operacji „Jodła” jednym z wytypowanych do internowania był Jan Ludwiczak, przewodniczący Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
(zob. tekst źródłowy nr 47).
Tuż przed północą do drzwi mieszkania państwa Ludwiczaków przy ul. Wincentego Pola
w Katowicach zapukało trzech mężczyzn – dwóch
cywili i jeden milicjant w mundurze. Oświadczyli
Ludwiczakowi, że musi z nimi pojechać, bo doszło
do włamania do związkowej drukarni. Przewodniczący kopalnianej „Solidarności”, przeczuwając
złe intencje mężczyzn, zamknął drzwi i zadzwonił
do kopalni po pomoc. Górnicy, którzy przybiegli, by pilnować mieszkania Ludwiczaków, zostali
pobici, a Jan Ludwiczak został zatrzymany15.
Na wieść o tym, co się stało, górnicy postanowili zebrać się w łaźni i naradzić się w kwestii
dalszego postępowania. Nastroje były nerwowe,
a nadzieją na ich złagodzenie była wizyta w kopalni
ks. Henryka Bolczyka i odprawienie przez niego
mszy świętej. Górnicy Ludwik Karmiński i Adam

12
8
9
10
11

Ibidem, s. 95–97.
Ibidem, s. 141–145.
Ibidem, s. 98.
Ibidem, s. 103–107.
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Ibidem, s. 110–111.
Ibidem, s. 146.
Ibidem, s. 147.
„Wujek”’81. Relacje, oprac. R. Ciupa, S. Reńca, Katowice 2020,
s. 139.

Strajki w zakładach pracy. Pacyfikacja KWK „Wujek”
Skwira poszli po księdza, który obiecał, że przyjdzie do kopalni16.
Msza święta została odprawiona w łaźni łańcuszkowej17 (zob. tekst źródłowy nr 48). Po jej
zakończeniu związkowcy zabezpieczyli najważniejsze dokumenty oraz sztandar zakładowej „Solidarności”. Część górników została w kopalni, inni
wrócili do domów. Właściwy strajk rozpoczął się
dzień później, w poniedziałek 14 grudnia 1981 r.

Kopalnia „Wujek” – dzień pierwszy
Gdy górnicy przyszli na pierwszą zmianę, nie podjęli pracy, lecz zebrali się na masówce w łaźni łańcuszkowej. Tam Jan Haśnik, wiceprzewodniczący
zakładowej „Solidarności”, próbował ich przekonać, żeby jednak wrócili do pracy, ale jego propozycje zostały zignorowane przez załogę. Głos zabrał
trzydziestoletni Stanisław Płatek, sekretarz komisji
rewizyjnej kopalnianej „Solidarności”.
„Opowiedziałem załodze o aresztowaniu Jana
Ludwiczaka, w nocy z soboty na niedzielę. Następnie poddałem pod głosowanie czy załoga w związku
z tym opowiada się za protestem z żądaniem uwolnienia przewodniczącego Komisji Zakładowej, czy
idziemy normalnie do pracy i zjeżdżamy na dół”18.

Górnicy demokratycznie zadecydowali o podjęciu strajku. Postulaty zgłaszały kolejne zmiany
przystępujące do protestu (zob. tekst źródłowy
nr 49). Warunkiem powrotu do pracy było spełnienie trzech żądań: wypuszczenia na wolność Jana
Ludwiczaka i innych internowanych, przestrzegania porozumień zawartych w 1980 r. oraz zakończenia stanu wojennego19. Postulaty były nie do przyjęcia przez stronę reprezentującą władzę, która nie
zamierzała ustąpić.
Górnicy znów postanowili poprosić o wsparcie ks. Henryka Bolczyka, który ponownie odpra-

16
17

18
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Ibidem, s. 251–252.
H. Bolczyk, Krzyż nigdy nie umiera. Siedem stacji krzyża kopalni
„Wujek”, Katowice 2016, s. 43–47.
„Wujek”’81. Relacje…, s. 222.
R. Ciupa, B. Tracz, Wujek ’81. Strajk i pacyfikacja, Katowice 2016,
s. 79.

wił dla nich mszę świętą, co tak wspominał Jerzy
Wartak:
„W łaźni łańcuszkowej zaczęły się przygotowania do mszy świętej. Ktoś przyniósł krzyż z Domu
Kultury. Ktoś ustawił jakiś stół, przyniesiono białe
prześcieradło i powstał ołtarz. Wrażenie było piorunujące. […] Potem komunia święta, ćwiartki komunikantów…”20

Górnicy z „Wujka” zaczęli się organizować.
Przede wszystkim strajkujący odpowiadali teraz
za swój zakład pracy, dlatego, po pierwsze, nie
mogli dopuścić, by doszło z ich winy do jakiejkolwiek awarii, dlatego wyznaczeni pracownicy zjeżdżali na dół do zabezpieczenia chodników. Po drugie, straże składające się z górników patrolowały
teren „Wujka”, by nie dopuścić do wejścia na teren
kopalni osób niebędących jej pracownikami.
Tego dnia do strajkujących z „Wujka” dotarły
informacje o brutalnych pacyfikacjach innych protestujących zakładów pracy, m.in. Huty „Baildon”
czy Huty „Katowice”.

Kopalnia „Wujek” – dzień drugi
Wtorek minął w kopalni w miarę spokojnie.
Coraz więcej osób wspierało strajkujących. Byli
wśród nich zarówno mieszkańcy pobliskiego osiedla, jak i rodziny i znajomi górników. Strajkujący
otrzymywali od nich przede wszystkim jedzenie,
ciepłe napoje czy papierosy. Przekazywanie tych
produktów odbywało się wzdłuż kopalnianego
ogrodzenia ciągnącego się równolegle do ul. Wincentego Pola.
Tego dnia ks. Bolczyk po raz trzeci odwiedził
górników. Nie zdecydowano się jednak na odprawienie liturgii, ponieważ istniała obawa, że siły
milicyjno-wojskowe zaatakują kopalnię „Wujek”.
Tym razem górnicy odmawiali z kapłanem różaniec. Ich modlitwa nie została dokończona,
ponieważ przerwał ją alarm i informacja o tym,
że zaraz nastąpi atak. Szybko okazało się, że alarm
był fałszywy. Gdy ks. Henryk Bolczyk wychodził

20

„Wujek”’81. Relacje…, s. 269.
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z budynku łaźni łańcuszkowej, został poproszony
przez jednego z górników o absolucję21:
„Dostrzegłem białe wzniesienie, ukształtowane
ze śniegu i lodu, wskoczyłem na nie, spojrzałem
wokół i miałem wrażenie, że jestem w greckim
teatrze. Oni otaczali miejsce, na którym znalazł się
ksiądz, od którego spodziewają się szczególnej łaski
na trudne chwile życia. – Zostałem poproszony
o udzielenie wam absolucji generalnej. Wyznajmy
wiarę. »Wierzę w Ciebie, Boże żywy«… Wydawało
mi się, że nigdy dotąd nie słyszałem tak świadomego,
gromkiego, zgodnego skandowania aktu wiary22”.

15 grudnia 1981 r. miały miejsce kolejne
brutalne pacyfikacje strajkujących zakładów
pracy. Na wieść o takim traktowaniu robotników górnicy z „Wujka” zaczęli przygotowywać
się do obrony swego zakładu pracy. Na terenie
kopalni stawiano barykady, zbierano przedmioty
do obrzucania zomowców, w warsztacie mechanicznym, tzw. kuźni, szykowano prymitywną
broń, np. w postaci pik23.
Gdy w „Wujku” górnicy przygotowywali się
do odparcia ataku, na naradzie w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, której przewodniczył
Jerzy Gruba, komendant wojewódzki MO, podjęto
decyzję o pacyfikacji kopalni. W akcji miało wziąć
udział 1471 funkcjonariuszy milicji oraz 720 żołnierzy. Postanowiono, że wojsko użyje przeciwko
strajkującym 22 czołgów i 44 bojowych wozów
piechoty24.

Kopalnia „Wujek” – pacyfikacja
Zanim przystąpiono do „odblokowania” kopalni
„Wujek”, ze strajkującymi górnikami spotkała
się delegacja składająca się z dyrektora kopalni
Macieja Zaremby, płk. Piotra Gębki, zastępcy szefa
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, płk. Czesława

21

22
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Absolucja zbiorowa – rozgrzeszenie, którego udziela kapłan kilku
penitentom jednocześnie, bez uprzedniego wyznania przez nich
grzechów, praktykowana w niebezpieczeństwie śmierci, przy
braku czasu na spowiedź indywidualną.
H. Bolczyk, Krzyż nigdy nie umiera…, s. 61.
„Wujek”’81. Relacje…, s. 10.
R. Ciupa, B. Tracz, Wujek’81. Strajk i pacyfikacja…, s. 99.
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Piekarta oraz Jerzego Cyrana – wiceprezydenta
Katowic.
Delegacja rozmawiała ze strajkującymi na placu
przed budynkiem łaźni łańcuszkowej. Wojskowi
próbowali nakłonić górników do przerwania
strajku i dali im czas do godz. 11.00. Górnicy odpowiedzieli, że jeżeli na teren zakładu wkroczy wojsko, nie będą się bić z żołnierzami i zakończą strajk,
jeśli jednak zostaną zaatakowani przez ZOMO,
zaczną się bronić25.
Zanim przystąpiono do ataku na kopalnię,
milicja użyła armatek wodnych i wyrzutni gazów
łzawiących przeciwko tłumowi zgromadzonemu
przed kopalnią. O godz. 10.53, przed czasem,
w którym miało minąć ultimatum, wojsko i milicja przystąpiły do ataku. Siły milicyjno-wojskowe
weszły na teren „Wujka” z trzech stron (zob. tekst
źródłowy nr 50). Od strony bramy kolejowej atak
został zatrzymany. Czołg został unieruchomiony
na barykadzie, a górnicy zatrzymali trzech milicjantów26.
Drugi atak przeprowadzono w pobliżu bramy
głównej, gdzie jeden z czołgów staranował ogrodzenie i przejechał przez magazyn farb i lakierów.
Przez wyłom na teren kopalni weszły cztery kompanie ZOMO. Dwie z nich ruszyły w stronę szybów, a dwie posuwały się wzdłuż magazynu odzieżowego. Jednocześnie czołg staranował barykadę
z małych wózków górniczych oraz lutni, ustawioną
pomiędzy narożnikami magazynu odzieżowego
i kotłowni. Również tutaj zgromadzeni na placu
przed kotłownią górnicy zaczęli rzucać w kierunku
atakujących zomowców przygotowanymi wcześniej śrubami, nakrętkami i kamieniami. Oddziały
ZOMO nie potrafiły przełamać oporu górników.
Czołg dokonał kolejnych wyłomów – najpierw
staranował ogrodzenie w okolicy wagi, a następnie
zniszczył płot przy bramie głównej. W tym czasie
strajkujący zatrzymali funkcjonariuszy ZOMO,
którzy próbowali dostać się w głąb kopalni drogą
ciągnącą się wzdłuż szybów „Lechia” i „Krakus”.
Gdy kolejne ataki ZOMO przy bramie głównej
się załamywały, na teren kopalni weszli funkcjonariusze plutonu specjalnego ZOMO, uzbrojeni
w pistolety maszynowe typu PM-63 „Rak”. Z rampy

25
26

„Wujek”’81. Relacje…, s. 118.
Ibidem, s. 44, 86.

Strajki w zakładach pracy. Pacyfikacja KWK „Wujek”
magazynu odzieżowego oddali strzały w kierunku
górników zebranych na placu przed kotłownią.
Górnicy zaczęli ewakuować zabitych, rannych
i zatrutych gazem kolegów do punktu opatrunkowego przy szybie, do którego niebawem dotarli
także lekarze spoza kopalni27. Następnie rannych
i poszkodowanych ewakuowano do karetek, które
podjeżdżały pod budynek dyrekcji. Zdarzało się,
że zarówno przewożeni górnicy, jak i personel
medyczny, byli bici po zatrzymaniu karetki.
W wyniku ran postrzałowych na miejscu zginęło sześciu górników: Józef Czekalski, Józef
Krzysztof Giza, Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak,
Zbigniew Wilk, Zenon Zając. W następnych dniach
zmarli od ran: Andrzej Pełka (17 grudnia 1981 r.),
Joachim Gnida (2 stycznia 1982 r.) oraz Jan Stawi-

27

Ibidem, s. 108–113.

siński (25 stycznia 1982 r.)28. Ponadto funkcjonariusze plutonu specjalnego postrzelili 23 strajkujących.
Za strajk w kopalni „Wujek” Sąd Śląskiego
Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji
wyjazdowej skazał czterech przywódców strajku
w kopalni „Wujek” na kary od 3 do 4 lat więzienia
(zob. teksty źródłowe nr 51, 52).
Za zbrodnię w kopalni „Wujek” nigdy nie odpowiedzieli najważniejsi twórcy stanu wojennego:
Wojciech Jaruzelski29 i Czesław Kiszczak30.
28
29

30

R. Ciupa, S. Reńca, Dziewięciu z „Wujka”, Warszawa 2016.
13 grudnia 1981 r. Wojciech Jaruzelski nakazał swym podwładnym „absolutnie radykalne działania”. P. Gontarczyk, Wojciech
Jaruzelski – karierowicz czy człowiek o rozdartym życiorysie?,
[w:] Sprzeczne narracje… Z historii powojennej Polski 1944–1989,
red. R. Spałek, Warszawa 2020, s. 255.
Czesław Kiszczak był autorem tajnego szyfrogramu, na podstawie którego podczas „odblokowania” kopalni „Wujek” użyto
broni z ostrą amunicją. B. Kapuściak, G. Wołk, Czesław Kiszczak –
wierny żołnierz systemu, [w:] ibidem, s. 334.
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Przez wszystkie dni strajku górników wspierały rodziny i mieszkańcy Katowic. Fot. A. Konarzewski / ŚCWiS

Zanim siły milicyjno-wojskowe zaatakowały, brutalnie odsunęły od kopalni zebranych przy „Wujku” ludzi.
Fot. M. Janicki / ŚCWiS

104

Strajki w zakładach pracy. Pacyfikacja KWK „Wujek”

Ks. Henryk Bolczyk dwukrotnie odprawił dla strajkujących mszę św. oraz odmawiał z nimi różaniec.
Fot. S. Jakubowski / ŚCWiS
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W pacyfikacji kopalni „Wujek” oraz innych zakładów pracy brały udział jednostki pancerne Wojska Polskiego.
Fot. A. Konarzewski / ŚCWiS

Podczas „odblokowywania” kopalni „Wujek” pluton specjalny ZOMO postrzelił 23 górników, a 9 zabił.
Fot. M. Janicki / ŚCWiS
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Górnikom, którzy bronili swego zakładu pracy, udało się unieruchomić czołg na barykadzie.
Fot. M. Janicki / ŚCWiS

W miejscu zbrodni górnicy jeszcze 16 grudnia 1981 r. ustawili krzyż. Fot. L. Stankiewicz / ŚCWiS
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Józef Czekalski.
Zbiory ŚCWiS

Józef Krzysztof Giza.
Zbiory ŚCWiS

Joachim Gnida.
Zbiory ŚCWiS

Ryszard Gzik.
Zbiory ŚCWiS

Bogusław Kopczak.
Zbiory ŚCWiS

Andrzej Pełka.
Zbiory ŚCWiS

Jan Stawisiński.
Zbiory ŚCWiS

Zbigniew Wilk.
Zbiory ŚCWiS

Zenon Zając.
Zbiory ŚCWiS
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OPÓR SPOŁECZNY W STANIE WOJENNYM
Zwróć uwagę na:
• metody pracy konspiracyjnej opozycjonistów
w stanie wojennym;
• terminy rocznic, w których organizowano
manifestacje przeciwko stanowi wojennemu;
• tworzenie i funkcjonowanie Radia „Solidarność”;
• represje, na które narażeni byli opozycjoniści
konspirujący przeciwko władzy;
• działalność konspiracyjną internowanych i skierowanych na dodatkowe ćwiczenia wojskowe
działaczy „Solidarności”.

Grudzień 1981
Już pierwszego dnia po wprowadzeniu przez gen.
Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego w całym
kraju zaczęły się tworzyć spontaniczne akcje oporu
społecznego i pojawiać się pierwsze zorganizowane grupy opozycyjne. Początkowo opór ten był
chaotyczny i nieskoordynowany; w grudniu 1981 r.
polegał przede wszystkim na strajkach działaczy
NSZZ „Solidarność” z dużych zakładów pracy
(zob. S. Reńca, Strajki w zakładach pracy. Pacyfikacja KWK „Wujek”).
Pierwsze nieformalne grupy opozycyjne
powstały w nocy z 12 na 13 grudnia. Ich celem było
uchronienie kolejnych działaczy przed internowaniem. Przykładem takiej aktywności była grupa
powstała w Gliwicach, która w nocy rozpoczęła
akcję informowania i zwożenia aktywnych działaczy NSZZ „Solidarność” do Szpitala Miejskiego
nr 1 w Gliwicach, wykorzystując do tego celu
karetkę pogotowia1.
Równie spontanicznie przebiegały akcje drukowania i kolportażu ulotek. Z jednej strony były
to ulotki części strajkujących działaczy w niektórych zakładach pracy2. Z drugiej – druki two1

2

Gliwicka opozycja 1976–1990. Relacje świadków i uczestników, oprac.
K. Chwastek, B. Tracz, Gliwice – Katowice 2020, s. 73, 234–235.
Takie odezwy powstawały m.in. w Hucie „Katowice” czy w kopalniach „Manifest Lipcowy” i „Dymitrow”.

H

rzone przez opozycjonistów w domach na dziecięcych drukarenkach lub powielane na maszynach
do pisania.
W związku z wprowadzoną godziną milicyjną
oraz częstymi patrolami milicji i wojska kolportaż
ulotek był trudnym i niebezpiecznym zadaniem.
Za tę działalność wydano najwyższy wyrok w czasie stanu wojennego – dziesięć lat pozbawienia
wolności. Usłyszała go działaczka Regionu Gdańskiego Ewa Kubasiewicz-Hauee.

Konspiracja
Przełamywanie monopolu informacyjnego władzy komunistycznej było jednym z najważniejszych działań organizowanych przez podziemnych
konspiratorów. Dzięki odpowiednim kontaktom
pozyskiwano materiały niezbędne do uruchomienia podziemnych drukarni, takie jak papier i tusz
do drukowania. Niezbędna była także odpowiednia „drukarka”, tj. drewniana ramka, czy ręczny
lub elektryczny powielacz. Pod koniec lat osiemdziesiątych niektóre z podziemnych grup opozycyjnych dysponowały także własnym offsetem, służącym do masowego powielania prasy czy książek.
Ze względów technicznych skala druku podlegała
jednak sporym ograniczeniom ilościowym i jakościowym. Prasę wydawaną w ten sposób nazywano
powszechnie „bibułą”, termin ten pochodził od słabej jakości papieru (zob. teksty źródłowe nr 53 i 54).
Szybko tworzące się podziemie antykomunistyczne dążyło początkowo do konsolidacji struktur, bazując na oficjalnych strukturach NSZZ
„Solidarność” sprzed stanu wojennego. W związku
z tym już w kwietniu powstała w Gdańsku Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”.
Wśród najważniejszych działaczy, którzy weszli
do TKK, byli m.in. Zbigniew Bujak, Bogdan Lis,
Władysław Frasyniuk i Władysław Hardek.
Kolejnym elementem oporu społecznego były
tworzone ad hoc protestacyjne wiersze i piosenki.
Na Śląsku popularne stały się zwłaszcza utwory Idą
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Pancry na „Wujek” Marcina Bieniasza oraz Ostatnia
szychta na KWK „Piast”, piosenka skomponowana
przez Jana Krzysztofa Kelusa do słów wiersza Jana
Michała Zuzuli3. Dla byłych działaczy „Solidarności” niezwykle ważna była twórczość Jacka Kaczmarskiego, zwłaszcza utwór Mury.
Opór społeczny przejawiał się także w upamiętnianiu tragicznych wydarzeń stanu wojennego. Najważniejszym symbolem oporu wobec stanu wojennego był drewniany krzyż przed kopalnią „Wujek”,
ustawiony przez górników w miejscu wyłomu
dokonanego przez czołgi. Pod krzyżem upamiętniającym śmierć Dziewięciu Górników z „Wujka”
modlono się, składano kwiaty i palono znicze,
pomimo represji ze strony władz. Miejsce wokół
krzyża patrolowała milicja, a Służba Bezpieczeństwa fotografowała zgromadzonych. Niektóre osoby
wzywano na przesłuchania oraz internowano4.
Z inicjatywy Kornela Morawieckiego w czerwcu
1982 r. powstała we Wrocławiu Solidarność Walcząca. W przeciwieństwie do struktur opozycyjnych związanych z TKK Kornel Morawiecki był
zwolennikiem ścisłej konspiracji. Poza Wrocławiem Solidarność Walcząca rozwijała się także
w miastach, gdzie zakładano oddziały posiadające
dużą autonomię. Ze względu na konspiracyjny
charakter organizacji trudno dziś dokładnie ustalić liczebność Solidarności Walczącej. Szacuje się,
że należało do niej od kilkuset do 2 tys. członków5.
Opór przeciwko władzy przyjmował także niebezpieczne oblicze. Konspiracyjna grupa o nazwie
Legion Polski z Żor, w której skład wchodzili głównie pracownicy pobliskiej kopalni, w nocy z 29
na 30 kwietnia 1982 r. wysadziła w Wodzisławiu
Śląskim pomnik z wizerunkiem godła Związku
Sowieckiego. Początkowo członkowie grupy zamierzali wysadzić sowiecki czołg T-34 w Żorach, ustawiony jako pomnik wdzięczności dla Armii Czerwonej, jednak bomba z opóźnionym zapłonem
nie wybuchła. Działacze zostali ujęci przez milicję
i skazani przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego
we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach

na karę pozbawienia wolności od 1 roku więzienia
w zawieszeniu do 4,5 roku więzienia6.
Najtragiczniejszym w skutkach wydarzeniem
było jednak przypadkowe postrzelenie w trakcie próby rozbrojenia Zdzisława Karosa, którego
dokonała młodzieżowa grupa o nazwie Siły
Zbrojne Polski Podziemnej. 18 lutego 1981 r. grupa
młodzieńców chciała zdobyć broń w trakcie jazdy
tramwajem w Warszawie. Podczas próby rozbrojenia funkcjonariusza wywiązała się szarpanina,
w trakcie której Robert Chechłacz oddał strzał,
raniąc w brzuch sierżanta Milicji Obywatelskiej
Zdzisława Karosa. Ten po przewiezieniu do szpitala, po kilku dniach zmarł7. Członkowie grupy
zostali odnalezieni i osądzeni, a Robert Chechłacz
usłyszał wyrok 25 lat pozbawienia wolności.
W 1982 r., w ramach represji i działalności prewencyjnej ściągano młodych mężczyzn do wojskowych obozów specjalnych, na trzymiesięczne
ćwiczenia. Także w takich polowych warunkach
dochodziło do form oporu. 13 grudnia 1982 r.
w Gorzowie Wielkopolskim poborowi dokonali
manifestacyjnego złożenia kwiatów pod krzyżem
gorzowskiej „Solidarności” i odśpiewali Rotę8.
Formy oporu przeciwko władzy oraz działalność
konspiracyjna zdarzały się także w innych Wojskowych Obozach Specjalnych.
W 1982 r. ukazały się 954 tytuły prasowe9.
Według badań prowadzonych przez zespół Adama
Mielczarka podziemne publikacje wydawane
po wprowadzeniu stanu wojennego docierały
do ok. 3,5 mln osób, czyli blisko 10 proc. ludności
Polski10. W 1982 r. wydano 202 broszury i 86 książek, w 1983 r. – 682 książki i broszury11. W następnych latach, już po zniesieniu stanu wojennego,
6
7
8

9
3

4

5

J. Neja, Grudzień 1981 roku w województwie katowickim, Katowice
2011, s. 155–156.
K. Chwastek, Niebezpieczna pamięć, „CzasyPismo” 2018, nr 2 (14),
s. 173–178; Wujek ’81. Relacje, oprac. R. Ciupa, S. Reńca, Katowice
2018, s. 14–15, 124.
Historia Solidarności Walczącej, https://sw.ipn.gov.pl/ws/histo
ria/4537,Solidarnosc-Walczaca.html [dostęp: 5 VII 2021 r.].
Zob. K. Brożek, G. Surdy, Solidarność Walcząca, Warszawa 2020.

110

10

11

Wspomnienia Czesława Lipki [mps.]; IPN Ka 029/699, t. 15.
Zob. Z. Branach, Tajemnica śmierci księdza Zycha, Toruń 1994.
Relacja Eugeniusza Karasińskiego, https://www.youtube.com/
watch?v=4hPrXSbIwQ8 [dostęp: 21 VI 2021 r.]; AŚCWiS, Relacja
Andrzeja Perlińskiego; O powołaniach do wojska dla opozycjonistów zob. G. Majchrzak, Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji
po 13 grudnia 1981 r., Warszawa 2016.
R. Wróblewski, Charakterystyka liczbowa prasy niezależnej z lat
1976–1990, [w:] Papierem w system. Prasa drugoobiegowa w PRL,
red. S. Ligarski, M. Marcinkiewicz, Szczecin 2010, s. 156–158.
C. Kuta, Prasa drugiego obiegu w PRL, [w:] Wbrew partii i cenzurze. Media podziemne w PRL. Studia i artykuły, red. P. Kardela,
P. Warot i T. Wolsza, Warszawa 2012, s. 24.
C. Kuta, Niezależny ruch wydawniczy 1980–1989, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980–1989, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa
2010, t. 2, s. 366–367.

Opór społeczny w stanie wojennym
liczba wydawanych prasy i książek spadała. Ten
trend odwrócił się dopiero w 1988 r.12
Po wprowadzeniu stanu wojennego miejscem, w którym najczęściej wyrażano opór przeciwko władzy komunistycznej, był Kościół. Udział
w „mszach za Ojczyznę” Duszpasterstwa Ludzi
Pracy czy udostępnianie przez księży sal katechetycznych dla spotkań działaczy opozycji były
solą w oku władzy komunistycznej (zob. A. Blinda,
Kościół wobec stanu wojennego. Działalność księdza
Jerzego Popiełuszki).
Internowani liderzy NSZZ „Solidarność” –
pomimo faktu, że zostali pozbawieni wpływu
na wydarzenia toczące się w kraju – nadal aktywnie kontestowali władzę komunistyczną. W obozach organizowano głodówki, w ważne dla „Solidarności” rocznice internowani śpiewali Rotę
i protest songi. W niektórych obozach dochodziło
do otwartych buntów przeciwko złemu traktowaniu przez władze ośrodków. W niektórych miejscach wydawano prasę i pocztę obozową.

Manifestacje
Tymczasowa Komisja Krajowa wezwała sympatyków NSZZ „Solidarność” w całym kraju do masowych manifestacji w dniu 3 maja 1982 r., aby uczcić
rocznicę wprowadzenia pierwszej w Polsce konstytucji z 1793 r. W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej to święto nie było obchodzone. Do pacyfikacji
manifestacji władza użyła ZOMO i armatek wodnych, a wobec protestujących zastosowano różnorakie represje.
Apogeum manifestacji przypadło w sierpniu
1982 r. Zostały one zorganizowane przez podziemną „Solidarność” w odezwie na oświadczenie
TKK, w którym komisja wzywała do powszechnych pokojowych manifestacji w drugą rocznicę
podpisania porozumień sierpniowo-wrześniowych – 31 sierpnia. W kraju największe demonstracje odbyły się w Warszawie, Krakowie i Gdańsku.
Tragiczny finał miała manifestacja w Lubinie, gdzie
12

C. Kuta, Prasa drugiego obiegu…, s. 24; R. Wróblewski, Charakterystyka liczbowa prasy niezależnej z lat 1976–1990, [w:] Papierem
w system. Prasa drugoobiegowa w PRL, red. S. Ligarski, M. Marcinkiewicz, Szczecin 2010, s. 156–158. Zob. J. Olaszek, Rewolucja
powielaczy. Niezależny ruch wydawniczy w Polsce 1976–1989, Warszawa 2015.

od milicyjnych kul zginęły trzy osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych.
11 listopada 1982 r. Tymczasowa Komisja Koordynacyjna próbowała zorganizować kolejną manifestację. Tym razem jednak odezwa nie przyniosła
skutku. Opozycjoniści w poszczególnych regionach
uważali ten sposób oporu przeciwko władzy za nieskuteczny i narażający ludzi na represje. Starano się
ograniczać niebezpieczeństwo wpadki. W związku
z tym konspiracyjne grupy przechodziły do podziemia. Niektóre z nich wybierały system trójkowy
i piątkowy, stosowany przez Armię Krajową w czasie
II wojny światowej. Ograniczał on możliwość porozumiewania się tylko do lidera danej trójki lub piątki.

Radio „Solidarność”
Inną formą oporu przeciwko władzy było utworzenie podziemnego Radia „Solidarność”. Inicjatorami
byli działacze z Warszawy. Pierwszą emisję, nadaną
w drugi dzień Świąt Wielkanocnych 12 kwietnia
1982 r. wieczorem, przygotowali Zbigniew i Zofia
Romaszewscy, Janusz Klekowski i Marek Rasiński.
Audycja nadana z dachu budynku przy ul. Grójeckiej 19 w Warszawie okazała się olbrzymim sukcesem13.
Pomysł tworzenia podziemnego Radia „Solidarność” był powielany także w innych regionach
kraju. Opozycjoniści wykazywali się dużą pomysłowością. Audycje były również emitowane przez
urządzenia nagłaśniające, zwane przez działaczy „szczekaczkami”. Podpinano do nich kasety
i porzucano. Dzięki temu zmniejszało się ryzyko
wpadki.
Audycje Radia „Solidarność” cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród Polaków. Każdą emisję
poprzedzano informacją, kiedy i na jakich falach
będzie można jej słuchać. Audycje przygotowywano
okolicznościowo, np. z powodu świąt 1 i 3 Maja.
Dzięki podziemnemu radiu przekazywano informacje z kraju oraz nadawano wywiady z działaczami „Solidarności”. Przede wszystkim dodawały
one społeczeństwu otuchy i wiary w możliwości
podziemnych struktur.
13

Zob. S. Ligarski, G. Majchrzak, Wojna o eter. Media elektroniczne
od „solidarnościowego karnawału” do początków rządów „solidarnościowych”, Warszawa 2016.
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Karol Chwastek (ŚCWiS)

Podziemna drukarnia. Na zdjęciu Kazimierz Korabiński, jeden z drukarzy, 1984 r. Zbiory ŚCWiS
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Opór społeczny w stanie wojennym

Pod krzyżem przy kopalni
„Wujek”. Fot. M. Dworaczyk /
ŚCWiS

Pamiątkowa litografia poświęcona
ofiarom stanu wojennego, obóz
dla internowanych, Nysa, 1982 r.
Domena publiczna
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Karol Chwastek (ŚCWiS)

Protest w Gdyni, 1982 r. Zbiory AIPN

Ulotka opozycyjna nakłaniająca do słuchania niezależnego Radia „Solidarność”. Zbiory AIPN Warszawa
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Opór społeczny w stanie wojennym
Ulotka opozycyjna.
Zbiory AIPN

Ulotka opozycyjna
o treści „WRON-a skona”.
Zbiory AIPN
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dr Angelika Blinda (IPN Katowice)

KOŚCIÓŁ WOBEC STANU WOJENNEGO.
DZIAŁALNOŚĆ KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI

H

Zwróć uwagę na:

Kościół a stan wojenny

• reakcję Kościoła katolickiego wobec wprowadzenia stanu wojennego ze szczególnym
uwzględnieniem postawy prymasa Józefa
Glempa;
• działania władz wobec Kościoła po 13 grudnia
1981 r.;
• organizowane akcje pomocowe;
• rolę Kościoła jako ośrodka kultury niezależnej;
• znaczenie drugiej pielgrzymki Jana Pawła II
do Polski;
• działalność ks. Jerzego Popiełuszki oraz represje, jakim był poddawany.

Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego władza,
dostrzegając rolę, jaką Kościół katolicki odgrywał w społeczeństwie i licząc, że przyczyni się
on do uspokojenia nastrojów, rozpoczęła działania, mające na celu zyskanie jego przychylności.
Z tego powodu wyżsi oficerowie odpowiedzialni
za przebieg akcji w terenie otrzymali polecenie
osobistego poinformowania ordynariuszy o dekrecie Rady Państwa3. Jako pierwszy z hierarchów
o wprowadzeniu stanu wojennego dowiedział się
prymas Józef Glemp, któremu 13 grudnia o godz.
5.30 wizytę złożyła delegacja przysłana przez gen.
Wojciecha Jaruzelskiego, składająca się z sekretarza
KC PZPR Kazimierza Barcikowskiego, kierownika
Urzędu ds. Wyznań Jerzego Kuberskiego i członka
WRON gen. Mariana Ryby. Prymas jeszcze tego
samego dnia zabrał głos w homilii na Jasnej Górze,
podczas której – nie chcąc dopuścić do eskalacji
konfliktu – nawoływał do zachowania rozwagi,
ocalenia życia i uniknięcia rozlewu krwi (zob. tekst
źródłowy nr 55). 13 grudnia przedstawiciele episkopatu: abp Bronisław Dąbrowski i ks. Alojzy
Orszulik, złożyli natomiast w siedzibie UdSW
protest przeciwko działaniom władz, domagając
się – w wielu przypadkach skutecznie – zwolnienia
z internowania osób chorych. Spotkali się ponadto
z Lechem Wałęsą, który przebywał w tym czasie
w willi MSW w Skolimowie4.
Na wydarzenia w kraju zareagował również
Jan Paweł II, który 13 grudnia w trakcie modlitwy
na pl. św. Piotra mówił: „Nie może być przelana
polska krew, bo zbyt wiele jej wylano zwłaszcza
w czasie ostatniej wojny. Trzeba uczynić wszystko,

Od zakończenia II wojny światowej władze
komunistyczne systematycznie starały się marginalizować wpływ Kościoła katolickiego na społeczeństwo za pomocą różnych środków – represji,
prawa stanowionego czy propagandy. Choć episkopat dystansował się od zaangażowania politycznego
i wszelką działalność, zarówno prokomunistyczną,
jak i antysystemową, postrzegał negatywnie,
Kościół katolicki w Polsce był nadal traktowany
przez społeczeństwo jako sojusznik i ostoja wolności1. Jego pozycję wzmocnił wybór Karola Wojtyły na papieża w 1978 r. oraz pierwsza pielgrzymka
Ojca Świętego do Polski w czerwcu 1979 r. W latach
osiemdziesiątych Kościół zaczął znacznie szerzej
oddziaływać na sytuację w kraju niż w okresie
poprzedzającym powstanie NSZZ „Solidarność”.
Po delegalizacji związku starał się bowiem wypełnić powstałą lukę, przejmując rolę jedynego reprezentanta interesów społeczeństwa – stał się swoistą
„legalną opozycją”, mediatorem, schronieniem dla
działaczy podziemia oraz centrum wolności i niezależnej myśli, zarówno dla osób wierzących, jak
i niewierzących2.

3

4
1

2

J. Żaryn, Kościół katolicki w PRL – wybrane zagadnienia, hipotezy,
prowokacje, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2005, t. 4, nr 1, s. 18.
Idem, Kościół w PRL, Warszawa 2004, s. 143.
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Idem, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944–1989), Warszawa
2003, s. 475.
A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2003, s. 374. Z wysłannikami episkopatu Lech Wałęsa spotykał się wielokrotnie aż do 17 października 1982 r. J. Żaryn, Dzieje
Kościoła katolickiego…, s. 473.

Kościół wobec stanu wojennego. Działalność księdza Jerzego Popiełuszki
aby w pokoju budować przyszłość ojczyzny”5.
Następnego dnia w Watykanie odbyło się modlitewne czuwanie w intencji Polski pod przewodnictwem kard. Ugo Polettiego, podczas którego Ojciec
Święty przemówił do zgromadzonych, podkreślając
solidarność świata z narodem polskim6. Do sytuacji w kraju odwoływał się zresztą wielokrotnie,
np. podczas przemówienia z okazji Światowego
Dnia Pokoju7. Papież, za pośrednictwem swojego
wysłannika abp. Luigiego Poggiego, skierował
datowany na 18 grudnia list do gen. Wojciecha
Jaruzelskiego, w którym potępił działania władz
oraz nawoływał do powrotu na drogę pokojowego
dialogu. Swój apel przekazał jednocześnie Lechowi
Wałęsie, abp. Józefowi Glempowi oraz kard. Franciszkowi Macharskiemu8. Wymianie informacji
pomiędzy episkopatem a Stolicą Apostolską służyły
wizyty wspomnianego już abp. Luigiego Poggiego
w Warszawie (18–22 grudnia 1981 r.), a także abp.
Bronisława Dąbrowskiego w Rzymie (21–23 grudnia 1981 r.), podczas których poruszano kwestie
polityczne oraz dyskutowano o zadaniach Kościoła.
Symboliczne znaczenie miała natomiast świeca,
jaką Jan Paweł II, podobnie jak wielu Polaków,
zapalił w swym oknie w wigilię Bożego Narodzenia na znak solidarności z narodami cierpiącymi9.
Pomimo zakazu przemieszczania się za zgodą
władz 15 grudnia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Głównej Episkopatu Polski10. Wydano
wówczas komunikat krytykujący wprowadzenie
stanu wojennego i zastosowane środki represyjne,
zażądano uwolnienia internowanych oraz przywrócenia swobody działania w statutowych ramach
„Solidarności”. Jednocześnie skierowano zalecenia
do ordynariuszy diecezji, wyznaczając im kierunki
działania, w tym otoczenie internowanych i ich

5
6

7
8

9

10

Cyt. za: J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 475.
M. Olczak, Jan Paweł II wobec stanu wojennego w Polsce, [w:]
Kościół i społeczeństwo wobec stanu wojennego, red. W.J. Wysocki,
Warszawa 2004, s. 98.
Ibidem.
List nie został przedstawiony opinii publicznej przez władze PRL.
Ibidem, s. 99.
R. Łatka, Episkopat Polski wobec stosunków Państwo–Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970–1989, Warszawa 2019,
s. 502.
J. Żaryn, Władze państwowe PRL wobec Kościoła katolickiego
w latach osiemdziesiątych XX wieku, [w:] Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach
1980–1989, red. E. Wojcieszyk, Poznań 2016, s. 16–18.

rodzin opieką duchową i materialną11 (zob. tekst
źródłowy nr 56). Komunikat – pod naciskiem
władz i bez uzgodnienia z resztą episkopatu – został
zastąpiony „Słowem prymasa Polski”, ogłoszonym
17 grudnia przez abp. Józefa Glempa. Złożyły się
na to mające miejsce dzień wcześniej tragiczne
wydarzenia w KWK „Wujek” oraz naciski ekipy
rządzącej, która groziła, że w przypadku niewycofania dokumentu z 15 grudnia zerwie wszystkie
kontakty z Kościołem oraz uniemożliwi mu sprawowanie opieki duszpasterskiej nad internowanymi i aresztowanymi12 (zob. tekst źródłowy nr 57).
Nowy dokument znacznie różnił się od poprzedniego – nie zawierał krytyki stanu wojennego ani
żądań politycznych, kładąc główny nacisk na wygaszenie emocji – przez co spotkał się ze sprzeciwem
części hierarchów13. Zdecydowana większość Episkopatu, choć daleka była od uległości, popierała
umiarkowane podejście prymasa Józefa Glempa,
konsekwentnie starając się łagodzić napięcia społeczne i nie dopuścić do rozlewu krwi. Należy
w tym miejscu podkreślić, że Kościół, jakkolwiek
podtrzymywał ofertę dialogu, to jednak uzależniał
ją od spełnienia przez władzę konkretnych warunków, takich jak zwolnienie internowanych, zakończenie stanu wojennego czy wznowienie rozmów
na temat reaktywacji NSZZ „Solidarność”14.
Polityka władz wobec Kościoła nie była w tym
czasie jednolita. Wprawdzie nadal odbywały się
cykliczne posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu
i Episkopatu, a szef MSW Czesław Kiszczak zaproponował współpracę i współistnienie na linii państwo–Kościół, lecz wzajemne stosunki pomiędzy
nimi nie uległy normalizacji15. Działania, mające
na celu rozpracowanie środowiska duchownych,
kontynuowała SB, zaś każda ostrzejsza wypowiedź
przedstawicieli Episkopatu była traktowana przez
11

12
13
14
15

Zgodnie z dyspozycjami Rady Głównej komunikat miał zostać
odczytany w najbliższą niedzielę we wszystkich świątyniach
i w miejscach, w których gromadzili się wierni. Ostatecznie nie
doszło do tego pod wpływem nacisków władz. Komunikat odczytano tylko w diecezjach przemyskiej, gorzowskiej i opolskiej,
a także w archidiecezji wrocławskiej. Wielu księży udostępniło
ten dokument, wywieszając go w miejscach ogłoszeń parafialnych.
J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 478; A.F. Dziuba, Pierwsze reakcje Episkopatu Polski na stan wojenny (13–31 grudnia 1981),
[w:] Kościół i społeczeństwo…, s. 39.
R. Łatka, Episkopat Polski wobec…, s. 497.
Ibidem.
J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 530.
A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół…, s. 380.
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władzę jako „podburzanie do wojny”16. Na Departament IV MSW17 w okresie stanu wojennego
nałożono nowe zadania specjalne, obejmujące
podpalenia obiektów sakralnych lub domów parafialnych, zakładanie podsłuchów na terenie kurii
czy organizowanie ataków na księży w celu ich
zastraszenia18. Władze wielokrotnie domagały się
od hierarchów poskromienia bardziej aktywnych
kapłanów, oskarżając ich na podstawie materiałów
operacyjnych Departamentu IV MSW o prowadzenie „nielegalnej działalności”. Żądano ponadto
od biskupów, aby w parafiach odmawiano wiernym
prawa do zamawiania nabożeństw w intencjach
„politycznych”, tj. represjonowanych19.
Kościół, wykorzystując swoją pozycję, wielokrotnie apelował do władz o zaniechanie rozwiązań siłowych, podjęcie rozmów z przedstawicielami społeczeństwa oraz reaktywację niezależnych
związków zawodowych. Wobec definitywnej delegalizacji NSZZ „Solidarność – na mocy ustawy
o związkach zawodowych z 8 października
1982 r. – 8 listopada 1982 r. doszło do spotkania
prymasa Józefa Glempa z gen. Wojciechem Jaruzelskim. Jego pokłosiem było wydanie wspólnego
komunikatu, w którym wezwano do zachowania
spokoju oraz zaniechania strajków, a także zapowiedziano pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski,
co z punktu widzenia ekipy rządzącej miało świadczyć o jej dobrych intencjach i zapobiec planowanym na 10 listopada strajkom20.
Z biegiem czasu w kręgach episkopatu coraz
bardziej uwidaczniały się różnice pomiędzy zwolennikami ugodowej linii prymasa Józefa Glempa
a sympatykami opozycji. Liczbę tych ostatnich
UdSW szacował na ok. 5–10 proc. całego duchowieństwa. Do grupy tej należeli m.in. księża Stanisław Małkowski, Kazimierz Jancarz i Jerzy
Popiełuszko21. Władza starała się zwalczać niewygodnych księży, wykorzystując przeciwko nim cały
wachlarz represji – inwigilację, zastraszanie, wyta-

16
17

18
19
20
21

Ibidem.
Departament IV MSW – departament operacyjny Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych PRL, zajmujący się zwalczaniem, dokumentowaniem i ewidencjonowaniem „wrogiej” działalności Kościoła
i związków wyznaniowych.
J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 545.
Ibidem, s. 531.
A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół…, s. 389.
Ibidem, s. 385.
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czanie im procesów sądowych. Szykanowano też
osoby świeckie, wspierające działalność Kościoła.
Rozbijano pielgrzymki, prowokowano zajścia pod
parafiami. 3 maja 1983 r. kilkunastu milicjantów
w cywilu napadło na członków Prymasowskiego
Komitetu Opieki nad Osobami Pozbawionymi
Wolności i ich Rodzinami.

Pomoc dla internowanych, aresztowanych i ich rodzin
W omawianym czasie Kościół angażował się
przede wszystkim w akcje pomocowe. Starano się
zapewnić internowanym i aresztowanym opiekę
duszpasterską oraz prawną, organizowano zbiórki
żywności, odzieży i leków, stawano w obronie zwolnionych z pracy za odmowę podpisania tzw. lojalki.
Praktycznie od razu po wprowadzeniu stanu
wojennego to właśnie kościoły stały się miejscem
zbierania i wymiany informacji, co umożliwiło
w miarę szybkie skompletowanie listy osób, które
zostały zatrzymane.
Jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego 12 grudnia 1981 r. po raz pierwszy zebrała się
Prymasowska Rada Społeczna, zrzeszająca osoby
świeckie i stanowiąca forum, na którym analizowano obecną sytuację społeczną i polityczną.
13 grudnia, pod patronatem prymasa Józefa
Glempa, rozpoczął swoją działalność Prymasowski
Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności
i ich Rodzinom, nazywany potocznie Komitetem
na Piwnej i mający swoje odpowiedniki w większości diecezji22 (zob. tekst źródłowy nr 58).
Organizacji o charakterze charytatywnym
funkcjonowało w kraju znacznie więcej. Jednym
z najaktywniejszych ośrodków pomocowych był
powstały w lutym 1982 r. z inicjatywy abp. Henryka
Gulbinowicza Arcybiskupi Komitet Charytatywny,
który objął obszar diecezji wrocławskiej. W Łodzi
został powołany, pod patronatem bp. Józefa Rozwadowskiego, Komitet Pomocy Uwięzionym,
Internowanym i ich Rodzinom, natomiast w Częstochowie Duszpasterstwo Osób Pozbawionych
Wolności i ich Rodzin. Komitety charytatywne
zajmujące się rozdzielaniem i dostarczaniem napływającej z Zachodu pomocy – żywności, odzieży,
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R. Łatka, Episkopat Polski wobec…, s. 504.
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pieniędzy – powoływano także w poszczególnych
parafiach.
Biskupi wielokrotnie interweniowali u władz,
domagając się uwolnienia internowanych i aresztowanych, zwłaszcza osób schorowanych i będących jedynymi żywicielami rodziny, opublikowania pełnego wykazu zatrzymanych, zapewnienia
im możliwości odwiedzin podczas zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia i skorzystania z posługi
duszpasterskiej23 (zob. tekst źródłowy nr 59). Składali protesty przeciwko nadużyciom lokalnych
władz. Dzięki staraniom bp. Herberta Bednorza
w województwie katowickim w pierwszych miesiącach stanu wojennego na wolność wyszła większość z ponad czterystu uwolnionych wówczas
osób, w tym rektor Uniwersytetu Śląskiego August
Chełkowski24. Niektórzy duchowni, np. arcybiskup wrocławski Henryk Gulbinowicz, ukrywali
poszukiwane osoby oraz przechowywali fundusze
na podziemną działalność25.
W okresie stanu wojennego Kościół odegrał
również znaczącą rolę w rozwoju kultury niezależnej (zob. A. Piontek, Kultura Niezależna – kultura
w/o/po stanie wojennym)26. Pomimo groźby represji
i licznych utrudnień ze strony władz w parafiach
i na plebaniach organizowano prelekcje, odczyty,
wystawy czy koncerty, zapraszano wiernych
na rekolekcje (zob. tekst źródłowy nr 60). Odprawiano nabożeństwa w rocznicę ważnych dla Polski
wydarzeń – 3 maja 1791 r., poznańskiego czerwca
1956 r., 1 sierpnia 1944 r., 11 listopada 1918 r. czy tragedii na Wybrzeżu w 1970 r., modlono się za internowanych i aresztowanych27. Szczególnej wymowy
nabrały w tym czasie, podtrzymujące opór społeczny, Msze święte w intencji Ojczyzny, spośród
których największy rozgłos zdobyły te odprawiane
przez ks. Jerzego Popiełuszkę w kościele pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Nabożeństwa często kończyły się odśpiewaniem pieśni
Boże, coś Polskę, a palce rąk układano w kształt
litery „V”. W parafii pw. św. Maksymiliana Marii
23
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P. Stępień, Łódzkie ośrodki pomocy dla represjonowanych w stanie
wojennym, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2009, t. 18, s. 274.
J. Myszor, Historia diecezji katowickiej, Katowice 1999, s. 523.
A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół…, s. 392. Por. J. Żaryn,
Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 481.
Więcej na ten temat: B. Tracz, R. Ciupa, Kultura niezależna
w Kościele, Warszawa 2011.
J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 525.

Kolbego w Mistrzejowicach, gdzie wikariuszem
od 1978 r. był ks. Henryk Jancarz, na bazie mszy św.
„ojczyźnianych” powstało Duszpasterstwo Ludzi
Pracy oraz działająca przy nim Niezależna Telewizja Mistrzejowice. W 1983 r. powołany został natomiast Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy28.
Nieco wcześniej, bo w grudniu 1982 r., utworzono
w Warszawie Studium Kultury Chrześcijańskiej
z siedzibą w parafii pw. św. Trójcy – organizowało
ono wykłady popularnonaukowe, prowadziło działalność wydawniczą i wpierało niezależne badania
naukowe. Wiele akcji o charakterze kulturalnym
podejmowano w ramach Tygodni Kultury Chrześcijańskiej.

Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
Od 16 do 23 czerwca 1983 r. trwała druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, planowana pierwotnie na 1982 r. Objęła ona Warszawę, Niepokalanów, Częstochowę, Poznań, Katowice, Wrocław,
Górę św. Anny, Kraków i Zakopane. Władza z jednej strony chciała ją wykorzystać propagandowo –
miała świadczyć o postępującej w kraju normalizacji – z drugiej zaś wyrażała obawy, że przyczyni
się ona nie tylko do wzmocnienia pozycji Kościoła,
lecz także eskalacji społecznego oporu29. Rozmowy
kościelno-rządowe, poprzedzające wizytę papieża,
obfitowały zatem w wiele kwestii spornych, dotyczących programu pielgrzymki czy osób, z którymi
Jan Paweł II miał się spotkać (zob. tekst źródłowy
nr 61).
W celu zabezpieczenia papieskiej wizyty rozpoczęto sprawę obiektową o kryptonimie „Zorza”,
w ramach której podjęto szereg działań prewencyjnych – aresztowano bądź izolowano od udziału
w spotkaniach z Janem Pawłem II działaczy zdelegalizowanej „Solidarności”, ingerowano w liczbę
wejściówek dla wiernych (zob. tekst źródłowy
nr 62). Wmieszani w tłum funkcjonariusze SB
dokładnie dokumentowali przebieg pielgrzymki,
wykonując zdjęcia i nagrania wideo, które były
następnie analizowane i dołączane do sprawozdań. Z ostrymi reakcjami rządzących spotykały się
28
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Ł. Marek, Msze święte za Ojczyznę, „Biuletyn IPN” 2009, nr 5–6,
s. 56.
A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół…, s. 396.
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również przemówienia papieża, m.in. to wygłoszone 18 czerwca na Jasnej Górze, w którym mówił
do młodzieży o postawie osobistego oporu poprzez
kulturę30.
Pomimo licznych utrudnień wizyta Jana
Pawła II pokazała, że „Solidarność” nadal cieszy
się sporym poparciem w kręgach społecznych.
W trakcie nabożeństw wznoszono transparenty
z nazwą związku, a na ulicach skandowano hasła
„Lech Wałęsa”, „Demokracja”. Jednym z punktów
pielgrzymki była wizyta, jaką Ojciec Święty złożył przewodniczącemu Rady Państwa PRL prof.
Henrykowi Jabłońskiemu i premierowi gen. Wojciechowi Jaruzelskiemu. W Tatrach spotkał się
ponadto z Lechem Wałęsą, dając tym samym społeczeństwu wyraźny sygnał, w jaki sposób postrzega
toczące się w kraju wydarzenia.
Pobyt Ojca Świętego w Polsce miał olbrzymie znaczenie moralne. Towarzyszyły mu tłumy
wiernych, szukających w jego słowach nadziei
i pocieszenia. Według wyliczeń przygotowanych
na polecenie KC PZPR, w samych uroczystościach
religijnych wzięło udział ok. 7 mln osób, nie licząc
tych, którzy ustawiali się na trasach przejazdu. Było
to zatem więcej niż w trakcie pierwszej pielgrzymki
w 1979 r.31

Ksiądz Jerzy Popiełuszko
Ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan „Solidarności”,
w okresie stanu wojennego prowadził szeroką
aktywność – pomagał potrzebującym, uczestniczył
w procesach sądowych. Największą rozpoznawalność przyniosły mu jednak Msze święte w intencji
Ojczyzny, odprawiane w kościele pw. św. Stanisława
Kostki na warszawskim Żoliborzu. Pierwszą z nich
sprawował 28 lutego 1982 r., modląc się o pokój
represjonowanych i ich rodziny. Od tego czasu
odbywały się one regularnie w ostatnią niedzielę
miesiąca. Każdorazowo towarzyszyła im odpowiednia oprawa artystyczna inspirowana rocznicami wydarzeń historycznych i współczesnych.
W nabożeństwach brali udział aktorzy – m.in. Jan
Englert, Piotr Fronczewski, Jerzy Zelnik, Daniel

Olbrychski czy Marian Opania – którzy recytowali
wiersze o charakterze religijno-patriotycznym,
a także śpiewacy, spośród których najbardziej
znany był tenor operowy Bogusław Morka32.
Kazania ks. Popiełuszki, których motto przewodnie brzmiało „Zło dobrem zwyciężaj”, przyciągały tłumy wiernych i bardzo szybko zyskały rozgłos poza stolicą. Ksiądz Jerzy nawoływał w nich
do ewangelicznej przemiany człowieka, nauczał
o konieczności życia w prawdzie, uczciwości
i miłości do bliźnich33. Nabożeństwami wkrótce
zaczęły interesować się także zagraniczne media34.
To wszystko powodowało, że w opinii władz działalność ks. Popiełuszki była niebezpieczna i nosząca
znamiona przestępstwa (zob. tekst źródłowy nr 63).
Z tego powodu kapłan był narażony na liczne szykany – często go przesłuchiwano i poddawano
rewizjom, podrzucano mu kompromitujące materiały oraz oczerniano w prasie i telewizji (zob. tekst
źródłowy nr 64). Próby zastraszenia księdza
Jerzego nasiliły się we wrześniu 1984 r., kiedy
na trasie Gdańsk – Warszawa „nieznani sprawcy”
usiłowali doprowadzić do wypadku samochodu,
w którym jechał35. W tej sytuacji przyjaciele, współpracownicy oraz zwierzchnicy, w tym prymas Józef
Glemp, sugerowali mu, aczkolwiek nieskutecznie,
aby wyjechał na studia do Rzymu.
19 października 1984 r. ks. Popiełuszko odprawił
w Bydgoszczy swoją ostatnią mszę św. W drodze
powrotnej do Warszawy, w Górsku koło Torunia,
funkcjonariusze SB zatrzymali samochód, którym
podróżował razem ze swoim kierowcą Waldemarem Chrostowskim. Obaj zostali porwani. Waldemarowi Chrostowskiemu udało się uciec, lecz
ks. Jerzy – mimo prób – nie zdołał się wydostać.
Został związany, pobity, a następnie wrzucony
do rzeki z tamy wiślanej we Włocławku. Jego ciało
wyłowiono jedenaście dni później. Bezpośrednich
sprawców – Waldemara Chmielewskiego, Leszka
Pękalę i Grzegorza Piotrowskiego – osądzono.
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Pierwszy z nich otrzymał karę 14, drugi 15, a trzeci
25 lat pozbawienia wolności36.
Uroczysty pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki
z udziałem wielotysięcznych tłumów odbył się
3 listopada na Żoliborzu w parafii pw. św. Stanisława Kostki. Kapłan został pochowany obok
kościoła, a jego grób stał się miejscem pielgrzymek wielu wiernych. W 1987 r. modlił się przy nim
Jan Paweł II w trakcie swojej trzeciej pielgrzymki
do Polski. 6 czerwca 2010 r. ogłoszono beatyfikację ks. Jerzego, natomiast w 2014 r. uznano go
za patrona NSZZ „Solidarność”. Po dziś dzień pełnione są warty honorowe przy jego grobie.
36

Podsumowanie
Po wprowadzeniu stanu wojennego Kościół
katolicki przejął na siebie wiele różnych funkcji – oprócz typowej działalności duszpasterskiej
pełnił rolę mediatora, organizował szeroko pojętą
pomoc dla potrzebujących, stał się mecenasem
kultury, oazą wolności i niezależnej myśli. Niektórzy z duchownych ponieśli za swoją aktywność
najwyższą cenę, tak jak ksiądz Jerzy Popiełuszko.
Olbrzymią rolę w tym czasie odegrał również Jan
Paweł II, który w 1983 r. odbył drugą pielgrzymkę
do kraju, dając swoim rodakom słowa pocieszania
i nadziei.

Na mocy amnestii wyroki zmniejszono. Więcej na temat dochodzenia i procesu: E. Wende, Sprawa ks. Jerzego Popiełuszki. Mechanizm i retoryka zbrodni, [w:] Kościół i społeczeństwo…, s. 295–304.
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Od lewej w głębi ks. Kazimierz
Jancarz, przed nim Anna
Walentynowicz, ks. Jerzy Popiełuszko,
Seweryn Jaworski. Fotografia nr 91
ze strony nr 90 z „Albumu z kolekcji
Jana Beszty-Borowskiego”.
Zbiory AIPN

Ksiądz Jerzy Popiełuszko przed
ołtarzem w kościele pw. św. Stanisława
Kostki w Warszawie. Na dywanie
przed nim proporzec z napisem
„Solidarność”. Zbiory AIPN
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Pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki na dziedzińcu kościoła pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie. Zbiory AIPN
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Druga pielgrzymka Jana Pawła do Polski. Msza w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie,
16 czerwca 1983 r. Drugi z lewej prymas Józef Glemp. Zbiory AIPN

Tłum wiernych na błoniach przed Stadionem 10-lecia w Warszawie oczekuje na przyjazd papieża Jana Pawła II,
godz. 17.30. Zbiory AIPN
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Ksiądz Henryk Jancarz.
Zbiory AIPN

Kościół pw. św. Marcina przy ul. Piwnej. Zbiórka darów
dla internowanych i ich rodzin. Pomoc organizowana przez Prymasowski
Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom.
Warszawa, 1981/1982. Fot. Tomasz Tomaszewski / Ośrodek KARTA

Druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Członkowie „Solidarności” z Zakopanego trzymają transparent
z napisem „…Z ZIEMIE WŁOSKIEJ WRÓĆ DO POLSKI NAS HETMANIE DEJ OJCYŹNIE ZRATOWANIE…”.
Fot. NN / Ośrodek KARTA
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KULTURA NIEZALEŻNA –
KULTURA W/O/PO STANIE WOJENNYM
Zwróć uwagę na:
• polityczne znaczenie i miejsce kultury w ustroju
komunistycznym;
• sytuację środowiska artystycznego w okresie
tzw. karnawału „Solidarności”;
• znaczenie dzieła sztuki jako źródła historycznego;
• definicję zjawiska Kultury Niezależnej;
• bezpośrednie konsekwencje wprowadzenia
stanu wojennego dla środowiska artystycznego;
• przebieg Kongresu Kultury Polskiej;
• bojkot w 1982 r.;
• różne formy życia artystycznego w podziemiu;
• znaczenie i działalność Komitetu Kultury Niezależnej;
• przykłady niezależnej działalności podziemnej
aktorów;
• rolę Kościoła katolickiego w Ruchu Kultury
Niezależnej i przykościelny ruch wystawienniczy;
• przykłady niezależnej działalności podziemnej
plastyków;
• znaczenie sztuki dla sterroryzowanego narodu
i tematykę niezależnych dzieł sztuki;
• genezę Festiwalu w Jarocinie i jego znaczenie
dla młodzieży;
• znaczenie punk rocka w kulturze polskiej lat
osiemdziesiątych XX w.

(Nie)zależny
Słowniki definiują „niezależność” jako: niepodporządkowanie, samodzielne decydowanie, brak
determinantów, bezstronność, brak uzależnienia od cudzych interesów, brak przynależności
do partii1. Czy w ten sam sposób należy definiować pojęcie „niezależność” w odniesieniu do kul-

1

Por. m.in. Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 2021.

126

H HS

tury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach
osiemdziesiątych XX w.?
W roku 1947 Bolesław Bierut deklarował:
„Musimy, tak jak we wszystkich innych dziedzinach naszego życia, przejść do planowania także
w dziedzinach kultury i sztuki”2. Chociaż blisko
dekadę później, w 1956 r., rozpoczął się oficjalnie
proces destalinizacji i poluzowano rygorystyczne
oczekiwania zasad socrealizmu jako metody twórczej, to kultura nadal pozostawała politycznie zniewolona na różnych płaszczyznach.
Kultura – rozumiana w naszych rozważaniach
jako szeroko pojęta twórczość artystyczna – nieprzypadkowo miała osobne, ważne miejsce w kręgu
zainteresowań „budowniczych socjalizmu” przez
cały czas istnienia PRL. Twórczość artystyczna
ze swej istoty jest bowiem sposobem przekazywania wybranych przez autora, kreatora treści oraz
oddziaływania poprzez nadaną im formę na emocje i reakcje odbiorcy, wejściem z nim w interakcję. Sztuka ostatecznie staje się sztuką właśnie
za sprawą odbiorcy. Poddana oddziaływaniu określonych idei, narzuconych twórcy wzorców, oczekiwań, staje się narzędziem wpływania na odbiorcę,
na jego interpretacje, oceny, reakcje – może w ten
sposób stać się narzędziem represji i propagandy.
Więcej nawet, jest wręcz idealnym narzędziem
dla działań manipulacyjnych, tak w odniesieniu
do jednostki, jak i do masy.
Artysta w przestrzeni swojej wolności powinien mieć prawo do niezależnej kreacji dzieła – tak
jak każdy człowiek ma prawo do wolności myśli
i wypowiedzi. Ustrój komunistyczny ograniczał
w tym zakresie prawa artystów poprzez aparat
represji, także na wiele sposobów odczuwalną
cenzurę. Przetrwanie w przestrzeni artystycznej,
w tym możliwość publicznej prezentacji twór2

Z przemówienia Prezydenta Bolesława Bieruta na otwarciu radiostacji we Wrocławiu 16 listopada 1947 roku, O upowszechnienie kultury, Warszawa 1948, s. 11–20, cyt. za: J. Studzińska, Socrealizm
w malarstwie polskim, Warszawa 2014, s. 122.
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czości, było uzależnione od wartości ideologicznej dzieł, z punktu widzenia zarówno tematu, jak
i formy czy techniki, a także biografii ich autorów.
Problemy z obecnością w oficjalnym obiegu mieli
twórcy związani ze środowiskami opozycyjnymi
bądź w swoich dziełach niezgodni z ideami i ideałami komunizmu, skłaniający się np. ku tematyce
sakralnej bądź wzorcom zachodnim3. W ramach
monopolu państwowego mogli nie otrzymać
zamówień artystycznych albo nie zostać dopuszczeni do udziału w wystawie. W praktyce dla społeczności artystycznej oznaczało to konieczność
funkcjonowania według narzuconych determinantów – „flirtowania z władzą”4, dającą możliwość przetrwania, a nawet twórczej swobody,
pod warunkiem uniknięcia nadmiernego nonkonformizmu czy zaangażowania w antykomunistyczny dyskurs społeczno-polityczny. Nie oznacza
to bynajmniej, że sztuka stała w miejscu i się nie
rozwijała. Nie była jednak twórczo wolna. Zmiany
w tym podejściu nastąpiły dopiero po roku 1976,
a ich intensyfikację przyniósł okres tzw. karnawału
„Solidarności”5.
Ustawa z 31 lipca 1981 r. przynajmniej na papierze, w duchu zapisów konstytucji, podkreślała,
że: „Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia
wolność słowa i druku w publikacjach i widowiskach” – w dalszych paragrafach władza po raz
kolejny precyzowała zakresy ingerencji cenzury6.
Artystyczną swobodę tzw. karnawału potwierdzała
jednak chociażby organizacja I Przeglądu Piosenki
Prawdziwej „Zakazane Piosenki”, 20–22 sierpnia
1981 r. w Gdańsku, na którego playliście (mimo
działań cenzorów) znalazły się utwory tzw. bardów
„Solidarności”7 i Ballada o Janku Wiśniewskim8.

3

4

5

6

7

8

Por. B. Tracz, R. Ciupa, Kultura Niezależna w Kościele, Katowice
2011, s. 9–10.
Cyt. z wypowiedzi Jerzego Nowosielskiego za: S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Sztuka w czasach PRL, Olszanica 2016, s. 66.
O zaangażowaniu artystów w ruch strajkowy i tworzone struktury
„Solidarności” świadczy chociażby historia jej logotypu. Identyfikację wizualną związek zawdzięczał grafikowi Jerzemu Janiszewskiemu.
Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk,
Dz.U. 1981 nr 20, poz. 99.
Najsłynniejszym z nich był Jacek Kaczmarski, ale obok niego także
Przemysław Gintrowski czy Zbigniew Łapiński.
W programie przeglądu zapisana jako Ballada o Janku z Gdyni –
hołd dla ofiary, zbiorowego bohatera symbolizującego ofiary
Grudnia’70. Por. Program trzeciego dnia I Przeglądu Piosenki

Od 1980 r. w całym kraju środowiska kościelne
organizowały z kolei Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, podczas których widzowie gromadzili się
na prelekcjach, wykładach i koncertach.
W tym miejscu istotne dla naszych dalszych
rozważań jest wskazanie, że sztuka każdego
okresu jest nie tylko przedmiotem badań historyków sztuki. Warto spoglądać na nią jako na źródło historyczne do dziejów epoki. Dzieła artystów
i ich biografie mogą być bowiem nośnikiem wiedzy o konkretnych wydarzeniach z przeszłości
w o wiele szerszym zakresie niż tylko dokumentacyjnym. Poprzez swoje dzieło autor często prezentuje własne emocje, wpływa na emocje odbiorcy,
ale też wielokrotnie wyraża – nieuchwytne
w przypadku niektórych źródeł historycznych –
emocje i nastroje całego społeczeństwa. Możemy
nawet zaryzykować twierdzenie, że sztuka jest
rodzajem społecznego papierka lakmusowego –
niezwykle wrażliwego wskaźnika tego, co dzieje
się w społeczeństwie. Z tej perspektywy należy
spojrzeć na działalność artystyczną w okresie
stanu wojennego i (szerzej) lat osiemdziesiątych
XX w. w PRL, budowaną w opozycji lub niepodporządkowującą się władzom komunistycznym.
Ten artystyczny ruch nazywamy właśnie Kulturą
Niezależną, alternatywną, zakazaną – choć wielokrotnie zdeterminowaną czynnikami zewnętrznymi i nie zawsze bezstronną, to głoszącą prawdę,
wolność i/lub działającą w opozycji względem
władz i tzw. kultury uprawnionej, w konspiracji.
W istocie pojęcie to jest bardzo szerokie i trudne
do zdefiniowania:
„Można się zastanawiać, czy kultura niezależna
to tylko ta, którą ściga policja. Myślę, że możemy
przyjąć, że jest to taka kultura, która nie podlega
żadnym ograniczeniom, ani państwowym, ani środowiskowym, nie uznaje żadnych tabu, po prostu
nie kłamie”9.

9

Prawdziwej „Zakazane Piosenki” w Gdańsku w dniu 22 sierpnia
1981 r. AIPN. Skan dostępny na: https://przystanekhistoria.pl/
pa2/teksty/72444,Piosenki-zakazane-bo-prawdziwe.html
[dostęp: VI 2021 r.].
Z wypowiedzi Teresy Boguckiej, W świecie kultury niezależnej.
Z rozmowy z członkiem Komitetu Kultury Niezależnej, „Tygodnik
Mazowsze” 1985, nr 114. Cyt. za: J. Olaszek, Kultura, która nie kłamie. Szkic o Komitecie Kultury Niezależnej, „Wolność i Solidarność” 2017, nr 10, s. 83.
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Komuniści vs. artyści
Haust wolności twórczej i wykonawczej całkowicie odmienił 13 grudnia 1981 r.: „[…] podaje się
do publicznej wiadomości, że na czas obowiązywania stanu wojennego w szczególności:
[…]
2) zakazane zostało rozpowszechnianie wszelkiego rodzaju wydawnictw, publikacji i informacji
każdym sposobem, publiczne wykonywanie utworów artystycznych oraz użytkowanie jakichkolwiek
urządzeń poligraficznych bez uprzedniego uzyskania zgody właściwego organu;
[…]
W czasie obowiązywania stanu wojennego,
jeżeli będą tego wymagały interesy ochrony spokoju, ładu i porządku publicznego, uprawnione
organy administracji państwowej mogą również:
[…]
3) zawiesić działalność stowarzyszeń, związków
zawodowych, zrzeszeń oraz organizacji społecznych i zawodowych, których działalność stanowi
zagrożenie dla interesów bezpieczeństwa państwa,
z wyjątkiem kościołów i związków wyznaniowych”10.
Wraz z wprowadzeniem stanu wojennego konsekwencje ponieśli indywidualni twórcy (ograniczenie możliwości publicznej prezentacji dzieł,
internowania artystów zaangażowanych opozycyjnie11), a także organizacje artystyczne. Te ostatnie odczuły konsekwencje poparcia, jakiego przez
cały okres tzw. karnawału udzielały „Solidarności”. Na przykład wydarzenia Sierpnia ‘80 wspierał oficjalnie Związek Polskich Artystów Plastyków (ZPAP), który w październiku 1981 r. (pod
nowym kierownictwem malarza Jerzego Puciaty)
podpisał z „Solidarnością” porozumienie o współpracy12. 18 grudnia 1981 r. zawieszono działalność
ZPAP-u, ostatecznie – po chwilowym odwieszeniu – 20 czerwca 1983 r. doprowadzono do jego

10

11

12

Obwieszczenie Rady Państwa o wprowadzeniu stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa, Warszawa,
12/13 XII 1981 r.
M.in. Andrzeja Drawicza, Andrzeja Szczypiorskiego, Janusza
Andermana, Jerzego Łojka, Jarosława Brodę, Juliana Kornhausera, Jana Polakowskiego. Za: S. Ligarski, Kongres Kultury Polskiej,
„Biuletyn IPN” 2010, nr 9–10, s. 164.
Finansowano działalność związku np. poprzez aukcje dzieł sztuki.
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rozwiązania13. Związek przeszedł do konspiracji.
Zawieszono także wydawanie prasy, a tym samym
czasopism o charakterze artystycznym.
Konsekwencje poniosły również inne zrzeszenia
twórcze, w których na fali tzw. karnawału „Solidarności” doszło do wymiany władz – Związek Literatów Polskich (Jan Józef Szczepański), Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i Filmu – Związek
Artystów Scen Polskich (Andrzej Szczepkowski).
Dodać należy, że dosłownie rzutem na taśmę,
11 grudnia 1981 r. w Warszawie, rozpoczął obrady
opozycyjny Kongres Kultury Polskiej (tzw. solidarnościowy), mający charakter społecznej, oddolnej
inicjatywy w duchu tzw. karnawału „Solidarności”.
Chociaż przerwany 13 grudnia, stał się znakiem
silnej współpracy środowisk twórczych, podjętej
alternatywnie względem polityki władz (symbolem tej kooperacji był nielegalny, choć tolerowany
przez władze Komitet Porozumiewawczy Środowisk Twórczych i Naukowych). Podczas kongresu,
w przededniu wprowadzenia stanu wojennego,
doszło nawet do wystąpień jawnie antykomunistycznych, postulujących realne i radykalne zmiany,
m.in. Andrzeja Szczypiorskiego14.
Zdawać by się mogło, że wprowadzenie stanu
wojennego całkowicie przekreślało działalność
artystyczną. „W środowiskach artystycznych i kulturalnych panowała martwota bojkotu”15 – konstatował rzeźbiarz Jerzy Bereś. I być może to właśnie
stan całkowitego zniewolenia stał się jeszcze silniejszym impulsem do zbudowania alternatywnej
przestrzeni dla twórczości artystycznej. Ta – jak
zauważyliśmy wcześniej – potrafi bowiem doskonale wyrażać nastroje społeczne. A społeczeństwo,
chociaż sterroryzowane 13 grudnia 1981 r., pragnęło
wolności. Z ostracyzmem wręcz zaczęli spotykać
się twórcy, którzy decydowali się na współpracę
z władzą, chcąc rozwijać swoją karierę16.
13

14
15

16

S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Sztuka w czasach PRL…,
s. 184. ZPAP był najważniejszą zawodową organizacją artystów,
konieczną do administrowania środowiskiem. W miejsce zawieszanych niezbędnym było powoływanie nowych organizacji.
Przykładowo w roku 1984 powołano Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików, do którego artyści opozycyjni odnosili się niechętnie. ZPAP – Historia: http://www.zpamig.com/o_
zwiazku.html [dostęp: 19 VII 2021 r.].
S. Ligarski, Kongres Kultury Polskiej…, s. 161–164.
Cyt. z wypowiedzi Jerzego Beresia za: S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Sztuka w czasach PRL…, s. 184.
Klasycznymi już przykładami są Edward Dwurnik i Władysław
Hasior.

Kultura Niezależna – kultura w/o/po stanie wojennym
Jak wskazują badacze, a zarazem wielokrotnie
świadkowie wydarzeń 13 grudnia 1981 r., w środowisku artystycznym wraz z wprowadzeniem stanu
wojennego (ale i wcześniej) musiało dojść do swoistego przewartościowania priorytetów – „przesunięcia kryteriów z artystycznych na etyczne”17.
Sztuka ponownie w dziejach polski (podobnie
jak w wieku XIX) stała się w dużej mierze silnie
politycznie zaangażowana, stała się nośnikiem idei
wolności i patriotyzmu. W odniesieniu do twórczości teatralnej Marta Fik pisała: „[…] były to wszak
formy zrodzone z potrzeb serca, a nie z ambicji
eksperymentatorskich […]. O ich zaistnieniu decydowała nie pomysłowość reżyserska, lecz pobudki,
które legły wcześniej u podstaw bojkotu: przebudzenie latem 1980 roku sumienia, które kierowały
myśli i uczucia raczej ku sprawom etyki niż rzemiosła”18.
Jednym z najważniejszych momentów dla
kształtowania się Ruchu Kultury Niezależnej było
wystosowanie w kwietniu 1982 r. odezwy środowisk plastycznych (sygnowanej przez „Solidarność Warszawskich Plastyków”) „Głos, który jest
milczeniem”19. Potwierdzała ona oficjalnie rozpoczęcie bojkotu: krajowych i zagranicznych wystaw
oraz plenerów organizowanych przez instytucje
państwowe, występów w środkach masowego przekazu (tu kluczowym miał się okazać bojkot telewizji), a także udostępniania mediom swoich prac
do czasu zniesienia stanu wojennego, zwolnienia
internowanych i przywrócenia wolności zrzeszeń.
Zalecano tworzenie „nieoficjalnego obiegu sztuki,
przez wernisaże i wystawy w prywatnych mieszkaniach, tworzenie grup dyskusyjnych i sympozjów poświęconych kulturze i sztuce”20. Wszystkie
dziedziny sztuki zeszły do podziemia. Szacuje się,
że w bojkocie uczestniczyło 10 proc. środowiska
aktorskiego i 13 proc. środowiska plastyków21.
17

18

19

20

21

Cyt. z Andy Rottenberg za: https://artmuseum.pl/pl/wydarze
nia/odrzucone-dziedzictwo-o-sztuce-polskiej-lat-80 [dostęp:
14 V 2021 r.].
D. Przastek, Scena bez kłamstw. Teatr w Kościele po 13 grudnia 1981
roku, „Biuletyn IPN”, 2011, nr 1–2, s. 48.
Więcej: Komedianci. Rzecz o bojkocie, oprac. A. Roman, Paris
1988.
A. Wojciechowski, Czas smutku, czas nadziei. Sztuka niezależna
lat osiemdziesiątych, Warszawa 1992, s. 108.
J. Żaryn, Kultura niezależna w Kościele katolickim w Polsce
1981–1989, [w:] Kościół i kultura niezależna, red. B. Tracz, Katowice 2011, s. 19.

„Niektórzy widzą w bojkocie tylko protest
moralny, lecz zaczynają w nim widzieć wartości dla
sztuki: możność refleksji nad własną pracą i nad
bezsensowną organizacją ruchu wystawowego.
[…] Inni czekają jakby na sygnał (czyj?), pozwolenie (kogo?), by wejść z powrotem w utarte koleiny
życia artystycznego. Te wszystkie opinie, postawy,
obawy wskazują na jedną konieczność: konieczność tworzenia niezależnego i niemechanicznego
obiegu kulturowego”22.
Sytuacja środowisk twórczych spowodowała
potrzebę powołania instytucji, która w podziemiu –
drugim obiegu – zajęłaby się organizacją i systemowym wsparciem artystów. Przy nielegalnej NSZZ
„Solidarność” regionu mazowieckiego powołano
z końcem 1982 r. Zespół ds. Kultury, który w ciągu
kilku miesięcy zmienił nazwę na Komitet Kultury
Niezależnej23. Była to najważniejsza konspiracyjna
organizacja środowisk twórczych, zajmująca się
m.in. utrzymaniem przepływu informacji, podtrzymaniem nastrojów opozycyjnych, próbami budowania programu dla życia artystycznego czy, bardzo praktycznie, dystrybucją pomocy z Zachodu.
Na czele organizacji stała dziennikarka i działaczka
opozycyjna – Teresa Bogucka. Co interesujące,
Komitet z nazwy i struktury starał się zachować
niezależność od NSZZ „Solidarność”24.

Sacrum vs. profanum
Bardzo często Ruch Kultury Niezależnej utożsamia
się przede wszystkim z przykościelną działalnością artystyczną. Ruch Kultury Niezależnej – gdzie
samo pojęcie „kultury niezależnej” przysparza
wiele trudności definicyjnych – w trakcie całej
dekady lat osiemdziesiątych – był zjawiskiem niejednolitym, wewnętrznie zróżnicowanym, i to nie
tylko ze względu na zmieniające się okoliczności
polityczne, ale także pod względem pokoleniowym25. Ruch ten bowiem trwał i rozwijał się także
po oficjalnym zniesieniu stanu wojennego.
22

23

24
25

„Sztuka” 1983, s. 2, cyt. za: A. Gralińska-Toborek, Plastyka
w Kościele w latach 1981–1989: Trwałe przymierze czy epizod?,
„Pamięć i Sprawiedliwość” 2005, nr 4/1 (7), s. 188.
W dokumentach i publikacjach prasowych pojawiają się rozbieżności w kwestii konkretnej daty – 1983 bądź 1984 r.
J. Olaszek, Kultura, która nie kłamie…, s. 84–87.
Świadczą o tym chociażby wydarzenia późniejsze o dekady
i list oraz happening Ryszarda Woźniaka w reakcji na wystawę
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Chociaż niewątpliwie przestrzenie sakralne
(szczególnie Kościoła katolickiego) stały się najważniejszą oazą dla twórczości artystycznej,
pozwalającą dotrzeć do szerokich kręgów odbiorców, to nie sposób pominąć realizacji mniejszej
skali – twórczości upublicznianej w udostępnianych lokalach prywatnych, mieszkaniach czy pracowniach. W tej największej konspiracji organizowano przedstawienia teatralne („teatr w domu”26)
czy prezentacje dzieł plastycznych (np. „wystawy
walizkowe”27).
To jednak Kościół katolicki – także jako jedyna
tej skali niezdelegalizowana instytucja działająca
w PRL niezależnie od władz państwowych, łamiąca
ich monopol – posiadał najlepszą infrastrukturę
do przyjęcia pod swoje skrzydła ruchu artystycznego i twórców decydujących się na udział w bojkocie. Była ona przygotowywana dużo wcześniej,
m.in. poprzez tzw. Sacrosongi28 (festiwale muzyki
chrześcijańskiej) czy wspomniane Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej29, a także otwarcie nowego
Muzeum Archidiecezji Warszawskiej30. Duszpasterze animowali również środowisko artystyczne
i byli dla niego wsparciem (m.in. ks. Wiesław
Niewęgłowski – Duszpasterz Środowisk Twórczych w Warszawie, ks. Jerzy Popiełuszko). Duże
znaczenie dla otwarcia Kościoła na artystów miała
postawa Jana Pawła II, a ostateczną decyzję umożliwiły rozmowy środowisk twórczych z kard. Józefem Glempem31. Jak się okazało, wraz z końcem lat
osiemdziesiątych i końcem komunizmu w Polsce
był to mariaż tymczasowy, niebezinteresowny
i dość powierzchowny.
Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, obok
parafii i kościołów, stało się przestrzenią szczególnej aktywności twórczej, zwłaszcza teatralnej,
co zawdzięczało swojemu dyrektorowi ks. Andrzejowi Przekazińskiemu, ks. Jerzemu Popiełuszce
i aktorce Hannie Skarżance. Regularnie organizowano Wieczory Muzealne, a jesienią 1982 r.

26
27
28

29
30
31

Mógłbym żyć w Afryce (I Could Live in Africa). Więcej: X. Stańczyk, Macie swoją kulturę. Kultura alternatywna w Polsce
1978–1996, Warszawa 2018, s. 133–137.
D. Przastek, Scena bez kłamstw…, s. 48.
A. Gralińska-Toborek, Plastyka w Kościele…, s. 184.
Z inicjatywy ks. Jana Palusińskiego z różną częstotliwością
w latach 1969–1999.
Od kwietnia 1975 r.
W kwietniu 1980 r.
A. Wojciechowski, Czas smutku, czas nadziei…, s. 96.
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zainaugurowano działalność teatru. O zakresie
działań instytucji świadczą przykładowe statystyki: 1982 r. – siedem premierowych spektakli,
maj 1983 r. – 31 koncertów, październik 1984 r. –
27 koncertów; do końca 1988 r. – siedemset spotkań artystycznych32. Regularnie organizowano
również wystawy.
Życie teatralne w konspiracji podtrzymywały
także realizacje widowisk przykościelnych, w tym
najbardziej znanego – Wieczernika Ernesta Brylla
(1985). Należy również pamiętać o działalności
alternatywnego i opozycyjnego Teatru Ósmego
Dnia. Wobec bojkotu rozpoczęto inicjatywy tworzenia niezależnej telewizji (zob. tekst źródłowy
nr 65).
W stanie wojennym kościoły i parafie także
przejęły na siebie rolę teatrów czy galerii. Realizacje artystyczne dosłownie wypełniły wnętrza
świątyń, a artyści swoimi działaniami uzupełniali
nieraz liturgie, przygotowywali komentujące rzeczywistość instalacje (Groby Pańskie, żłóbki)33.
Oczywiście zrodziło to pytania o sztukę prezentowaną w świątyniach, która przecież nie zawsze
prezentowała treści religijne – mogło to być kłopotliwe zwłaszcza dla sztuki nowoczesnej, awangardowej, często metafizycznej, ale raczej areligijnej.
Do najważniejszych ośrodków, w których rozwijało się życie artystyczne, należały m.in.: w Warszawie – kościół pw. św. Anny34 i parafia Miłosierdzia Bożego; w Krakowie – kościół pw. św. Józefa
w Podgórzu, kościół oo. karmelitów na Piasku,
krypta przy kościele oo. pijarów, krużganki
kościoła oo. dominikanów; w Bytomiu – kościół
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego; w Podkowie
Leśnej – kościół pw. św. Krzysztofa35. W świątyniach organizowano wydarzenia o charakterze
32

33

34

35

D. Przastek, Scena bez kłamstw…, s. 52–53. B. Tracz, R. Ciupa,
Kultura Niezależna w Kościele…, s. 11. Więcej: Teatr drugiego
obiegu. Materiały do kroniki teatru stanu wojennego 13 XII 1981 –
15 XI 1989, oprac. i red. J. Krakowska-Narożniak, M. Waszkiel,
Warszawa 2000.
Więcej: A. Rottenberg, Polski barok współczesny, „Zeszyty Literackie” 1985, nr 11.
To tam 24/25 grudnia 1981 r. zrealizowano pierwszy w stanie
wojennym występ teatralny w świątyni – Pasterkę wojenną.
D. Przastek, Scena bez kłamstw…, s. 49.
Tu dobry klimat dla nonkonformistycznej twórczości artystycznej był już w latach sześćdziesiątych, gdy w kościele Czerwono-Czarni rejestrowali pierwszą polską mszę beatową Pan przyjacielem moim. S. Dąbek, Twórczość mszalna kompozytorów polskich
XX wieku. 1900–1995, Warszawa 1996, s. 323–324.

Kultura Niezależna – kultura w/o/po stanie wojennym
interdyscyplinarnym. Wystawy i instalacje artystyczne były niejednokrotnie połączone z cyklem
prelekcji, koncertami, inscenizacjami. Do najsłynniejszych inicjatyw należało przedsięwzięcie Znak
Krzyża, zrealizowane w 1983 r. w ruinach kościoła
przy ul. Żytniej w Warszawie (parafia pw. Miłosierdzia Bożego)36. Innymi interesującymi przykładami są ekspozycje: Apokalipsa, światło w ciemności w kościele pw. Świętego Krzyża w Warszawie
(1984 r.), Czas Krzyża w kościele pw. Podwyższenia
Krzyża oo. kapucynów w Bytomiu37, Niebo nowe,
ziemia nowa? w kościele Miłosierdzia Bożego
w Warszawie (1985 r.), W stronę Osoby i Wszystkie
nasze dzienne sprawy w klasztorze oo. dominikanów w Krakowie (odpowiednio 1985 i 1987 r.)38.

Treść i forma
Jak pisał po latach jeden z najważniejszych twórców i animatorów Niezależnego Ruchu Wystawienniczego, związany ze środowiskiem krakowskim
Tadeusz Boruta: „Wystawy, które udało się nam
zorganizować, były konstruowane wokół jakiejś
refleksji filozoficznej i religijnej. Kładliśmy duży
nacisk na jakość artystyczną, siłę wyrazu, wypowiedzi oraz na wartości, które przez tę sztukę chcieliśmy przekazać. Dlatego polemizowaliśmy – i wówczas, i teraz – ze stereotypem traktowania kultury
niezależnej przy Kościele wyłącznie jako swego
rodzaju folkloru tamtego czasu, sztuki na klęczkach, martyrologiczno-bogoojczyźnianej.
Oczywiście, trudno od takiego obrazu uciec,
skoro w wystawach uczestniczyło ok. 1,7 tys.
twórców, było kilkaset miejsc wystawienniczych
i tysiące wydarzeń artystycznych. W takiej masie
musiały pojawić się przedsięwzięcia także o niskiej
jakości artystycznej.
Trudno spodziewać się, by w tak krótkim czasie w jednym kraju powstawały wyłącznie arcydzieła i by twórcami byli sami geniusze. A jednak
powstało wówczas wiele wybitnych dzieł, które –
36

37

38

H. Bukowski, Żytnia. Kto o tym pamięta, „Biuletyn IPN” 2011,
nr 1–2, s. 72.
Więcej o tej ekspozycji: Czas Krzyża. Wystawa w kościele Podwyższenia Krzyża oo. Kapucynów. Bytom marzec – kwiecień 85,
[b.m.r.w.].
T. Boruta, Pokolenie’80 – niezależne malarstwo młodych w wystawienniczym ruchu przykościelnym, [w:] Kościół i kultura niezależna…, s. 86.

poprzez formę artystyczną – zawierały o wiele
głębszą refleksję nad człowiekiem, niż wynikałoby
z doraźnej reakcji na politykę władz”39 (zob. tekst
źródłowy nr 66).
Słowa Tadeusza Boruty o zróżnicowanej jakości dzieł ruchu potwierdza Mariusz Hermansdorfer. Dostrzega w nich – zwłaszcza w tych powstałych w okresie stanu wojennego – nieuzasadnione
posługiwanie się motywami religijnymi, szczególnie chrześcijańskimi. Przestrzeń, nazwijmy
ją umownie galerii sakralnych, sprzyjała takim
inspiracjom. Pomagała odnaleźć się w świątyniach
zarówno twórcom, organizatorom wydarzeń, jak
i odbiorcom. Ale ikonografia chrześcijańska pomagała również w obrazowaniu duchowości. W dziełach Jerzego Kaliny, Teresy Murak, Stanisława
Rodzińskiego, Jerzego Tchórzewskiego, Leszka
Sobockiego i Jacka Waltosia (z krakowskiej grupy
„Wprost”) czy Tadeusza Boruty (pokoleniowo
debiutującego w połowie lat osiemdziesiątych)
odnajdziemy motywy Ostatniej Wieczerzy, Pasji,
Ukrzyżowania, Drogi Krzyżowej, Piety. Oczywiście symbolicznie definiują one ówczesną kondycję jednostki i narodu, także wobec komunizmu,
np. cykl Tadeusza Boruty Eli, Eli, Lama Sabachtani
(1982–1985). Zupełnie inną formę interpretacji
rzeczywistości i zakorzenionego w niej człowieka
odnajdziemy w pracach artystów warszawskiej
„Gruppy” (Jarosława Modzelewskiego, Ryszarda
Grzyba, Marka Sobczyka, Ryszarda Woźniaka) czy
alternatywnej (pod względem formy) wrocławskiej
grupy „LuXuS” (m.in. Paweł Jarodzki, Ewa Ciepielewska)40. Pojawiać się będą postaci i symbole
znane ze świata polityki, a także kultury popularnej
i świata zachodniego. Artyści zaczną także wprost
interpretować kluczowe dla losów Polaków bieżące
wydarzenia – stan wojenny, śmierć Jerzego Popiełuszki, śmierć Grzegorza Przemyka – angażując
się społecznie i politycznie, dokumentując rzeczywistość (m.in. groby wielkanocne Jerzego Kaliny
czy Pojazd betlejemski, 1984; Łukasz Korolkiewicz,
Kamienie, 1986).
39
40

Pośród armii – muza w Kościele, „Biuletyn IPN” 2011, nr 1–2, s. 18.
M. Hermansdorfer, Sztuka stanu wojennego, Wrocław 2006,
s. 6 i nast. Na marginesie należy nadmienić, że skrajnie krytyczne podejście w równym stopniu do władzy, jak i do Kościoła
katolickiego prezentowała efemeryczna łódzka Kultura Zrzuty
(m.in. Adam Rzepecki i Zbigniew Libera). M. Kościelniak,
Pochwała profanacji. „Trzecia droga” w kulturze polskiej lat 80.,
„Teksty Drugie” 2017, nr 2, s. 228–230.
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W przypadku Ruchu Kultury Niezależnej,
jak i funkcjonujących w ramach niej struktur
i grup trudno identyfikować jednolite programy
artystyczne. Dominował indywidualizm twórczy, a deklarowana wspólnotowość artystyczna
wynikała z okoliczności historycznych – jedności
postaw41. Dodać należy, że artyści obecni w kręgach Kultury Niezależnej regularnie byli poddawani represjom ze strony władz, inwigilowani
przez Służbę Bezpieczeństwa i wzywani na przesłuchania.
Równie interesująco, chociaż odmiennie, rozwijała się niezależna twórczość muzyczna. Obok artystów występujących w kościołach (koncerty indywidualne, m.in. Antonina Krzysztoń, Józef Skrzek,
a także w ramach Sacrosongów bądź Festiwalu
„Cantate Deo”) i prezentujących swoją twórczość
w konspiracji, najważniejszym ruchem muzycznym nonkonformistycznym względem ustroju był
powstały pod koniec lat siedemdziesiątych XX w.
ruch Muzyki Młodej Generacji (wśród jego twórców wymienić należy Waltera Chełstowskiego,
Jacka Sylwina i Marcina Jacobsona). Tu, podobnie
jak w przypadku ruchu wystawienniczego i całej
społeczności Kultury Niezależnej, brak było jednolitego programu artystycznego. Muzyka Młodej
Generacji jednoczyła zwłaszcza debiutujących artystów rockowych. W 1980 r. zorganizowano I Ogólnopolski Przegląd Muzyki Młodej Generacji, który
stał się zalążkiem Festiwalu w Jarocinie. Festiwal
przetrwał wprowadzenie stanu wojennego – był
organizowany regularnie, a nazwę na Festiwal
Muzyków Rockowych zmienił w 1983 r. Jarocin stał się symbolem pokoleniowego buntu nie
tylko względem władzy, ale nawet dotychczasowej
twórczości drugiego obiegu – jednoczył artystów
rockowych, punkrockowych, heavymetalowych,
bluesowych, jazzowych, reggae, tworzących w estetyce new romantic, nastawionych anarchistycznie,
pacyfistycznie czy proekologicznie, jednak zawsze
przeciwnych systemowi komunistycznemu. Wśród
nich (zarówno uczestników festiwalu, jak i festiwalowego konkursu) trzeba wymienić: Brygadę
Kryzys, Cytrusa, Dezertera, Dżem, Kasę Chorych,
Krzak, Maanam, Perfect, Roxę, Siekierę, Śmierć

Kliniczną, T.Love, TSA. Zespoły obecne w oficjalnych mediach i wspierane przez władze nie były
na Jarocinie mile widziane, czego wyraz dawała
spontanicznie publiczność (m.in. obrzucając pomidorami Republikę w 1985 r.). Wolność twórcza,
na którą władze (choć pod czujnym okiem milicji
i Służby Bezpieczeństwa) pozwalały w Jarocinie
(artystom i publiczności), sprawiła, że bywa on oceniany jako kolejny w dziejach PRL tzw. wentyl bezpieczeństwa, którym komuniści chcieli rozładować
narastające niezadowolenie młodego pokolenia42.
Gdzie indziej bowiem na oficjalnej scenie mogło
pojawić się prześmiewcze hasło: „Słonie wszystkich
krajuf łontrzcie się”43?
Niewątpliwie najbardziej niezależną grupą
w środowisku muzycznym – zdecydowanie istniejącą w trzecim obiegu – byli twórcy punk rocka.
To gatunek ze swej istoty prowokujący i głoszący
bunt, a w realiach PRL absolutnie antykomunistyczny, czego wyrazy odnaleźć można zarówno
w nazwach zespołów, tekstach utworów, kompozycjach, jak i ogólnie przyjętej postawie artystycznej
twórców. Jako klasyczny już przykład przytoczmy
grupę, która powstała w 1981 r. pod nazwą radzieckiego pocisku rakietowego – SS-20, by w roku
następnym zmienić nazwę na Dezerter. Ważna dla
punk rocka była także twórczość Brygady Kryzys
czy Kultu, których teksty do dziś doskonale oddają
nastroje w środowisku młodzieży lat osiemdziesiątych XX w.44 (zob. tekst źródłowy nr 67).
Zagadnienie Kultury Niezależnej może stać się
tematem osobnej lekcji, która i tak nie wyczerpałaby wszystkich zjawisk, jakie zachodziły w obrębie
tego ruchu. Dlatego naszym celem nie jest wyczerpanie tematu, ale zainspirowanie uczniów do jego
samodzielnego zgłębiania i traktowania sztuki jako
źródła wiedzy o przeszłości. Zachęcić do tego mogą
rozmowy z krewnymi – dziadkami, rodzicami, których młodość przypadła właśnie na czasy Kultury
Niezależnej45.
42

43
44
41

Stąd nieraz w nurcie sztuki niezależnej wspominane są również
inicjatywy Pomarańczowej Alternatywy. Por. M. Hermansdorfer,
Sztuka stanu wojennego…, s. 14.
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Badania własne, a także: T. Toborek, Niezależna muzyka rockowa,
Łódź 2010. Eadem, Jarocin w obiektywie bezpieki, Warszawa 2004;
G.K. Witkowski, Grunt to bunt. Rozmowy o Jarocinie, Poznań 2011;
M. Makowski, G.K. Witkowski, K. Wojciechowski, Pokolenie J8.
Jarocin ’80–’89, Poznań 2011.
Jarocin 1988, występ Voo Voo.
A. Sobiela, Wątki antykomunistyczne w polskiej muzyce punk
1978–1989, „Meritum” 2011, t. 3, s. 143–160.
Więcej: Kultura Niezależna – https://kultura-niezalezna.pl
[dostęp: 1 VI 2021 r.].
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Łukasz Korolkiewicz, Martwa natura, olej na płótnie, 1984, 136 × 190 cm. Zbiory ŚCWiS

Łukasz Korolkiewicz, Kamienie, olej na płótnie, 1986, 136 × 170 cm. Zbiory ŚCWiS
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Biennale Młodych Droga i Prawda, Wrocław, 1987 r. Fot. E. Ciołek / ŚCWiS

Biennale Młodych Droga i Prawda, Wrocław, 1987 r. W centralnej części stoją (po lewej) Jacek Fedorowicz,
(po prawej) Władysław Frasyniuk. Fot. E. Ciołek / ŚCWiS
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Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Katowice, 1985 r. Fot. E. Ciołek / ŚCWiS

Biennale Młodych Droga i Prawda, Wrocław, 1987 r. Wejście do kolegiaty Świętego Krzyża. Fot. E. Ciołek / ŚCWiS

135

Anna Piontek (ŚCWiS)

Biennale Młodych Droga i Prawda, Wrocław 1987. Kolegiata Świętego Krzyża. Fot. E. Ciołek / ŚCWiS

Biennale Młodych Droga i Prawda, Wrocław, 1987 r. Kolegiata Świętego Krzyża. Fot. E. Ciołek. Licencja ŚCWiS
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Dokumentacja Festiwalu w Jarocinie. Zbiory AIPN

Dokumentacja Festiwalu w Jarocinie. Zbiory AIPN
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Dokumentacja Festiwalu w Jarocinie. Zbiory AIPN

Pod sceną festiwalową w Jarocinie, 1980–1982 (?). Fot. J. Awakumowski / archiwum W. Korzeniewskiego
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Występ zespołu Dezerter podczas Festiwalu w Jarocinie, 1982 r. (?). Fot. J. Awakumowski /
archiwum W. Korzeniewskiego
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Publiczność podczas Festiwalu w Jarocinie, 1982 r. Fot. J. Awakumowski / archiwum W. Korzeniewskiego

Uczestnicy Festiwalu w Jarocinie tańczą pogo w strojach charakterystycznych dla subkultury punków,
lata osiemdziesiąte XX w. Fot. J. Awakumowski / archiwum W. Korzeniewskiego
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REAKCJE PAŃSTW I SPOŁECZEŃSTW NA ŚWIECIE
WOBEC WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO W POLSCE
Zwróć uwagę na:
• początkowy szok wśród polityków zachodnioeuropejskich i amerykańskich wywołany wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce;
• budowanie koncepcji mniejszego zła wśród niektórych polityków zachodnioeuropejskich;
• tworzenie amerykańskiej linii politycznej przeciwko stanowi wojennemu i wsparcie dla „Solidarności”;
• linie polityczne państw europejskich godzące
własne interesy polityczne i ekonomiczne
z polityką sankcji wobec PRL i ZSRS;
• politykę wsparcia wobec władzy generała Wojciecha Jaruzelskiego przez ZSRS i kraje bloku
wschodniego;
• postawę Jana Pawła II wobec wprowadzenia
stanu wojennego w Polsce jako moralnego zła
społecznego;
• reakcje społeczeństw na całym świecie wspierających „Solidarność” i znaczenie „Solidarności”
jako symbolu społeczno-politycznego;
• organizowaną pomoc dla polskiego społeczeństwa w czasie stanu wojennego przez związki
wyznaniowe, organizacje i instytucje.
Sytuacja społeczno-polityczna w PRL jesienią
1981 r. podlegała wnikliwej obserwacji głównych
graczy politycznych na arenie międzynarodowej.
Po ucieczce pułkownika Ryszarda Kuklińskiego
w rękach CIA znalazły się dokładne informacje
na temat przygotowywanej rozprawy z „Solidarnością” przy pomocy rodzimego zamachu stanu,
które z nie do końca jasnych powodów nie zostały
wykorzystane przez rząd USA1.
Pierwsze wiadomości dotarły do Białego Domu
z 12 na 13 grudnia 1981 r., wzbudzając spore poruszenie wśród zaskoczonych współpracowników
prezydenta Ronalda Reagana. Uwaga amerykań1

D.J. MacEachin, Amerykański wywiad i konfrontacja w Polsce
1980–1981, Poznań 2011, s. 243–269.

H

skich polityków koncentrowała się na najistotniejszym pytaniu: czy Sowieci wkroczyli do Polski?
Potwierdzona w raportach CIA bierność wojsk
radzieckich w Polsce wzbudziła w politycznych
elitach USA i Wielkiej Brytanii w pierwszym
odruchu uczucie ulgi, wspominane w 2011 r.
przez sir Rodrica Braithwaita: „wielu zareagowało
na wprowadzenie stanu wojennego myślą dzięki
Bogu, że to się stało, nie będzie walki i radzieckiej
inwazji”2.

Opinie polityków państw europejskich
Optyka mniejszego zła przyjęta przez elity polityczne Zachodu wobec stanu wojennego była efektem zaskoczenia, ale dawała również szeroką możliwość skrywania prokomunistycznych sympatii.
W tonie udzielającym poparcia stanowi wojennemu wypowiedział się austriacki kanclerz Bruno
Kreisky, twierdząc, że stan wojenny jest próbą ratowania Polski przed najgorszą ewentualnością, jaką
w domyśle byłaby sowiecka interwencja3. Kanclerz RFN Helmut Schmidt, przebywający z wizytą
w NRD, wyraził zaniepokojenie wraz z szefem
wschodnioniemieckich komunistów, że sytuacja
w Polsce doszła do takiego momentu, w którym
„okazało się to konieczne” (zob. tekst źródłowy
nr 68)4.
2

3
4

Cyt. za: P. Pleskot, Kłopotliwa panna „S”. Postawy polityczne
Zachodu wobec „Solidarności” na tle stosunków z PRL (1980–1989),
Warszawa 2013, s. 200. Na temat możliwości wkroczenia wojsk
radzieckich do Polski w grudniu 1981 r.: M. Kramer, Związek
Radziecki, Układ Warszawski i polski kryzys w latach 1980–1981,
[w:] Świat wobec Solidarności 1980–1989, red. P. Jaworski,
Ł. Kamiński, Warszawa 2013, s. 59–61.
P. Pleskot, Kłopotliwa panna „S”…, s. 376.
J. Szarek, Zachód wobec stanu wojennego, [w:] Droga do Niepodległości. Solidarność 1980–2005, Warszawa 2005, s. 341–342;
P. Pleskot, Determinacja, appeasement czy Realpolitik? Polityczne
reakcje państw zachodnich wobec fenomenu „Solidarności”,
[w:] NSZZ Solidarność 1980–1989, t. 7, Wokół „Solidarności”,
red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 115–118; P. Pleskot, Potępienie czy… ulga? Reakcje państw zachodnich na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, „Biuletyn IPN” 2011, nr 11–12,
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Francuski minister spraw zagranicznych Claude
Cheysson 13 grudnia 1981 r. odpowiedział na pytanie o wprowadzenie stanu wojennego w Polsce,
że „jest to polska, wewnętrzna kwestia”, stwierdzając, że Francja nic w tej sprawie nie uczyni5.
Słowa te zostały sprostowane jeszcze tego samego
dnia przez socjalistycznego premiera Francji Pierre’a Mauroya (zob. tekst źródłowy nr 69)6, w obliczu spontanicznych, wielotysięcznych francuskich
manifestacji na rzecz „Solidarności”, ale odzwierciedlały francuską niekonsekwencję w gestach
sympatii wobec „Solidarności” i świadczyły o interesach, w których ważniejsza okazywała się współpraca z Moskwą7. O ile głosy zachodnich polityków
możemy usprawiedliwić zaskoczeniem, obawami
przed radziecką interwencją czy oczekiwaniem
na rozwój sytuacji, to trudno dopatrzyć się ich
w słowach kanadyjskiego premiera Pierre’a Trudeau w dwa dni po krwawej pacyfikacji KWK
„Wujek”, stwierdzającego, że sytuacja w Polsce jest
„wynikiem nadmiernych żądań »Solidarności«”,
a stan wojenny „nie może się nieodłącznie kojarzyć
ze złem”, ponieważ zapobiegł wojnie domowej8.
Cóż z tego, że zostały stonowane po miażdżącej
krytyce opozycji i kanadyjskiej Polonii, kiedy legitymizowały linię polityczną zbudowaną na Kremlu.
Najostrzejsze słowa pod adresem Jaruzelskiego
padły w Skandynawii. Premier Norwegii Kåre
Willoch oraz król Olaf V potępili stan wojenny
w Polsce jako sposób rozwiązania problemów społeczno-politycznych, a premier Szwecji Thorbjörn

5

6

7

8

s. 49–52. Obszerne omówienie polityki niemieckiej wobec stanu
wojennego: P. Pleskot, Kłopotliwa panna „S”…, s. 345–367. Łagodniejszą interpretację wypowiedzi kanclerza Helmuta Schmidta
proponuje: M. Świder, Stanowisko Socjaldemokratycznej Partii
Niemiec wobec Polski w latach 1980–1989, seria „Studia i Monografie – Uniwersytet Opolski”, vol. 518, Opole 2015, s. 223–225.
Tam również wyczerpujące omówienie polityki rządu RFN wobec
Polski w czasie stanu wojennego.
Słowa francuskiego ministra są podawane w różnych wersjach.
Zob. na ten temat: M. Heruday-Kiełczewska, Reakcja Francji
na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce: grudzień 1981 – styczeń 1982, Warszawa 2012, s. 37.
Tekst wypowiedzi zawiera: G. Mérétik, Noc generała, Warszawa
1989, s. 213.
Zob. P. Pleskot, Mocne słowa, skromne czyny. Dyplomacja Francji wobec „Solidarności” z perspektywy źródeł polskich w latach
1980–1989, [w:] Świat wobec Solidarności…, s. 366–367; idem,
Determinacja, appeasement czy Realpolitik…, s.111–115; idem, Potępienie czy…, s. 46–49. Wnikliwe i szerokie omówienie polityki
francuskiej wobec stanu wojennego: M. Heruday-Kiełczewska,
Reakcja Francji…, s. 33–51, 70–84; P. Pleskot, Kłopotliwa panna
„S”…, s. 283–299.
Cyt. za: idem, Potępienie czy…, s. 52–53.

142

Fälldin nie zostawił cienia wątpliwości, stwierdzając: „Zabijanie Polaków przez milicję wstrząsnęło
nami. Walczyli oni o demokrację, o swoje prawa
i wolności – i prawa ludzkie. Szwecja z całą stanowczością potępia te ciężkie wykroczenia. Uwięzieni – wśród nich Lech Wałęsa – muszą zostać
uwolnieni”9.
Brak zgodności pomiędzy przywódcami państw
spowodował, że nadzwyczajne spotkanie ministrów
spraw zagranicznych „wielkiej czwórki” NATO
(USA, Wielka Brytania, RFN, Francja) w Brukseli
13 grudnia nie zakończyło się wydaniem wspólnego
oświadczenia, ale pełnym niedomówień komunikatem dla prasy, w którym wezwano obie strony
w Polsce do kompromisu, stwierdzając, że Polacy
muszą znaleźć sami sposób „na przezwyciężenie
aktualnych trudności”10.

USA wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce
Amerykańska linia polityczna, początkowo po
wściągliwa i ostrożna wobec sytuacji w Polsce,
uległa w kolejnych dniach zaostrzeniu ze względu
na napływające znad Wisły informacje o internowaniach, pacyfikacjach zakładów pracy i zastrzelonych górnikach. Już 14 grudnia zapowiedziano
wstrzymanie pomocy gospodarczej dla PRL11.
Dzień później obie izby Kongresu USA potępiły
stan wojenny w odrębnych oświadczeniach, domagając się uwolnienia internowanych i zwracając
uwagę opinii międzynarodowej na inspirującą rolę
ZSRS w polskich wydarzeniach.
17 grudnia prezydent Reagan w czasie transmitowanej konferencji prasowej zwrócił uwagę
na powszechne łamanie praw człowieka w Polsce,
poważne pogwałcenie Paktu Helsińskiego KBWE
(zob. tekst źródłowy nr 2), jednocześnie obcią9

10

11

Cyt. za: W. Polak, Stan wojenny – pierwsze dni, Gdańsk 2006,
s. 299. Na temat reakcji w Szwecji na pacyfikację KWK „Wujek”
w: P. Jaworski, Most przez Bałtyk. Szwecja wobec „Solidarności”
1980–1982, Warszawa 2017, s. 158–160. Poparcie dla junty Jaruzelskiego i dystansowanie od polityki amerykańskiej potępienia
i sankcji ekonomicznych socjaldemokratycznego rządu duńskiego
omawia: T.W. Friis, „Wydarzenia w Polsce budzą u niektórych lęk”.
Duńskie reakcje na powstanie NSZZ „Solidarność”, [w:] Świat
wobec Solidarności…, s. 433–435.
A. Paczkowski, Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce
13 XII 1981 – 22 VII 1983, Warszawa 2006, s. 117.
P. Pleskot, Determinacja, appeasement czy Realpolitik…, s. 104;
idem, Kłopotliwa panna „S”…, s. 207–208.
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żając ZSRS odpowiedzialnością za tę sytuację
(zob. tekst źródłowy nr 70)12. W tym samym dniu
Parlament Europejski wydał oświadczenie potępiające stan wojenny, domagając się przestrzegania praw obywatelskich i związkowych. W oparciu
o amerykańskie propozycje w kolejnych dniach
usiłowano ustalić jednolite stanowisko pomiędzy
państwami NATO13. Pełna zgodność pomiędzy
uczestnikami paktu panowała w obszarze łamania
praw człowieka w PRL, nieprzestrzegania wolności osobistych i praw związkowych, postulując uruchomienie odpowiednich procedur ONZ
lub oddziaływanie przez instytucje międzynarodowe. Nie było konsensusu w kwestii nałożenia
sankcji ekonomicznych wobec PRL, a zwłaszcza
ZSRS, czego domagali się Amerykanie. Ostatecznie wspólne stanowisko Zachodu ograniczyło się
do szeroko pojętego pakietu praw człowieka, pomijając sprawę sankcji ekonomicznych.
23 grudnia prezydent Reagan w trakcie przemówienia z okazji Bożego Narodzenia, nazywał stan
wojenny wojną wydaną własnemu narodowi i podkreślił inspirującą rolę Moskwy, ogłosił nałożenie
sankcji ekonomicznych na PRL, obejmujących
zawieszenie gwarancji kredytowych na eksport
do Polski, cofnięcie zgody na wykorzystanie przez
flotę morską łowisk na wodach podlegających
amerykańskiej jurysdykcji, zamknięcie obszaru
powietrznego dla transportu lotniczego z Polski
i embarga technologicznego, dotyczącego eksportu
nowoczesnej technologii do Polski14. Wkrótce rozszerzono je o zamrożenie negocjacji PRL z Klubem
Paryskim w sprawie dogodniejszych spłat polskich
długów oraz zablokowano dostęp do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Światowego
Banku Odbudowy i Rozwoju. W zgodzie z wysłanym do krajów Europy Zachodniej ostrzeżeniem
prezydenta USA przed zaniechaniem i odstępowaniem od twardego stanowiska i zdecydowanych
działań, w ostatnich dniach grudnia 1981 r. pakiet
sankcji ekonomicznych USA nałożyły na ZSRS

(zob. tekst źródłowy nr 71), jako na kraj ponoszący poważną i bezpośrednią odpowiedzialność
za wprowadzenie stanu wojennego. Nie spotkał
się on z akceptacją państw Europy Zachodniej,
które odrzuciły go na spotkaniu ministrów spraw
zagranicznych Wspólnoty Europejskiej 4 stycznia
1982 r., jednocześnie ograniczając dotkliwość sankcji wobec PRL15. Kwestie te pozostawiono w rękach
rządów poszczególnych państw, które zdecydowały
się na zróżnicowane formy restrykcji ekonomicznych lub politycznych wobec PRL, które zaakceptowano na spotkaniu NATO w Brukseli w lutym
1982 r.
Najszerszy pakiet sankcji wśród państw europejskich wobec PRL został ogłoszony 7 lutego
1982 r. przez brytyjski rząd Margaret Thatcher16.
Na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych
NATO 11 stycznia 1982 r. Alexander Haig stwierdził, że wyłącznie pełne spełnienie żądań Zachodu
(zniesienie stanu wojennego, wypuszczenie internowanych na wolność, wznowienie rozmów
z „Solidarnością” i Kościołem – nazwanych później
„zerowym punktem wyjścia”) uruchomi zniesienie
sankcji ekonomicznych i uzyskanie pomocy gospodarczej Zachodu.
Rozbieżność w polityce NATO (USA kontra Europa i Kanada) dawała możliwość dużego
manewru ekipie Jaruzelskiego, budującej kurs
antyamerykański i zarazem proeuropejski17. Trzeba
jednak przyznać, że pomimo kunktatorskiej polityki niektórych europejskich rządów wobec wprowadzenia stanu wojennego, zachodnioeuropejskie
państwa przyjęły wszystkich polskich obywateli
deklarujących chęć pozostania na Zachodzie
Europy, jak i tych, których władze stanu wojennego zmusiły do emigracji, starając się zapewnić
im odpowiednie warunki18.

15
16
12
13

14

Idem, Kłopotliwa panna „S”…, s. 208–209.
Zob. P. Schweizer, Wojna Reagana. O jego czterdziestoletniej walce
z komunizmem zakończonej ostatecznym zwycięstwem, Warszawa
2004, s. 187–189.
J. Szarek, Zachód wobec stanu…, s. 339–340; P. Pleskot, Determinacja, appeasement czy Realpolitik…, s. 105; idem, Kłopotliwa panna
„S”…, s. 215–216.

17

18

Ibidem, s. 225–226.
Na temat polityki brytyjskiej wobec stanu wojennego: J. Tebinka,
Polityka rządu Margaret Thatcher wobec Polski w latach 1979–1989,
[w:] Świat wobec Solidarności…, s. 291–294; P. Pleskot, Determinacja, appeasement czy Realpolitik…, s. 108–109.
J. Szarek, Zachód wobec stanu…, s. 340; P. Pleskot, Kłopotliwa
panna „S”…, s. 226–227.
Zob. D. Stola, Milion straconych Polaków, „Biuletyn IPN” 2002,
nr 3, s. 62–63.
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ZSRS i państwa Układu Warszawskiego
wobec wprowadzenia stanu wojennego
Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce zostało
powitane z radością i uczuciem ulgi przez rządy
państw Bloku Wschodniego. Wojciech Jaruzelski
13 grudnia 1981 r. powiadomił w pierwszej kolejności Kreml o rozpoczęciu akcji przeciwko polskiemu społeczeństwu. Leonid Breżniew przyjął
informację z zadowoleniem, zalecając, według
relacji Mieczysława Rakowskiego, kontynuację
twardej linii – „tylko nie ustępujcie”19. Na polecenie Breżniewa rozesłano niezwłocznie do przywódców państw socjalistycznych wytyczne dotyczące
postawy politycznej wobec wydarzeń w Polsce,
w której zaznaczono, że Polacy sami będą rozwiązywać swoje problemy wewnętrzne20. Do Warszawy
skierowano ponadto szefa I ZG KGB Władimira
Kriuczkowa jako odpowiedzialnego za kontrolę
operacji związanej ze stanem wojennym (zob. tekst
źródłowy nr 72).
Jaruzelski już 13 grudnia otrzymał szereg telefonów, listów i depesz gratulacyjnych od przywódców krajów socjalistycznych (zob. tekst źródłowy
nr 73), podkreślających zadowolenie z „wprowadzenia porządku” i deklarujących poparcie
polityczne i ekonomiczne dla PRL. Jednocześnie – zwłaszcza w krajach sąsiadujących z Polską –
podejmowano kroki zmierzające do zapobieżenia
przejawom sympatii z „Solidarnością” (zob. tekst
źródłowy nr 74). Wszelkie takie próby miały być
niszczone w zarodku (zob. tekst źródłowy nr 75).
Rozpoczęto zakrojone na szeroką skalę działania
propagandowe dezawuujące obraz polskich wydarzeń z roku 1980 i pokazujące ekipę Jaruzelskiego
oraz stan wojenny jako ostatnią deskę ratunku
przed katastrofą społeczną i ekonomiczną. Niezwykle szeroko zakrojoną akcję propagandową
podjęto na Węgrzech, którą komuniści Jánosa
Kádára ocenili jako niezwykle skuteczną (zob. tekst
źródłowy nr 76)21.

Szczególnie trudnym elementem wsparcia dla
ekipy Jaruzelskiego była zadeklarowana przez kraje
socjalistyczne pomoc ekonomiczna, która wiązała się z drastycznymi ograniczeniami dostępu
do towarów spożywczych dla własnych obywateli.
Takie krytyczne opinie artykułowano wśród rządzących w Rumunii, a nawet ZSRS, podkreślając
nie tylko własne niedobory towarowe, ale niezadowolenie, że ciężko gromadzone nadwyżki, służące
własnemu rozwojowi, muszą być przeznaczone
dla ratowania socjalizmu nad Wisłą22. W ocenie
niektórych władz Bloku Wschodniego (np. NRD,
Rumunii), sytuacja w Polsce była efektem zaniedbań polskich komunistów, niedostatecznie skupionych na pilnowaniu pryncypiów politycznych,
a stan wojenny był jedynie pierwszym krokiem
do oczyszczenia sytuacji, ukarania wrogów, usunięcia z partii elementów niepewnych, wyeliminowania Kościoła z życia społecznego i szeroko
rozumianego „zwarcia szeregów partyjnych”23.
Oceniano już po kilku miesiącach bardzo krytycznie postawę gen. Jaruzelskiego jako bierną, niewykorzystującą sytuacji w kraju do umocnienia
socjalizmu.
Na arenie międzynarodowej wszystkie kraje
socjalistyczne zobowiązane zostały do popierania
siłowego rozwiązania w Polsce jako suwerennego
działania polskiego oraz niwelowania negatywnych skutków restrykcji politycznych postulowanych przez kraje Zachodu. Postawa ta znalazła
dobitny wyraz w tekście listu Leonida Breżniewa
skierowanego do prezydenta USA z 28 grudnia 1981 r. (zob. tekst źródłowy nr 77), będącym radziecką reakcją na zapowiedziane przez
USA sankcje ekonomiczne, w którego pierwszym zdaniu zażądano „zaprzestania ingerencji
w wewnętrzne sprawy suwerennego państwa”,
jakim miało być PRL24.

22
19

20
21

M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1981–1983, Warszawa 2004,
s. 138.
Zob. A. Paczkowski, Wojna polsko-jaruzelska…, s. 122.
Więcej na temat reakcji politycznych i społecznych na Węgrzech
związanych ze stanem wojennym: J. Tischler, I do szabli… Polska
i Węgry. Punkty zwrotne w dziejach obu narodów w latach 1956
oraz 1980–1981, Warszawa 2001, s. 203–213.
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Zob. Dokument nr 370, nr 441, aneks nr 19, [w:] Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 1980–1982,
t. 2, Kwiecień 1981 – grudzień 1982, red. Ł. Kamiński, Warszawa
2007, s. 463–469, 614–616, 694–700.
Więcej na temat postawy władz NRD wobec stanu wojennego:
F. Gańczak, Polski nie oddamy. Władze NRD wobec wydarzeń
w PRL 1980–1981, Warszawa 2017, s. 225–230.
Zob. P. Pleskot, Kłopotliwa panna „S”…., s. 218.
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Jan Paweł II wobec wprowadzenia
stanu wojennego w Polsce
Z niecierpliwością oczekiwano na całym świecie reakcji papieża Jana Pawła II na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Papież zabrał głos
w tej sprawie już w niedzielę 13 grudnia, wzywając
do modlitwy w intencji Polski. Nazajutrz w czasie
modlitewnego czuwania złożył podziękowania
za wszelkie akty solidarności z Polską, podkreślając
wagę tej solidarności jako wierności wartościom
i zasadom praw człowieka i praw narodu25.
W trakcie audiencji ogólnej 16 grudnia przypomniał (zob. tekst źródłowy nr 78), że spraw podstawowych nie rozwiązuje się przy użyciu przemocy, wzywając do powrotu w Polsce na drogę
dialogu, szacunku dla każdego człowieka i obywatela, jak również szacunku dla praw ludzi pracy.
W wypowiedzi z 1 stycznia 1982 r. przeciwstawił się
deprecjonowaniu polskich osiągnięć społecznych
Sierpnia 1980 roku, stwierdzając, że działalność
„Solidarności” miała na celu prawdziwą godność
ludzi pracy (zob. tekst źródłowy nr 79).
Najpełniej wyraził swoja opinię kilka dni później, zwracając uwagę, że sytuacja w Polsce narusza
podstawowe prawa człowieka i narodu (zob. tekst
źródłowy nr 80). Zwolnienia z pracy z powodów politycznych, prześladowania, zmuszanie
do zaprzeczania swoim przekonaniom, nazwał
krzywdą wyrządzoną człowiekowi, zamachem
na ludzką godność, gorszą nawet od zadawania
śmierci fizycznej.
Pod wrażeniem masakry górników KWK
„Wujek” papież wystosował list otwarty do generała Wojciecha Jaruzelskiego (zob. tekst źródłowy
nr 81), prosząc i wzywając do zniesienia stanu
wojennego jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, respektowania praw człowieka i wznowienia dialogu społecznego. Szczególnie mocno
brzmiały słowa przypominające po raz kolejny
ostrzeżenie o przelewaniu polskiej krwi, która nie
może obciążać polskich sumień i plamić polskich

25

Poszczególne wypowiedzi papieskie analizuje: J. Szarek, Zachód
wobec stanu…, s. 338–339; Ks. P. Nitecki, Jan Paweł II w obliczu
stanu wojennego, „Biuletyn IPN” 2011, nr 11–12, s. 18–20; A. Grajewski, Jan Paweł II oraz dyplomacja Stolicy Apostolskiej wobec
„Solidarności”, [w:] Świat wobec Solidarności…, s. 459–462.

rąk. Papież zwrócił uwagę, że należy unikać wszelkich działań, które mają znamiona bratobójstwa.
Wojciech Jaruzelski odpowiedział niespełna
miesiąc później na papieski list, podkreślając humanitaryzm władzy i odnosząc się do wyboru mniejszego zła, sugerując grożącą Polsce zewnętrzną
interwencję, mogącą sprowokować wojnę domową.
W odpowiedzi na list Jaruzelskiego papież jeszcze
raz powtórzył prośby i jeszcze mocniej podkreślił
potrzebę jak najszybszego usunięcia sankcji wobec
społeczeństwa, które miały być jedynym środkiem
na odbudowę zaufania społecznego do rządzących
w Polsce.
Papieskie słowa pełne umiarkowania, ale
pozbawione dwuznaczności (odrzucające koncepcję mniejszego zła), stały się silnym wsparciem
moralnym dla polskiego społeczeństwa „czasów
próby”, ale również ważnym punktem odniesienia
do postaw polityków Zachodu.

Reakcje społeczeństw państw zachodnich
na wydarzenia w Polsce w grudniu 1981 r.
NSZZ „Solidarność” mogła liczyć na szerokie
poparcie amerykańskich i zachodnioeuropejskich
niekomunistycznych central związkowych, które
wprowadzenie stanu wojennego w PRL odebrały
jako pogwałcenie swobód pracowniczych w Polsce
(zob. tekst źródłowy nr 82).
Jeszcze 13 grudnia 1981 r. pięć największych
francuskich central związkowych ustaliło współpracę w walce o niezależność związków zawodowych w Polsce. Dzień później pod hasłem Dnia
Solidarności odbyły się w 128 miastach Francji
olbrzymie manifestacje, spotkania i uroczystości z przedstawicielami elit politycznych republiki. W reakcji na informację o zabiciu górników
20 grudnia 1981 r. związek amerykańskich dokerów ogłosił bojkot rozładunku polskich towarów,
trwający do kwietnia 1982 r. Przed ambasadą PRL
w Sztokholmie w protestach 17 grudnia wzięło
udział 10 tys. szwedzkich związkowców. Niespełna
tydzień później, na znak solidarności z Polską,
norwescy związkowcy przeprowadzili strajk solidarnościowy. Na całym świecie związkowcy rozpoczęli zbiórkę środków finansowych na wsparcie dla
organizujących się w podziemiu związków i prze-
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śladowanych robotników. Były to poważne środki
materialne w postaci sprzętu poligraficznego i pieniędzy.
Już od pierwszych dni po wprowadzeniu stanu
wojennego w Polsce zaczęły powstawać struktury
emigracyjnej „Solidarności” w postaci biur zagranicznych i komitetów koordynacyjnych, które
w pierwszym momencie były odpowiedzialne
za prowadzenie kampanii protestacyjnych, ale
szybko ich głównym celem stała się skuteczna dystrybucja materialnego wsparcia dla „Solidarności”
w kraju26. Największe placówki działały w Paryżu,
Brukseli, Sztokholmie i Nowym Jorku.
Wprowadzenie stanu wojennego wywołało
na przełomie 1981/1982 r. szerokie zainteresowanie
sprawami Polski na całym świecie27. W inicjowanych przez Polonię manifestacjach przed ambasadami PRL, m.in. w Waszyngtonie, Bostonie,
Toronto, Montrealu, Kolonii, we Frankfurcie,
w Paryżu, Sztokholmie, Hadze, Bernie, Rzymie,
Canberze, Limie wzięli tłumnie udział nie tylko
przedstawiciele Polonii, ale też obywatele państw
sympatyzujący z Polską (zob. teksty źródłowe nr 83,
84 i 85)28.
W działania na rzecz „Solidarności” włączyli się
liczni intelektualiści i artyści. We Francji na czele
komitetu zbierającego fundusze na rzecz Polski
stanął filozof Michel Foucault, który nie wahał
się w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego
w 1982 r. nazwać „Solidarności” ruchem definiującym nowe formy istnienia i kształtującym to, czym
26

27

28

Powstanie biur koordynacyjnych i wsparcie zagraniczne dla
NSZZ „Solidarność” w: J. Szarek, Zachód wobec stanu…, s. 347;
W. Polak, Stan wojenny…, s. 301–303; K. Puchalska, Droga przez
Bałtyk, „Karta” 2005, nr 47, s. 129; P. Jaworski, Most przez Bałtyk…, s. 221–247; Ch. Miedema, Holenderska solidarność z „Solidarnością” i Biuro Informacyjne NSZZ „Solidarność” w Amsterdamie, [w:] Świat wobec Solidarności…, s. 379–394.
Na temat politycznego paradoksu „Solidarności”, wymykającego
się stereotypowemu postrzeganiu, pisze R. Brier, Nie tylko Helsinki. Solidarność i zapoznana kultura praw człowieka, „Wolność
i Solidarność. Studia z dziejów opozycji wobec komunizmu i dyktatury” 2015, nr 8, s. 63–74. Zdaniem autora ciężko poszukiwać
inspiracji tego ruchu w polityce zimnowojennej czy helsińskim
pojmowaniu praw człowieka, a fenomenem „Solidarności” jest
także szeroki zasięg ruchu, z którym zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego identyfikowali się ludzie z całego świata,
ze wszystkich grup społecznych i o skrajnie przeciwstawnych
poglądach politycznych.
Zob. np.: P. Pleskot, Polska – Australia – „Solidarność”. Biografia
mówiona Seweryna Ozdowskiego, Warszawa 2014, s. 154–158.
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możemy się stać w przyszłości29. Poparcia „Solidarności” udzielili m.in. artyści: Simone Signoret, Yves
Montand, Michel Piccoli czy Costa Garvas, a także
przedstawiciele świata nauki: Jacques Le Goff,
Pierre Vidal-Naquet30.
W USA ogłoszono przypadający na 30 stycznia
1982 r. „Dzień solidarności z Polską”, który stał się
okazją do zamanifestowania antykomunistycznych
i propolskich przekonań przez wielu amerykańskich i europejskich intelektualistów. Z tej okazji
nakręcono film Żeby Polska była Polską, złośliwie
komentowany przez przeciwników twardej linii
prezydenta Reagana wobec PRL i ZSRS31.
1 stycznia 1983 r. ukazała się płyta WAR zespołu
U2, z napisanym w maju 1982 r. utworem New
Year’s Day, dedykowanym przez lidera zespołu
podziemnej „Solidarności”. Wszystkie te gesty
pozwalały trwać Polakom w nadziei na zmianę
sytuacji.
Wartym podkreślenia elementem wsparcia
była spontaniczna pomoc materialna udzielana
polskiemu społeczeństwu poprzez instytucje
społeczne i religijne inicjujące działalność charytatywną. Na szczególne podkreślenie zasługuje
ofiarność społeczeństwa zachodnioniemieckiego.
Tylko w okresie Świąt Bożego Narodzenia w 1981 r.
wysłano z RFN do Polski 2 mln paczek z potrzebnymi produktami. Do końca kwietnia 1982 r. liczba
ta sięgnęła 4,3 mln paczek32. Pomoc charytatywna
nie ograniczała się do doraźnego przysyłania towarów pierwszej potrzeby, ale objęła chorych i dzieci.
Do potrzebujących docierała często za pośrednictwem parafii. Podobne akcje inicjowano w Belgii,
Holandii, Szwecji i we Francji33.
Działania te przynosiły ulgę w czasie chronicznych niedoborów podstawowych artykułów na polskim rynku, ale słusznie zauważył zachodnioniemiecki działacz społeczny Reinhold Lehmann,
29

30

31

32
33

Zob. http://www.foucault.ileel.ufu.br/foucault/audio/michelfoucault-et-la-polonge-1981.
Na ten temat: M. Heruday-Kiełczewska, Reakcja Francji…,
s. 111–117; R. Bier, Reakcje zachodnich intelektualistów na polski
kryzys, [w:] Świat wobec Solidarności…, s. 256–264.
Więcej na temat tego przedsięwzięcia: P. Pleskot, Determinacja,
appeasement czy Realpolitik…, s. 105–106; J. Szarek, Zachód wobec
stanu…, s. 344; P. Pleskot, Kłopotliwa panna „S”…, s. 228–229.
Na ten temat: J. Szarek, Zachód wobec stanu…, s. 342–343.
Na temat szwedzkiej pomocy humanitarnej: P. Jaworski, Most
przez Bałtyk…, s. 248–264.
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że społeczeństwo polskie było wdzięczne za pomoc
żywnościową oraz za lekarstwa, ale oczekiwało
przede wszystkim poparcia politycznego i zdecydowanych działań ze strony zachodnioeuropejskich
rządów34.
„Solidarność” łączyła w działaniu przeciwko
stanowi wojennemu ludzi o diametralnie różnych
poglądach politycznych, zgodnych co do tego,
że standardem społeczno-politycznym XX w. jest
samoorganizujące się społeczeństwo, odrzuca34

Ibidem, s. 343.

jące tyranię ideologiczną komunistów i wyzysk
robotnika usprawiedliwiany budową socjalizmu.
Realizm polityków Zachodu nie po raz pierwszy
brał górę nad deklarowanymi wartościami, a ekonomiczne wyrachowanie okazywało się ważniejsze
od demokratycznych pryncypiów. Ekipa Jaruzelskiego dysponowała siłą wspieraną przez Moskwę
i wymuszoną jednością bloku socjalistycznego,
która pozwalała na lekceważenie negatywnych
reakcji na arenie międzynarodowej, pomimo ekonomicznych dotkliwych restrykcji i upokarzających porażek dyplomatycznych.
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Ryszard Mozgol (IPN Katowice)

Niemiecki plakat z hasłem „Solidarność. Jeszcze Polska nie zginęła”. Autor Klaus Staeck / Ośrodek KARTA
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Wieczorna manifestacja w Paryżu, 13 grudnia 1981 r. Zdjęcie wykonane na pl. Inwalidów. Fot. Andrzej Mietkowski
/ Ośrodek KARTA

Manifestacja w Sztokholmie, 13 grudnia 1981 r. Fot. Peter Anderson / Ośrodek KARTA
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Ryszard Mozgol (IPN Katowice)

Manifestacja amerykańskiej Polonii przed Konsulatem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w Nowym Jorku.
Fot. NN / Ośrodek KARTA, kolekcja Jana Gozdawy-Gołębiowskiego

Manifestacja w Limie, 28 grudnia 1981 r. Fot. Zbigniew Bzdak / Ośrodek KARTA
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Strona tytułowa francuskiego dziennika „Libération” z 14 grudnia 1981 r., poświęcona w całości wprowadzeniu
stanu wojennego w Polsce. Domena publiczna
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Ryszard Mozgol (IPN Katowice)

Strona tytułowa szwedzkiego dziennika „Svenska Dagbladet” z 14 grudnia 1981 r. z informacją o wprowadzeniu
stanu wojennego. Zbiory Macieja Klicha

János Kádár. Domena publiczna
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Margaret Thatcher. Domena publiczna
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Ronald Reagan. Domena publiczna

Helmut Schmidt. Domena publiczna

Erich Honecker. Domena publiczna

Leonid Breżniew. Domena publiczna
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Andrzej Król (Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie),
Michał Łukowicz (Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach)

POEZJA STANU WOJENNEGO. FORMY, RECEPCJA I JEJ INTERPRETACJE
JP
W SPEKTAKLACH TEATRU DOMOWEGO
Zwróć uwagę na:
• trudności w ocenie dzieł powstałych w latach
1981–1983;
• intencje autorów tworzących w okresie stanu
wojennego;
• styl poezji stanu wojennego;
• typy podmiotu lirycznego charakterystyczne dla
poezji stanu wojennego;
• powstanie i działalność Teatru Podziemnego
Poezji Stanu Wojennego;
• współczesne formy przywracania pamięci o te
atrze domowym funkcjonującym w okresie stanu wojennego.

Wstęp
Nie ulega wątpliwości, że czas stanu wojennego
w Polsce to okres dla sztuki bardzo osobliwy, który
musiał w mniejszy lub większy sposób wpływać
na kształt rodzimego pola literackiego. Z dzisiejszej
perspektywy szczególnie trudno obiektywnie ocenić dzieła kultury powstające w latach 1981–1983,
dla jednych są one ważnym dokumentem czasu, dla
innych – nieznośnym banałem. Andrzej Zawada
w artykule z końca XX w. pt. Rozpraszanie ciemności pisał: „Ogromna większość tzw. poezji stanu
wojennego może być dziś pokazowym zbiorem
patriotycznej deklaratywności i martyrologicznego banału. Budzi zażenowanie, jak każdy nagle
przypomniany świat spóźnionego infantylizmu”1.
Co ciekawe, pomimo ostrej krytyki „poezji stanu
wojennego”, Zawada jednocześnie wspomina lekturę książki poetyckiej Woroszylskiego Lustro.
Dziennik internowania (1984) z niezwykłą rzewnością i sentymentem: „Jeszcze nie zapomniałem
emocji, jakie towarzyszyły ich pierwszej lekturze.

Toteż biorąc się do ich ponownego czytania czułem mrowienie niepokoju, jak przed powrotem
w dawno nieodwiedzany świat silnych niegdyś
wzruszeń”2. Warto się przyjrzeć, w jaki sposób polscy literaci portretowali rzeczywistość stanu wojennego, i co sprawia, że dzisiaj utwory te budzą wśród
badaczy takie dyskusje.

Poezja jako świadectwo i polityczna deklaracja
Zdaniem Dariusza Pawelca lata stanu wojennego
to czas niespotykanej demokratyzacji i równouprawnienia w literaturze i jeden z nielicznych
momentów, kiedy sprzeczność między „elitarnością” i „popularnością” literatury została zniesiona3. Na równych prawach tworzyli twórcy anonimowi – robotnicy, więźniowie, uczniowie, jak
i uznani poeci. Znamienne jest to, jak pisze Pawelec, że „twórczość ich wszystkich była wówczas
w tym samym stopniu zaciekawiająca i wzajemnie
na siebie oddziaływała”4.
Jak przekonywała Anna Skoczek w antologii
Poezja stanu wojennego. Antologia wierszy, piosenek, kontrafaktur, parafraz i fraszek, dla autorów
funkcjonujących w stanie wojennym najważniejszą
intencją było jak najbardziej obiektywne (niezakłamane) opisanie rzeczywistości polityczno-społecznej. Według autorki wierszem, który najlepiej
oddaje ówczesne poczucie misji poetów, jest utwór
Leszka Szarugi Tylko tak:
masz zapisywać fakty
masz ocalać pamięć
wiersz ma być dokumentem
porzuć piękne słowa […]
zastrzeleni górnicy
2
3

1

A. Zawada, Mit czy świadectwo? Szkice literackie, Wrocław 2000,
s. 41.

154

4

Ibidem.
D. Pawelec, Debiuty i powroty. Czytanie w czasach przełomu, Katowice 1998, s. 111.
Ibidem.
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tobie swój głos oddali
tylko tak mogą mówić
tylko tak mogą krzyczeć5

Warto nadmienić, że źródłem tego „przymusu pisania” i konieczności „zajęcia stanowiska”
były nie tylko wewnętrzne potrzeby piszących,
ale i zewnętrzna presja, jaka ciążyła na artystach
w latach stanu wojennego. Brak reakcji na decyzję
o wprowadzeniu stanu wojennego również traktowany był przez opinię publiczną jako jedna z reakcji. W 1984 r. mówił o tym Czesław Miłosz: „Najgorszym skutkiem wewnętrznej inwazji 13 grudnia
1981 roku nie jest policyjna gospodarka kulturą
i rozbicie związków twórczych, ale właśnie obsesja
moralnego obowiązku piszących, jeżeli nie zgodzą
się na kolaborację. Gdyby nie została rozgromiona
»Solidarność«, upolitycznienie straciłoby wkrótce
swoją intensywność i powstałaby pewna równowaga pomiędzy obowiązkami artysty i obywatela.
Raz jednak jeszcze La Pologne martyre przyciągnęła
całą uwagę piszących, zazdrosna, zaiste, bogini”6.

Styl poezji stanu wojennego
Styl literatury lat osiemdziesiątych XX w. w Polsce
kształtował się pod znakiem „oczekiwania na literaturę prawdziwą”. Jak pisze Bożena Witosz, takie
procesy intensyfikują się w okresach wielkich przełomów społeczno-politycznych i rodzą z jednej
strony dążenia do szukania wyznaczników literackości poza kategoriami związanymi ze światem fikcji, z drugiej strony skłaniają do pytania
o język literatury zdolny do przekazania odbiorcom
prawdy o aktualnej rzeczywistości7. Twórcom chodzi również o odbudowanie więzi z czytelnikiem,
utraconej w wyniku koncentrowania się literatury
na sobie samej. Artyści poszukują więc sposobów
artykulacji, które będą gwarantować jak najszybsze
i jak najbliższe porozumienie z czytelnikiem.
5

6

7

L. Szaruga, Tylko tak, [w:] Poezja stanu wojennego. Antologia wierszy, piosenek, kontrafaktur, parafraz i fraszek, red. A. Skoczek, Kraków 2014, s. 5–6.
Realiści z wyobraźnią. „Kultura” 1976–2000. Wybór tekstów,
red. B. Berski, A. Kowalczyk, Lublin 2007, t. 2, s. 490.
B. Witosz, Proza ósmej dekady – literackie style „mówienia
prawdy”, [w:] Style literatury, red. B. Witosz, M. Wojtak, E. Sławkowa, A. Skudrzykowa, Katowice 2003, s. 54.

Jak pisze pisze Ewa Sławkowa, styl poezji „stanu
wojennego”8 charakteryzuje się wtórnością i brakiem samodzielności. Badaczka wskazuje na to,
że w poezji tego okresu wątki i motywy romantyczne mieszają się z pierwiastkami ludycznymi9.
Szczególnie w okolicznościowej poezji stanu
wojennego pojawiały się liczne nawiązania do dzieł,
stylów popularnych poetów i cytaty. Bardzo
widoczny jest również walor dokumentacyjno-kronikarski. Sławkowa wspomina, że „odżywają w tym
stylu z wielką siłą gatunki autentyczne, nieeksponujące autotelicznego waloru języka poezji (forma
protokołu, zeznań świadków, sprawozdania, zapisu
dziennikowego czy […] notatek)”10.
Sławkowa zwraca również uwagę na to, że wiersze pisane „stylem stanu wojennego”, korzystając
z gatunkowych wzorców (np. pieśni, piosenki,
fraszki), niejednokrotnie posługują się trawestacją,
pastiszem czy parodią. Często zdarza się, że w swoich tytułach zawierają one „zapowiedzi gatunkowe”.
Jednak przywoływany wzorzec gatunkowy jest
jedynie „znakiem”, który ma zasygnalizować i przypomnieć czytelnikowi strukturę danego gatunku,
w celu skonfrontowania go z przedstawioną przez
autora realizacją, znacznie odbiegającą od schematu z tym gatunkiem związanego.
Michał Traczyk w pracy Poezja w piosence.
Od Tuwima do Świetlickiego pisze, że „funkcją
najważniejszą dla tekstu piosenkowego (a i dla
piosenki jako całości) jest funkcja impresywna –
nastawienie na odbiorcę […]. Funkcję tę należy
rozumieć jako przyzwolenie, a wręcz wymóg
takiego ukształtowania tekstu […], aby oddziaływał on na emocje odbiorcy, zmuszał go do reakcji
emocjonalnej”11. Opisywana funkcja jest bez wątpienia przyczyną wielkiej popularności piosenki
w okresie stanu wojennego. Śpiewano piosenki
Jacka Kaczmarskiego (Mury, Nasza klasa), Wojciecha Młynarskiego (Przetrwamy) czy ks. Karola
Dąbrowskiego (Ojczyzno ma).
W przestrzeni kulturowej pojawiały się również
kontrafaktury, których swoistość polegała na zastępowaniu oryginalnego tekstu pieśni religijnych
8
9

10
11

Autorka zalicza w poczet tego zbioru wiersze z lat 1982–1984.
E. Sławkowa, W poszukiwaniu prawdy (niejednorodność oraz suwerenność stylistyczna), [w:] Style literatury, s. 141.
Ibidem.
M. Traczyk, Poezja w piosence. Od Tuwima do Świetlickiego,
Poznań 2009, s. 22.
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tekstem nowym. Zabieg ten pozwalał twórcom
zbliżyć swoją lirykę do liryki religijnej. Rozszerzano znane teksty o współczesne toposy i konteksty, co aktualizowało ich wydźwięk i pozwalało
odbiorcom lepiej się z nimi utożsamić. Przykładem
takiego utworu jest Pociesz Jezu Jerzego Borzęckiego, kolęda będąca kontrafakturą utworu Bóg
się rodzi. Tworzono również kontrafaktury pieśni patriotycznych sprzed lat. Skoczek twierdzi,
że śpiewanie takich pieśni – „symboli protestu” –
przez strajkujących robotników czy więźniów
w ośrodkach internowania, pełniło funkcję terapeutyczną i budowało poczucie wspólnoty12.
Zdaniem Sławkowej, styl poezji stanu wojennego powstaje również wskutek „zderzania patosu
z sarkazmem, ostrych chwytów stylistycznych
pozwalających łączyć pamięć historii z obrazem
współczesnych wydarzeń”13. Niektóre wiersze dialogują z innymi, znanymi utworami sprzed lat,
dopowiadając do nich niejako „dalszą historię
Polski”. Przykładem takiego utworu jest wiersz Idą
idą pancy na Wujek, który wersem: „przyszli nocą
w uśpiony dom […]14”, „dopowiada”, albo „odpowiada” wersowi Broniewskiego: „Kiedy przyjdą
podpalić dom […]”15.
Badania frekwencyjne, mające na celu zmierzenie intensywności występowania w opisywanej
twórczości słów-kluczy dowiodły, że najczęściej
występujące słowo to: NARÓD, a dalej (w kolejności): GENERAŁ, POLSKA, WRON-a, SOLIDARNOŚĆ, PRACA, BÓG, KREW, ŻOŁNIERZ
i WOLNOŚĆ16.

Podmiot liryczny poezji stanu wojennego
W swojej pracy pt. Norwid nie chce podpisać volkslisty Stanisław Barańczak zwrócił uwagę na trzy
najbardziej popularne postawy poetyckie, w któ-

12

13
14

15

16

A. Skoczek, Poezja stanu wojennego. Antologia wierszy, piosenek,
kontrafaktur, parafraz i fraszek, Kraków 2014, s. 9.
E. Sławkowa, W poszukiwaniu prawdy…, s. 141.
M. Bieniasz, Idą pancry na „Wujek”, Zbiór Marii Stokowskiej-Misiurkiewicz.
W. Broniewski, Bagnet na broń, [w:] tegoż Wiersze i poematy, Warszawa 1972, s. 149.
A. Skoczek, Poezja Sierpnia »80 i Grudnia »81 jako fenomen kulturowy, [w:] Poezja Solidarności. Antologia wierszy, piosenek, kontrafaktur, parafraz i fraszek, wybór i oprac. A. Skoczek, Kraków 2006.
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rych funkcjonowali artyści piszący w okresie stanu
wojennego17. Pierwszą z postaw nazywa „Ludowym Anonimem”. Dużą rolę w ekspresji poetyckiej artystów, których Barańczak przypisał do tej
grupy, odgrywają groteska i satyra. Wykorzystują
oni takie gatunki literackie, jak piosenka, pieśń
i fraszka. Pomimo częstego utożsamiania anonimowości z amatorstwem, bardzo często poetykę
tę uprawiali uznani i cenieni poeci.
Drugim typem podmiotu lirycznego, jaki kreowali poeci publikujący w stanie wojennym, był
„Romantyczny Wizjoner”. Przyjmował on ogólny
punkt widzenia, wypowiadając się najchętniej
w pierwszej osobie liczby mnogiej, czyniąc bohaterem wiersza cały naród. Odwoływał się ponadto się
do historii Polski i chwytów, motywów oraz topiki
epoki romantyzmu.
Wariantem trzecim miał być „Pojedynczy
Obserwator”. Spoglądał on na wydarzenia lat
osiemdziesiątych XX w. z perspektywy własnej.
Podmiot liryczny jest utożsamiony z autorem tak
daleko, jak tylko jest to jest możliwe. „Pojedynczy
Obserwator” posługuje się lakonicznym, prostym
językiem, nie wprowadza wyszukanej metaforyki,
czasem „gra” tylko symboliką. Pawelec, komentując ten typ kreacji poetyckiej, pisał: „pozornie
nastąpiło odpoetyzowanie poezji, ale w rzeczy
samej, jest to tylko jej odpatetyzowanie”18. Utwory
wprowadzające ten typ podmiotu lirycznego były
najczęściej krótkimi poetyckimi zapiskami, z tytułami zdradzającymi miejsce i czas ich powstania.
Te utwory stworzyły charakterystyczną dla poezji
stanu wojennego konstrukcję – dziennik internowania.
Dariusz Pawelec proponuje natomiast, by
wyszczególnić trzy inne perspektywy charakterystyczne dla poezji tego okresu: „uczestnika”,
„obserwatora” i „outsidera”.
Pierwszy wariant odnaleźć można w tekstach
opisujących wydarzenia z pozycji ich uczestnika.
Do grupy tych wierszy badacz zalicza zarówno
utwory z osobą mówiącą będącą „w działaniu”
(np. Gdy tak siedzimy… Leszka Szarugi), podmio-

17

18

S. Barańczak, Norwid nie chce podpisać volkslisty, [w:] tenże,
Przed i po: szkice o poezji krajowej przełomu lat siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych, Londyn 1988, s. 91–98.
D. Pawelec, Debiuty i powroty…, Katowice 1998, s. 116.
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tem będącym biernym uczestnikiem wydarzeń
(np. Szkic do scen z Grottgera Jacka Berezina),
podmiotem mogącym działać tylko za pomocą
słów (np. Młodzi jasnowłosi Berezina) oraz wiersze
będące reprezentacją tzw. liryki apelu (np. Ryszarda
Krynickiego Jeżeli w jakimś kraju).
Poezja, w której podmiot liryczny jest „obserwatorem”, posługuje się w dużej mierze cytatem.
Pawelec, wprowadzając do rozróżnienia tę postawę,
ucieka od jej definicji, zamiast tego przywołuje
jedną z najbardziej zauważalnych cech wszystkich
„odmian” poezji stanu wojennego – zwrócenie
się ku rzeczywistości, „reporterskość”, „ukrywanie się” podmiotu lirycznego za słowami innych.
Można odnieść wrażenie, że ów „obserwator” jest
kategorią, która obejmuje największą część utworów tworzonych w latach 1981–1983. Co więcej, nic
nie stoi na przeszkodzie, by podmiot-uczestnik był
zarazem podmiotem-obserwatorem. Jako przykład
takiej twórczości podaje „dzienniki internowania”
Jastruna czy Woroszylskiego, utwory Polkowskiego, w których zasłoną dla podmiotu lirycznego
są fragmenty listu czy aluzja literacka, i wiersze
Krynickiego, zawierające liczne cytaty z napisów
na murach.
Postawa „outsidera” charakteryzuje się dużym
dystansem podmiotu lirycznego do sytuacji społeczno-politycznej. Zdaniem Pawelca są to utwory,
które „[…] pozostaną by świadczyć o poezji stanu
wojennego, niewiele z nią mając w istocie wspólnego. Zresztą, tak naprawdę, wyrażają one wobec
rzeczywistości stanu wojennego równą bezradność, jak te pisane na pierwszej linii”19. Używa
on określenia „na pierwszej linii”, ponieważ pozę
„outsidera”, nieobecnego, przyjmowali w największym stopniu poeci na emigracji. Zalicza do nich
m.in. Stanisława Barańczaka i jego Przywracanie
porządku, jak i estetyzującą twórczość Adama
Zagajewskiego. Perspektywę „outsidera” przyjmowali również poeci krajowi, do których zaliczyć
można Mirona Białoszewskiego i jego autorstwa
ostatnią odsłonę Kabaretu Kici Koci, który Pawelec
uważa za „najbardziej udane literacko przedstawienie stanu wojennego w poezji polskiej”20.

Problem z oceną
Jak już zostało wcześniej powiedziane, głównym tematem sporów, jeżeli chodzi o literaturę
stanu wojennego, jest jej ocena. Można zauważyć znaczny dysonans w przypadku analizy jej
wartości estetycznych i etycznych. Poezję i prozę
powstałą na początku lat osiemdziesiątych XX w.
analizuje się przede wszystkim albo od strony
etycznej, która paradoksalnie wiąże się z jej „użytecznością”, albo od strony estetycznej – rezygnując z włączania w obręb oceny kontekstu
historycznego, w którym powstały dane teksty.
Ten pierwszy model recepcji – zwrócony i zainteresowany społeczną recepcją i użytecznością tej
literatury – prezentują Danuta Dąbrowska i Włodzimierz Bolecki, z kolei drugi model recepcji –
„estetyczny” – można odnaleźć w pismach Stanisław Burkota21 czy Aleksandera Fiuta.

Poezja stanu wojennego na Śląsku.
Teatr Podziemny Poezji Stanu Wojennego
Szczególnie ważnym tematem dla przywoływanej
poezji było jedno z najtragiczniejszych wydarzeń
stanu wojennego – pacyfikacja kopalni „Wujek”,
w wyniku którego śmierć odniosło dziewięciu
górników. Krystyna Heska-Kwaśniewicz twierdzi,
że odzew poetycki, jaki pojawił się po 16 grudnia
1981 r., był nieporównywalny z żadnym innym
wydarzeniem, nawet powstania śląskie nie były
impulsem do tak wielkiego „wysypu” utworów
poetyckich22.
Utwory odnoszące się do ówczesnej sytuacji
polityczno-społecznej na Śląsku23 pojawiały się
rzecz jasna w licznych wydawnictwach drugiego
obiegu. Jednym z najbardziej osobliwych miejsc,
w którym można było się „zapoznawać” z twór-
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Ibidem, s. 123.
Ibidem.

S. Burkot, Literatura ostatniego dziesięciolecia, [w:] Literatura…
Literatura… Literatura, wydanie bibliofilskie ZLP, Kraków 1998,
s. 11. Za: A. Skoczek, Poezja stanu wojennego…, Kraków 2014, s. 15.
Zapisani do rachunku krzywd. Tragedia kopalni „Wujek” w poezji.
Antologia, red. K. Heska-Kwaśniewicz, Katowice 1993, s. 5.
Warto zwrócić uwagę na motywy związane ze Śląskiem, jakie
pojawiają się w przywoływanych wierszach. Poeci piszący o tragedii na kopalni „Wujek” wpisują bowiem Śląsk w „mapę polskich
cierpień narodowych”, których głównym symbolem staje się górnik. Więcej: Zapisani do rachunku krzywd…, Katowice 1993.
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czością świadków i uczestników dramatycznych
wydarzeń stanu wojennego, było kilka metrów
kwadratowych przed wejściem do KWK „Wujek”,
gdzie składano kwiaty.
To właśnie z tego źródła najwięcej wierszy
trafiało na biurko redaktora „Tygodnika Katowickiego” – Stanisława Olejniczaka. Dziennikarz
(będący z wykształcenia również reżyserem) postanowił udostępnić je szerszej publiczności. Medium,
za którego pomocą miały „spotkać się” one z szerszym odbiorcą, został teatr. Wczesną jesienią 1982 r.
Stanisław Olejniczak skontaktował się z kilkorgiem
aktorów Teatru Śląskiego w Katowicach – Marią
Wilhelm, Joanną Budniok-Macherą, Marią Stokowską-Misiurkiewicz, Krzysztofem Misiurkiewiczem, a także młodym, utalentowanym muzycznie
ks. Antonim Klemensem, proponując stworzenie
teatru podziemnego, który czerpiąc z długiej tradycji konspiracyjnych teatrów domowych24, będzie
dzielił się z widzami aktualną, pełną autentycznych
emocji poezją. Tak powstał Teatr Podziemny Poezji
Stanu Wojennego, który w latach 1982–1984 zorganizował ok. trzydziestu spektakli w takich miastach, jak Katowice, Rybnik, Sosnowiec, Kochłowice, Chorzów, Wrocław i Kraków25.

Poezja stanu wojennego dzisiaj
Zajęcia z języka polskiego i powiązane z nimi
zajęcia pozalekcyjne organizujemy w taki sposób,
aby pozwoliły one młodym ludziom zapoznać się
ze zjawiskami kultury, które miały wpływ na kształtowanie się historii XXI w. Przykładem takich
działań jest projekt „Teatr Domowy Poezji Stanu
Wojennego”, realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych przez Kawiarenkę Literacką działającą
w chorzowskim Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego. Uczniowski zespół zajęć pozalekcyjnych, jakim jest Kawiarenka, działa od 1985 r. w chorzowskim „Słowaku”.
24

25

Marta Fik zalicza teatry domowe do tzw. „teatru faktu”. Za:
M. Semil, E. Wysińska, Słownik współczesnego teatru, Warszawa
1990. Za: M. Fik, Teatr faktu, [w:] Encyklopedia kultury polskiej
XX wieku. Teatr. Widowisko, pod red. M. Fik, Warszawa 2000,
s. 187.
S. Olejniczak, Przyczynek do niezależnej twórczości teatralnej
na Górnym Śląsku w latach 1982–1988, „Zeszyty Historyczne
Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej” 1996, z. 2.
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Jako jedyna „instytucja” kulturotwórcza w naszym
regionie kultywuje i przywraca pamięć o teatrze
domowym, jaki po 13 grudnia 1981 r. pojawił się
w nieoficjalnej przestrzeni kultury na Śląsku.
Po przemianach 1989 r. miałem okazję ponownie spotkać twórców oryginalnego, powstałego
w 1982 r. teatru domowego – Stanisława Olejniczaka, Marię Stokowską-Misiurkiewicz z jej mężem
Krzysztofem Misiurkiewiczem, a także księdza
Antoniego Klemensa – barda śląskiej „Solidarności” (wspomina opiekun Kawiarenki Literackiej –
Andrzej Król). Pamiętałem te niezwykłe wieczory
teatralne w kryptach śląskich świątyń i prywatnych
mieszkaniach w Katowicach, ich niezwykłe interpretacje współczesnych tekstów i pieśni śpiewane
przez ks. Antoniego. Już w wolnej Polsce twórcy
teatru domowego dali się zaprosić do zaprezentowania w siedzibie Kawiarenki Literackiej w chorzowskim „Słowaku” wspomnień i fragmentów
repertuaru podziemnego teatru domowego.
W Pracowni Polonistycznej przedstawili historię
tego zjawiska, teksty i realia funkcjonowania grupy
w czasie stanu wojennego i następnych latach. Ciekawa teatralna opowieść, wspólne czytanie i próba
zaśpiewania pieśni opowiadających o tragedii, jaka
rozegrała się pod kopalnią „Wujek”, zaowocowały
propozycją odtworzenia wspomnieniowych wieczorów teatralnych w nowych realiach. Uczniowie niezwykle spontanicznie podchwycili pomysł.
Z uwagi na konspiracyjny charakter działalności,
próżno było szukać informacji na temat grupy
Olejniczaka w mediach czy podręcznikach. Także
anonimowa poezja stanu wojennego pozostawała
bez reprezentacji dydaktycznej. Inicjatywa Kawiarenki jawiła się szkolnej wspólnocie jako niezwykle
ciekawa propozycja edukacyjno-artystyczna.
To pierwsze spotkanie było początkiem wyjątkowej teatralnej przyjaźni grupy młodzieży
z Kawiarenki Literackiej i twórców teatru domowego na Górnym Śląsku. W roku 2009 – Roku
Juliusza Słowackiego – pani Maria Stokowska-Misiurkiewicz i ks. Antoni Klemens razem
z Zespołem Kawiarenki zdecydowali się zaprezentować spektakl przypominający programy Teatru
Podziemnego Poezji Stanu Wojennego na scenie kameralnej Teatru Śląskiego im. Stanisława
Wyspiańskiego w Katowicach. Po tym spektaklu
członkowie grupy Olejniczaka przekazali symbolicznie Kawiarence teksty poetyckie i pieśni teatru
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domowego – pożółkłe kartki maszynopisów, archiwalne zapiski repertuarowe teatru podziemnego.
Te niezwykłe literackie dokumenty zespół Kawiarenki wprowadził na stałe do swojego repertuaru.
Od 2009 r. w grudniowe rocznice wprowadzenia stanu wojennego w Polsce na Scenie Kameralnej Teatru Śląskiego Kawiarenka Literacka wciąż
prezentuje swój spektakl Teatr domowy poezji stanu
wojennego na Śląsku w reżyserii niżej podpisanych.
Działania te pozostają istotną częścią naszej pedagogicznej i polonistycznej aktywności. Rokrocznie
młodzi artyści włączają do oryginalnych programów swoje propozycje tekstów pieśni lub piosenek,
które ich zdaniem najlepiej komentowały czasy
stanu wojennego i ostatniej dekady PRL-u (m.in.
Jacek Kaczmarski, Krystyna Prońko, Ernest Bryll).
Wzbogacają obraz historii swoimi emocjami, przeżyciami i sposobem interpretacji. Wspomniana
teatralna opowieść w wykonaniu uczniów i absolwentów chorzowskiego „Słowaka” pojawiła się
również we fragmentach na Zaolziu w Republice
Czeskiej, a także w Krzemieńcu, gdzie przedstawiona została podczas projektu „Dialogu Dwóch
Kultur Polska-Ukraina”. Szczególnie ciepło przyjęto spektakl podczas uroczystości jubileuszowych
„Solidarności” w Uniwersytecie Śląskim, Urzędzie
Marszałkowskim i Sali Sejmu Śląskiego.

Naręcza wiosennych kwiatów, Noc długich noży,
Idą pancry na „Wujek” – pieśni przypominające
historię i obraz tragedii Kopalni „Wujek”, anonimowe utwory poetyckie, zapiski z pamiętników
i notatki internowanych – teksty, które zespół
Kawiarenki niejako „odziedziczył” po ostatnich żyjących członkach zespołu Stanisława
Olejniczaka – Marii Stokowskiej-Misiurkiewicz
i ks. Antonim Klemensie, stały się zjawiskami
kultury, które chorzowska młodzież wprowadziła
do zestawu lektur nadobowiązkowych w edukacji
literackiej. Śpiewane przez kolejne grupy (kolejne
„pokolenia”) Zespołu Kawiarenki stały się ich głosem pamięci. Niezwykle cennym, bo wykreowanym przez ludzi młodych przełomu XX i XXI w.
Kiedy występujący uczniowie patrzą i wsłuchują się
w reakcję publiczności (niejednokrotnie pamiętającej grudzień 1981), kiedy słyszą, że wielu z widzów
śpiewa lub nuci słowa wybrzmiewających pieśni,
a na twarzy pojawiają się oznaki wzruszenia, mają
świadomość, że uczestniczą w wyjątkowej lekcji
języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie.
Ta teatralna lekcja dopełniona zostaje serdecznymi
brawami i bisami. Długie, spontaniczne rozmowy
i wspomnienia po każdym z występów, dopełniają
tego niezwykłego teatralnego misterium.
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Plakat spektaklu Teatr Domowy Stanu Wojennego. Archiwum Kawiarenki Literackiej
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Spektakl Teatr Domowy Stanu Wojennego w reżyserii Andrzeja Króla i Michała Łukowicza.
Archiwum Kawiarenki Literackiej
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BIOGRAMY
Barcikowski Kazimierz (1927–2007) – od lutego do października 1980 r. wiceprezes Rady Ministrów,
od października 1980 r. do listopada 1985 r. sekretarz KC PZPR.
Bolczyk Henryk (ur. 1938) – w latach 1980–1992 był rektorem, a następnie proboszczem parafii pw. św. Michała w Katowicach. W grudniu 1981 r. pełnił posługę duszpasterską wśród górników
z kopalni „Wujek”. 13–14 grudnia 1981 r. odprawił na terenie kopalni mszę św. oraz odmawiał wraz
ze strajkującymi różaniec. Po 16 grudnia 1981 r. organizował i odmawiał modlitwy pod krzyżem w miejscu zbrodni, wspomagał duchowo rodziny zabitych i rannych górników, pozyskiwał środki finansowe
na pomoc dla rodzin.
Boruta Tadeusz (ur. 1957) – malarz, wykładowca akademicki. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie (pracownia Stanisława Rodzińskiego i Zbyluta Grzywacza) oraz Papieskiej Akademii
Teologicznej (filozofia). Jeden z najbardziej aktywnych artystów przykościelnego Ruchu Kultury
Niezależnej.
Borusewicz Bogdan (ur. 1949) – w czerwcu 1976 r. pomagał represjonowanym robotnikom Radomia
i Ursusa, przedstawiciel KOR i KSS KOR w Trójmieście, od 1978 r. członek WZZ Wybrzeża, drukarz i kolporter „Robotnika Wybrzeża”. Pomysłodawca strajku w Stoczni Gdańskiej w obronie Anny
Walentynowicz, współautor postulatów strajkowych, podpisywał porozumienie gdańskie. Członek prezydium MKZ w Gdańsku. Po ogłoszeniu stanu wojennego ukrywał się. Aresztowany dopiero w styczniu 1986 r., zwolniony po ośmiu miesiącach na mocy amnestii. W latach 1990–1991 wiceprzewodniczący Komisji Krajowej „S”. W wolnej Polsce był posłem, senatorem, marszałkiem i wicemarszałkiem
Senatu RP.
Braithwait Rodric (ur. 1932) – brytyjski dyplomata i pracownik wywiadu. Piastował stanowiska dyplomatyczne w Dżakarcie, Rzymie, Warszawie i Moskwie. Doradca premiera Wielkiej Brytanii, a w latach
1992–1993 przewodniczący brytyjskiego Joint Inteligence Committee.
Breżniew Leonid Iljicz (1906–1982) – radziecki polityk, sekretarz generalny KC KPZR w latach 1964–
1982. W polityce wobec krajów Układu Warszawskiego realizował tzw. doktrynę Breżniewa, polegającą
na „ograniczonej suwerenności” krajów bloku wschodniego. Zachowywał niejednoznaczną postawę
wobec „Solidarności”, z jednej strony dążąc do brutalnego zdławienia „polskiej kontrrewolucji” rodzimymi rękami, z drugiej strony sugerując możliwość dogadania się z umiarkowaną częścią ruchu związkowego.
Cheysson Claude (1920–2012) – francuski polityk socjalistyczny i dyplomata. W latach 1973–1981
uczestniczył w pracach Komisji Europejskich. W latach 1981–1984 minister spraw zagranicznych
Francji. W grudniu 1981 r. żądano jego dymisji po szczerej wypowiedzi z 13 grudnia 1981 r. na temat
wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, w której zadeklarował absolutną pasywność Francji wobec
wydarzeń w Polsce.
Chmielewski Waldemar (ur. 1955) – oficer Służby Bezpieczeństwa w stopniu porucznika, członek
Samodzielnej Grupy „D” Departamentu IV MSW, mającej na celu dezintegrację Kościoła katolickiego
w Polsce. Po zabójstwie ks. Jerzego Popiełuszki został skazany na 14 lat pozbawienia wolności i zdegradowany do stopnia szeregowego. Na mocy amnestii wyszedł na wolność w 1989 r.
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Czekalski Józef (1933–1981) – od 1958 r. zatrudniony w KWK „Wujek”, początkowo na stanowisku
ładowacza dołowego, następnie młodszego górnika i górnika. Jeden z sześciu górników, którzy zginęli na miejscu w KWK „Wujek” 16 grudnia 1981 r. Trafiły go dwa pociski, jeden w klatkę piersiową
(śmiertelny), drugi w lewą stopę. Pogrzeb odbył się 21 grudnia 1981 r. na cmentarzu parafialnym
w Katowicach-Ligocie przy ul. Panewnickiej. Uroczystości „zabezpieczało” 30 funkcjonariuszy operacyjnych z Wydziału Kryminalnego i Przestępstw Gospodarczych KW MO. W odwodzie był jeszcze
jeden batalion mundurowych.
Czuma Andrzej (ur. 1938) – prawnik, w 1965 r. współzałożyciel konspiracyjnej, niepodległościowej
organizacji „Ruch”. Aresztowany za działalność w 1970 r., na wolność wyszedł w wyniku amnestii
w 1974 r. W 1977 r. współorganizator tajnej organizacji Nurt Niepodległościowy oraz ROPCiO, którego był jednym z rzeczników. Od marca 1981 r. doradca „Solidarności” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.
Internowany w stanie wojennym. W latach 2006–2011 poseł na Sejm III RP z listy PO. W 2009 r. pełnił
funkcję ministra sprawiedliwości oraz prokuratora generalnego.
Dąbrowski Bronisław, arcybiskup (1917–1997) – w latach 1961–1993 biskup sufragan warszawski,
wikariusz generalny archidiecezji warszawskiej, od 1982 r. arcybiskup tytularny. W latach 1969–1993
sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, członek Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, negocjator
pomiędzy NSZZ „Solidarność” a rządem.
Duda-Gwiazda Joanna (ur. 1939) – w latach 1965–1999 pracowała jako projektant w Centrum Techniki
Okrętowej w Gdańsku. W 1976 r. z mężem Andrzejem była autorką listu poparcia dla KOR, który
wysłali do Sejmu PRL. Współtwórczyni WZZ Wybrzeża. Uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej,
współautorka 21 postulatów, członkini Prezydium MKS. Włączyła się w działalność „S”, weszła w skład
prezydium gdańskiego MKZ. Prowadziła redakcję „Biuletynu Informacyjnego Solidarność”.
Fälldin Thorbjörn (1926–1016) – szwedzki polityk Partii Centrum. W latach 1979–1982 premier w centroprawicowym rządzie. Jego minister spraw zagranicznych Ola Ullsten słynął z najostrzejszych wypowiedzi na temat presji ZSRS wobec Polski, a rząd przyjął linię polityczną wobec stanu wojennego, wyrażoną jeszcze we wrześniu 1981 r. na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ: „Polakom należy pozwolić
na kształtowanie ich własnej przyszłości bez ingerencji z zagranicy”.
Foucault Michel (1926–1984) – francuski filozof, historyk i socjolog, autor prac krytycznych dotyczących takich dziedzin, jak psychiatria, więziennictwo czy seksualność. W 1950 r. wstąpił do partii
komunistycznej, ale szybko zerwał z nimi ze względu na stosowanie przez nich przemocy politycznej.
W latach 1958–1959 w Polsce jako dyrektor Centrum Francuskiego na Uniwersytecie Warszawskim,
usunięty po skutecznej prowokacji SB. W latach 1981–1984 mocno zaangażowany w inicjatywy popierające „Solidarność”.
Garvas Costa, wł. Konstantinos Garvas (ur. 1933) – francuski reżyser greckiego pochodzenia.
Jego ojciec był lewicowym uchodźcą politycznym, co znajdowało liczne odniesienia w twórczości
Garvasa. Zaangażowany w działalność na rzecz praw człowieka. Wielokrotnie nagradzany za twórczość. Sygnował apel z 16 grudnia 1981 r.
Gierek Edward (1913–2001) – w latach 1959–1980 członek Biura Politycznego KC PZPR, w latach
1976–1980 członek Rady Państwa, od 20 grudnia 1970 r. do 5 września 1980 r. I sekretarz KC PZPR.
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Giza Józef Krzysztof (1957–1981) – od 10 kwietnia 1978 r. zatrudniony w KWK „Wujek”, początkowo
jako pracownik wykwalifikowany, od 2 listopada 1979 r. na stanowisku młodszego cieśli. Członek NSZZ
„Solidarność”. 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji strajku w KWK „Wujek” postrzelony w szyję. Kula
przeszyła krtań i rozerwała tętnicę szyjną. Pochowany 20 grudnia 1981 r. w Tarnogrodzie.
Glemp Józef, prymas (1929–2013) – osobisty sekretarz prymasa Stefana Wyszyńskiego, od 1979 r.
biskup warmiński, od 1981 r. prymas Polski, od 1983 r. kardynał. W latach 1981–2004 przewodniczący
Konferencji Episkopatu Polski.
Gnida Joachim (1953–1981) – od 14 września 1972 r. zatrudniony w KWK „Wujek”, początkowo na stanowisku ładowacza, później młodszego cieśli i górnika. Członek NSZZ „Solidarność”. 16 grudnia 1981 r.
w czasie pacyfikacji strajku w KWK „Wujek” przez siły milicyjno-wojskowe postrzelony w głowę.
Ciężko ranny został przewieziony do Centralnego Szpitala Górniczego w Katowicach-Ochojcu, gdzie
nie odzyskawszy przytomności zmarł dwa tygodnie później, 2 stycznia 1982 r. Pozostawił żonę oraz
osierocił córkę. Jego pogrzeb odbył się 7 stycznia 1982 r., został pochowany na cmentarzu ewangelickim w Mikołowie.
Gulbinowicz Henryk, arcybiskup (1923–2020) – w latach 1976–2004 arcybiskup metropolita wrocławski, od 1985 r. kardynał prezbiter, od 2004 r. arcybiskup senior archidiecezji wrocławskiej. Członek
Rady Głównej Episkopatu Polski. Wspierał NSZZ „Solidarność”, po 13 grudnia 1981 r. udzielał schronienia opozycjonistom, przechowywał fundusze przeznaczone na podziemną działalność związku,
apelował do władz o poszanowanie praw obywateli, odwiedzał ośrodki odosobnienia. Z jego inicjatywy został powołany Arcybiskupi Komitet Charytatywny we Wrocławiu. W latach 1969–1985 SB prowadziła z nim dialog operacyjny (dialog operacyjny stanowił metodę pracy operacyjnej bezpieki, nie
był formą współpracy z resortem).
Gwiazda Andrzej (ur. 1935) – w latach 1973–1988 pracował w Zakładach „Elmor” w Gdańsku. Od 1977 r.
współpracownik Trójmiejskiego KOR. Od 1978 r. współtwórca WZZ Wybrzeża, redaktor pisma
„Robotnik Wybrzeża”. 15 sierpnia 1980 r. zainicjował strajk w „Elmorze”, następnie wszedł do Prezydium
MKS w Stoczni Gdańskiej i był współtwórcą 21 postulatów. Włączył się w działalność „S”, był wiceprzewodniczącym Prezydium MKZ w Gdańsku oraz KKP. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany,
następnie w grudniu 1982 r. aresztowany, na wolność wyszedł dopiero w lipcu 1984 r. W grudniu 1984 r.
ponownie aresztowany i zwolniony w maju 1985 r.
Gzik Ryszard (1946–1981) – od 1978 r. zatrudniony w KWK „Wujek”, pracował w charakterze ładowacza. Członek NSZZ „Solidarność”. W czasie pacyfikacji strajku w KWK „Wujek” przez siły milicyjno-wojskowe postrzelony w głowę, zginął na miejscu. Pozostawił żonę oraz osierocił córkę. Pochowany
21 grudnia 1981 r. na cmentarzu w Katowicach-Piotrowicach. Pogrzeb „zabezpieczali” funkcjonariusze
MO i SB, w odwodzie trzymano batalion ZOMO.
Haig Alexander (1924–2010) – generał US Army, naczelny dowódca Połączonych Sił Zbrojnych NATO
w Europie w latach 1974–1979. Wieloletni szef personelu w Białym Domu. W czasach prezydenta
Ronalda Reagana sekretarz stanu USA (1981–1982), postrzegany jako zwolennik umiarkowanej polityki wobec ZSRS. Była ona widoczna w budowie pierwszych amerykańskich opinii dotyczących wprowadzenia stanu wojennego jako mniejszego zła.
Jan Paweł II (Karol Wojtyła) (1920–2005) – od 1964 r. arcybiskup metropolita krakowski, od 1967 r. kardynał. 16 października 1978 r. wybrany na papieża. Przypisuje mu się wpływ na procesy demokratyzacji w krajach rządzonych przez dyktatury, w tym upadek komunizmu, do czego miały przyczynić
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się jego pielgrzymki do Polski, poparcie dla NSZZ „Solidarność” oraz nauczanie poświęcone prawom
człowieka. W 1993 r. został odznaczony Orderem Orła Białego. Beatyfikowany 1 maja 2011 r., 27 kwietnia 2014 r. kanonizowany.
Jancarz Kazimierz, ksiądz (1947–1993) – po wprowadzeniu stanu wojennego duszpasterz środowisk
robotniczych i pracowniczych Nowej Huty, organizator Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz Mszy św.
w intencji Ojczyzny. Angażował się w działalność charytatywną i edukacyjną. Współorganizator
Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę, jeden z założycieli Chrześcijańskiego Uniwersytetu
Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie.
Jurczyk Marian (1935–2014) – w latach 1970–1971 brał udział w strajkach w Stoczni im. Adolfa
Warskiego w Szczecinie. W latach 1977–1981 zarejestrowany przez szczecińską SB; jego spotkania
z bezpieką skończyły się pod koniec 1979 r. W sierpniu 1980 r. przewodniczący Komitetu Strajkowego
w Stoczni, a od 21 sierpnia przewodniczący MKS w Szczecinie. W czasie strajku nie podjął rozmów z SB.
Sygnatariusz porozumienia szczecińskiego, a następnie przewodniczący Międzyzakładowej Komisji
Robotniczej i członek KKP NSZZ „Solidarność”. W stanie wojennym internowany i aresztowany, zwolniony w 1984 r. Przeciwnik obrad Okrągłego Stołu.
Kaczmarski Jacek (1957–2004) – poeta, kompozytor i piosenkarz, tworzący głównie utwory o tematyce społeczno-politycznej i historycznej. Działalność artystyczną zaczął w połowie lat siedemdziesiątych. Stan wojenny zastał go podczas trasy koncertowej we Francji. Następnie angażował się w akcje
charytatywne dla Polski, a także został członkiem Redakcji Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.
Kania Stanisław (1927–2020) – w latach 1975–1981 członek Biura Politycznego KC PZPR, w latach
1971–1980 sekretarz KC PZPR, w latach 1980–1981 – I sekretarz KC PZPR, w latach 1982–1985 członek
Rady Państwa.
Kádár János, wł. János Csermanek (1912–1989) – węgierski komunista, sekretarz generalny
Węgierskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej, przywódca Węgierskiej Republiki Ludowej w latach
1956–1988. U władzy po stłumieniu rewolucji węgierskiej w 1956 r. Jego rządy stopniowo przerodziły
się w umiarkowaną wersję węgierskiego „gulaszowego socjalizmu”. W grudniu 1981 r. Moskwa rozpatrywała węgierski scenariusz przejmowania władzy i oczyszczania szeregów partyjnych jako najbardziej realny w PRL.
Kiszczak Czesław (1925–2015) – generał broni LWP, w latach 1973–1979 szef Zarządu II Sztabu
Generalnego, w latach 1979–1981 szef Wojskowej Służby Wewnętrznej, w latach 1981–1990 minister
spraw wewnętrznych, współodpowiedzialny za wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, członek
WRON.
Kołodziej Andrzej (ur. 1959) – pracownik Stoczni Gdańskiej, działacz WZZ Wybrzeża. Drukował
i kolportował „Robotnika Wybrzeża”. Z powodów politycznych zwolniony z pracy w lutym 1980 r.
14 sierpnia 1980 r. rozpoczął pracę w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. Kolejnego dnia zorganizował tam strajk, który przez pierwsze trzy dni prowadził sam. Członek Prezydium MKS i sygnatariusz porozumienia gdańskiego. Po strajku wiceprzewodniczący MKZ w Gdańsku. W lipcu 1981 r.
odszedł ze związku. W październiku 1981 r. podczas próby wyjazdu do Austrii został zatrzymany przez
milicję CSRS i skazany na 1 rok i 9 miesięcy pozbawienia wolności. W 1984 r. założyciel „Solidarności
Walczącej” w Trójmieście.
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Kopczak Bogusław (1953–1981) – od lutego 1981 r. zatrudniony w KWK „Wujek” w charakterze pracownika dołowego. Członek NSZZ „Solidarność”. 16 grudnia 1981 r. w czasie pacyfikacji strajku w KWK
„Wujek” przez siły milicyjno-wojskowe postrzelony w brzuch, zginął na miejscu. Pochowany 19 grudnia 1981 r. w Katowicach na cmentarzu przy ul. Francuskiej. Pogrzeb „zabezpieczało” 80 funkcjonariuszy MO i SB oraz batalion ZOMO.
Korolkiewicz Łukasz (ur. 1948) – malarz, wykładowca akademicki, laureat Nagrody Komitetu
Kultury Niezależnej, Nagrody im. Jana Cybisa (1991). Jego twórczość bywa nazywana fotorealizmem.
Korolkiewicz jest najważniejszym twórcą polskiego malarstwa hiperrealistycznego. Artysta był czynnie
zaangażowany w niezależny ruch wystawienniczy, dokumentował fotograficznie i malarsko działalność
opozycji lat osiemdziesiątych XX w.
Kreisky Bruno (1911–1990) – austriacki polityk socjalistyczny, wieloletni przewodniczący Socjalistycznej
Partii Austrii (SPÖ), kanclerz Austrii w latach 1970–1983. W 1976 r. został przewodniczącym
Międzynarodówki Socjalistycznej.
Kriuczkow Władimir Aleksandrowicz (1924–2007) – radziecki generał i polityk, funkcjonariusz
KGB. W dramatycznych dla Węgier latach 1954–1959 był radzieckim dyplomatą w Budapeszcie, nadzorował pacyfikację węgierskiego powstania i restrykcyjną politykę komunistów po 1956 r. Od 1967 r.
zastępca Przewodniczącego KGB. W latach 1974–1988 kierował wywiadem zagranicznym KGB. Szef
KGB w latach 1988–1991 oraz członek Biura Politycznego KC KPZR.
Kukliński Ryszard, ps. „Jack Strong”, „Mewa” (1930–2004) – pułkownik LWP, zastępca szefa
Zarządu operacyjnego Sztabu Generalnego LWP. Od 1970 r. agent wywiadu CIA. Jako sztabowiec
uczestniczył w pracach przygotowawczych do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Bliski „spalenia” jako agent, zdecydował się z 7/8 listopada 1981 r. na ucieczkę wraz z rodziną na Zachód. Wśród
przekazanych Amerykanom przez Kuklińskiego informacji znajdowały się również dotyczące planowanego wprowadzenia stanu wojennego.
Kuroń Jacek (1934–2004) – w młodości związany z ruchem komunistycznym, od 1952 r. w PZPR.
W 1964 r. współautor „Listu otwartego do partii”, krytykującego jej działalność, przez co został usunięty
z partii. Lider opozycjonistów, inicjator protestów w marcu 1968 r. Współtwórca KOR i KSS „KOR”,
współorganizator niezależnego ruchu robotniczego. W latach 1980–1989 doradca NSZZ „Solidarność”.
W stanie wojennym internowany, a następnie aresztowany. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu. W III RP
poseł na Sejm kilku kadencji oraz minister pracy i polityki społecznej.
Le Goff Jacques (1924–2014) – francuski historyk, badacz średniowiecza, znany jako nauczyciel akademicki i popularyzator historii. Żonaty z Anną Dunin-Wąsowicz, przez co jego relacje z Polską stały
się szczególnie bliskie. Wspierał działalność „Solidarności”, a w 1981 r. potępił wprowadzenie stanu
wojennego w Polsce. W grudniu 1981 r. jeden z inicjatorów zorganizowania funduszu na rzecz przebywających we Francji polskich naukowców, którzy nie mogli wrócić do Polski z powodów politycznych.
Lehmann Reinhold (1939–1999) – niemiecki dziennikarz, działacz społeczny i katolicki, wieloletni
sekretarz generalny organizacji Pax Christi. Jeden z inicjatorów pojednania polsko-niemieckiego.
Lipski Jan Józef (1926–1991) – w czasie II wojny światowej w Szarych Szeregach, walczył w powstaniu
warszawskim. Historyk literatury, krytyk, publicysta, zaangażowany w liczne inicjatywy środowisk
opozycyjnych. Jeden z głównych organizatorów pomocy dla represjonowanych uczestników strajków
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w czerwcu 1976 r. Współzałożyciel KOR i KSS „KOR” oraz Towarzystwa Kursów Naukowych. Działacz
NSZZ „Solidarność”, aresztowany po wprowadzeniu stanu wojennego. W 1989 r. wybrany na senatora
RP z listy Komitetu Obywatelskiego.
Lis Bogdan (ur. 1952) – od 1978 r. współpracownik Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Od września 1980 r. zaangażowany w tworzenie NSZZ „Solidarność”. Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu
Gdańskiego oraz członek Komisji Krajowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego uniknął internowania.
W ukryciu przebywał do czerwca 1984 r., gdy został aresztowany. Następnie, po zwolnieniu na podstawie amnestii, kontynuował działalność konspiracyjną.
Ludwiczak Jan (ur. 1937) – od grudnia 1980 r. przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
w kopalni „Wujek”. 13 grudnia 1981 r. zatrzymany, internowany w Ośrodkach Odosobnienia w JastrzębiuSzerokiej, Uhercach, Załężu k. Rzeszowa, Nowym Łupkowie i Katowicach. Zwolniony 23 grudnia 1982 r.
W latach 1983–1989 kolporter ulotek i książek na terenie kopalni „Wujek”. W styczniu 1989 r. stanął
na czele Tymczasowego Komitetu Założycielskiego „Solidarności” w kopalni „Wujek”.
Macierewicz Antoni (ur. 1948) – działacz opozycyjny od czasów studiów na UW. Od 1966 r. w 1.
Warszawskiej Drużynie Harcerskiej im. Romualda Traugutta „Czarna Jedynka”, współorganizator kręgu
starszoharcerskiego Gromada Włóczęgów. Uczestnik protestów w marcu 1968 r. Inicjator organizacji
pomocy dla represjonowanych po czerwcu 1976 r. Współzałożyciel i lider KOR i KSS „KOR”. Działacz
„Solidarności”, w stanie wojennym internowany. W III RP poseł na Sejm wielu kadencji, piastował
różne wyższe funkcje państwowe.
Małkowski Stanisław, ksiądz (ur. 1944) – od końca lat sześćdziesiątych XX w. zaangażowany
w działalność opozycyjną, współpracownik ks. Jerzego Popiełuszki. Za swoją działalność był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany. Po prowadzeniu stanu wojennego uniknął internowania.
Współpracownik podziemnych wydawnictw, kapelan podziemnej „Solidarności”.
Mauroy Pierre (1928–2013) – francuski polityk socjalistyczny, trzykrotny premier Francji w latach 1981–
1984. Zwolennik tzw. socjalizmu samorządowego. W jego drugim gabinecie (1981–1983) trzy ministerstwa znajdowały się w rękach działaczy Francuskiej Partii Komunistycznej. Popierał linię polityczną
stanu wojennego jako mniejszego zła i nieinterweniowania w wewnętrzne sprawy Polski.
Moczulski Leszek (ur. 1930) – dr hab. nauk hum. Członek PZPR, usunięty z partii w 1950 r. Dziennikarz
w reakcjach wielu gazet, w 1957 r. aresztowany za przekazywanie wiadomości zachodniej prasie.
W 1958 r. uniewinniony, z zakazem publikacji do 1960 r. W latach 1977–1978 współorganizator Nurtu
Niepodległościowego oraz ROPCiO, jeden z jego rzeczników. 1 września 1979 r. założyciel i przewodniczący KPN. W latach 1991–1997 poseł na Sejm III RP z listy KPN. Autor programów politycznych
publikowanych w drugim obiegu oraz kilku książek.
Modzelewski Karol (1937–2019) – założyciel Politycznego Klubu Dyskusyjnego Uniwersytetu
Warszawskiego. W 1965 r. z Jackiem Kuroniem napisał „List otwarty do członków POP PZPR
i do członków uczelnianej organizacji ZMS przy Uniwersytecie Warszawskim”, za co spotkały go represje i więzienie. Należał do „Solidarności”. Członek prezydium MKZ i wiceprzewodniczący Komitetu
Założycielskiego we wrocławskich placówkach PAN. 17 września 1980 r. uczestniczył w obradach MKZ
w Gdańsku, gdzie przyjęto nazwę „Solidarność”, której był pomysłodawcą. W stanie wojennym internowany, w grudniu 1982 r. aresztowany, a w 1983 r. usunięto go z pracy w Instytucie Historii Kultury
Materialnej PAN we Wrocławiu.

168

Biogramy
Montand Yves, wł. Ivo Livi (1921–1991) – francuski aktor i piosenkarz włoskiego pochodzenia. Był
mężem Simone Signoret. Znany z mocnych lewicowych przekonań, które rozczarowany porzucił na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w. Zaangażował się na rzecz „Solidarności” w 1981 r.
Protestował przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, odczytując 16 grudnia 1981 r. na antenie
stacji Europe 1 wraz z Michelem Foucaultem apel francuskich intelektualistów popierający „Solidarność”.
Morawiecki Kornel (1941–2019) – fizyk i działacz opozycji antykomunistycznej. Uczestnik strajków
studenckich w 1968 r. Od sierpnia 1980 r. zaangażował się w tworzenie NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego uniknął internowania, a w kwietniu 1982 r. utworzył Solidarność Walczącą.
W 1987 r. zatrzymany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i zmuszony do wyjazdu z Polski.
Olaf V, wł. Aleksander Edward Christian Friderik, książę duński (1903–1991) – król Norwegii
w latach 1957–1991. Znany z powściągliwości i dystansowania się od komentowania bieżących wydarzeń politycznych, zabrał głos w grudniu 1981 r., wzywając do intensyfikacji działań norweskiego społeczeństwa na rzecz „Solidarności”.
Olszewski Jan (1930–2019) – działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL, obrońca w procesach
politycznych. W 1975 r. był współautorem „Listu 59” do Sejmu PRL przeciwko zmianom w Konstytucji
PRL. Współzałożyciel Polskiego Porozumienia Niepodległościowego i Komitetu Obrony Robotników.
We wrześniu 1980 r. włączył się w organizowanie struktur „Solidarności” w Warszawie. Doradca KKP
NSZZ „Solidarność”, a także jeden z autorów pierwszego statutu „Solidarności”. Reprezentował „S”
podczas postępowania rejestracyjnego związku. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu jako ekspert
strony solidarnościowej. W wyborach parlamentarnych w 1991 r. uzyskał mandat poselski. Od grudnia
1991 do czerwca 1992 r. pełnił funkcję premiera.
Orszulik Alojzy, ksiądz (1928–2019) – od 1968 r. kierownik Biura Prasowego Sekretariatu Episkopatu
Polski, uczestnik rozmów z władzami na temat stosunków pomiędzy państwem a Kościołem. W 1980 r.
wybrany członkiem-sekretarzem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Episkopatu Polski i Rządu PRL,
w związku z pełnioną funkcją brał udział w przygotowaniach papieskich pielgrzymek do Polski.
W 1989 r. mianowany na funkcję biskupa pomocniczego siedleckiego, natomiast w 1992 r. – biskupa
diecezjalnego łowickiego.
Pełka Andrzej (1962–1981) – od 1979 r. zatrudniony w KWK „Wujek” jako cieśla. Członek NSZZ
„Solidarność”. W czasie pacyfikacji KWK „Wujek” raniony w głowę. Przez kilkanaście godzin walczył
o życie w Szpitalu Górniczym w Katowicach-Ochojcu, gdzie po północy zmarł. Był najmłodszą ofiarą
pacyfikacji KWK „Wujek”. Jego pogrzeb, zabezpieczany przez dwa plutony ZOMO, kompanię pułku
manewrowego oraz funkcjonariuszy SB, odbył się 20 grudnia 1981 r.
Pękala Leszek (ur. 1952) – funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej i oficer Służby Bezpieczeństwa w stopniu porucznika. Po zabójstwie ks. Jerzego Popiełuszki skazany na piętnaście lat pozbawienia wolności i zdegradowany do stopnia szeregowego. Wyszedł na wolność w 1990 r. po złagodzeniu wyroku
w wyniku dwóch amnestii.
Piccoli Michel, wł. Jacques Daniel Michel Piccoli (1925–2020) – francuski autor filmowy, producent i reżyser włoskiego pochodzenia. Wspierał organizacje na rzecz praw człowieka. W 1981 r.
popierał działalność „Solidarności” w PRL i protestował przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego,
m.in. uczestnicząc 22 grudnia 1981 r. w spotkaniu na rzecz „Solidarności” intelektualistów, francuskiego
rządu i związków zawodowych w paryskiej operze. Ojciec trojga dzieci, z których dwoje – mających
polskie pochodzenie – adoptował.

169

Biogramy
Pienkowska Alina (1952–2002) – pielęgniarka zatrudniona w przychodni przy Stoczni Gdańskiej.
W 1978 r. zaangażowała się w działalność WZZ Wybrzeża i redakcji „Robotnika Wybrzeża”.
Kolportowała wydawnictwa niezależne w trakcie obchodów rocznicowych 11 listopada, 3 maja i grudnia 1970 r. W sierpniu 1980 r. uczestniczyła w strajku w Stoczni Gdańskiej. Weszła do Prezydium MKS,
była współautorką 21 postulatów i sygnatariuszką porozumienia gdańskiego. Po strajkach włączyła się
w działalność „Solidarności”, była działaczką MKZ w Gdańsku. W listopadzie 1980 r. kierowała strajkiem pracowników służby zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. W stanie wojennym internowana do lipca 1982 r. W latach 1989–1990 odbudowywała struktury „S” w Gdańsku.
Pińkowski Józef (1929–2000) – ekonomista, od sierpnia 1980 do kwietnia 1981 r. członek BP KC PZPR,
od września 1980 do lutego 1981 r. prezes Rady Ministrów i przewodniczący Komisji ds. Reformy
Gospodarczej.
Piotrowski Grzegorz (ur. 1951) – oficer Służby Bezpieczeństwa w stopniu kapitana, w latach 1982–
1983 naczelnik Grupy „D” Departamentu IV MSW. Odegrał główną rolę w uprowadzeniu i zabójstwie
ks. Jerzego Popiełuszki, za co został skazany na karę 25 lat pozbawienia wolności. Wyrok skrócono
na mocy amnestii. Wyszedł na wolność w 2001 r.
Płatek Stanisław (ur. 1951) – od grudnia 1980 r. sekretarz Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność”
w kopalni „Wujek”. W dniach 13–16 grudnia 1981 r. przewodniczący komitetu strajkowego. 16 grudnia
1981 r. ranny podczas pacyfikacji, przewieziony do szpitala MSW, internowany, 31 grudnia 1981 r. aresztowany. 9 lutego 1982 r. skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 4 lata więzienia. W lutym 1983 r. zwolniony z więzienia ze względu na stan
zdrowia, w lipcu 1983 r. objęty amnestią.
Poggi Luigi, arcybiskup (1917–2010) – od 1973 r. wysłannik Stolicy Apostolskiej do przywrócenia relacji z państwami socjalistycznymi (Polską, Węgrami, Czechosłowacją, Rumunią i Bułgarią), od lutego
1975 r. szef delegacji Watykanu do stałych kontaktów roboczych z Polską.
Popiełuszko Jerzy, ksiądz (1947–1984) – kapelan „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego
angażował się w działalność charytatywną, od lutego 1982 r. w parafii pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu odprawiał Msze św. w intencji Ojczyzny. Inwigilowany i wielokrotnie przesłuchiwany. 19 października 1984 r. porwany, a następnie zamordowany. Beatyfikowany w 2010 r., od 2014 r.
patron NSZZ „Solidarność”.
Przemyk Grzegorz (1964–1983) – maturzysta XVII LO im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego
w Warszawie. 12 maja 1983 r. został zatrzymany na Starym Mieście przez milicjantów i bestialsko pobity
w komisariacie przy ul. Jezuickiej. Zmarł 14 maja 1983 r. w wyniku obrażeń wewnętrznych. W czasie
śledztwa i rozprawy władze PRL za wszelką ceną starały się odwrócić uwagę od milicjantów, próbując
przerzucić odpowiedzialność na sanitariuszy i lekarzy.
Pyjas Stanisław (1953–1977) – pochodzący z Żywiecczyzny student filologii polskiej oraz filozofii na UJ
w Krakowie, współpracownik KOR. Wiosną 1977 r. zgłosił prokuraturze, że studenci otrzymują oczerniające go anonimy, w rzeczywistości spreparowane przez SB. 7 maja 1977 r. jego ciało znaleziono
na klatce schodowej kamienicy przy ul. Szewskiej 7 w Krakowie. Władze uznały to za wpadek, poszlaki
wskazują na morderstwo inspirowane przez SB. Śmierć Stanisława Pyjasa stała się inspiracją dla protestów studenckich i powstania SKS. Symbol walki opozycyjnej lat siedemdziesiątych XX w.
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Rakowski Mieczysław Franciszek (1926–2008) – dziennikarz, publicysta, w latach 1981–1985 wiceprezes Rady Ministrów w rządzie Wojciecha Jaruzelskiego, w latach 1988–1989 prezes Rady Ministrów,
w latach 1989–1990 ostatni I sekretarz KC PZPR.
Reagan Ronald (1911–2004) – amerykański aktor i polityk, prezydent USA. Objął urzędowanie w styczniu 1981 r. Reprezentował linię o zdecydowanie antykomunistycznym charakterze, realizował twardą
politykę wobec PRL i ZSRS po wprowadzeniu stanu wojennego. Uważał, że niewydolność ekonomiczna państw socjalistycznych gwarantuje USA przewagę polityczną i militarną na świecie. Uważa
się, że dynamiczny wyścig zbrojeń oraz koncepcja tzw. gwiezdnych wojen doprowadziły do załamania
się ekonomii ZSRS.
Rozpłochowski Andrzej (1950–2021) – pracownik Huty „Katowice”. Po rozpoczęciu strajku w hucie
przewodniczący MKS. Do lipca 1981 r. szef MKZ w Katowicach. Po wprowadzeniu stanu wojennego
internowany, a w 1982 r. trafił do aresztu, gdzie przesiedział bez wyroku do sierpnia 1984 r. Na wolności działał w podziemnej „S”. Poprzez działania SB nie mógł wrócić do pracy w Hucie „Katowice”.
Na początku 1988 r. wyemigrował do USA, do Polski wrócił w 2010 r.
Rozwadowski Józef, biskup (1909–1996) – w latach 1968–1986 biskup diecezjalny łódzki, od 1986 r.
biskup senior diecezji łódzkiej. Członek Rady Głównej Episkopatu Polski. Czynnie wspierał opozycję
demokratyczną, udzielał schronienia działaczom „Solidarności”, przechowywał dokumenty i pieniądze związku, wielokrotnie interweniował u władz w interesie internowanych. Zainicjował założenie
w Łodzi organizacji o charakterze charytatywnym – Komitetu Pomocy Uwięzionym, Internowanym
i ich Rodzinom.
Schmidt Helmut (1918–2015) – zachodnioniemiecki polityk socjaldemokratyczny (SPD), kanclerz RFN
w latach 1974–1982. W grudniu 1981 r. przyjął postawę niejednoznaczną wobec wprowadzenia stanu
wojennego w Polsce. Jego wypowiedzi z jednej strony wyrażały aprobatę dla działań gen. Wojciecha
Jaruzelskiego, z drugiej popierały „Solidarność”. Był jednym z najbardziej zdecydowanych przeciwników zastosowania sankcji ekonomicznych przeciwko ZSRS w 1982 r.
Signoret Simone, wł. Simone Kaminker (1921–1985) – francuska aktorka. Dzięki jej postawie
Międzynarodowe Stowarzyszenie Obrony Artystów (AIDA) objęło swoim wsparciem polskich artystów
bojkotujących pracę na rzecz reżimowej telewizji po ogłoszeniu stanu wojennego. Aktywnie wspomagała działalność „Solidarności”. Duże wrażenie we Francji zrobił telewizyjny wywiad dla stacji Antenne
2 w 1982 r., w którym aktorka opowiadała o codziennych kłopotach bytowych polskich kobiet.
Stawisiński Jan (1960–1981) – od 1979 r. zatrudniony w KWK „Wujek”, początkowo jako robotnik
niewykwalifikowany, a od sierpnia 1981 r. na stanowisku młodszego górnika. W czasie pacyfikacji
strajku w KWK „Wujek” przez siły milicyjno-wojskowe postrzelony w głowę. Przewieziony do szpitala
w Katowicach-Szopienicach. Nie odzyskawszy przytomności zmarł 25 stycznia 1982 r. Bezpośrednią
przyczyną śmierci było nieodwracalne uszkodzenie mózgu i związane z nim liczne komplikacje.
29 stycznia 1982 r. pochowany na cmentarzu w Koszalinie, pogrzeb odbył się przy obstawie SB i MO.
Stawski Grzegorz (ur. 1955) – pracownik KWK „Manifest Lipcowy”. W 1978 r. zapisał się do PZPR.
Gdy 28 sierpnia 1980 r. rozpoczął się strajk w kopalni „Manifest Lipcowy”, jako jeden z niewielu członków dozoru przyłączył się do strajkujących górników. Po zawarciu porozumienia jastrzębskiego zaangażował się w pracę związkową. Członek prezydium MKR Jastrzębie. Oddelegowany do pracy w KKP.
Po połączeniu MKR Jastrzębie i MKZ Bytom wszedł w skład Prezydium Zarządu Regionu Śląska
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i Zagłębia. W listopadzie 1981 r. wystąpił z PZPR. W stanie wojennym internowany. W 1988 r. wziął
udział w strajku w kopalni „Manifest Lipcowy”, wszedł w skład Prezydium MKS i został rzecznikiem
strajkujących.
Skwira Adam (1935–2007) – od stycznia 1981 r. w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w kopalni
„Wujek”. 13–16 grudnia 1981 r. współorganizator strajku, członek komitetu strajkowego. 20 grudnia
1981 r. zatrzymany, internowany w ośrodku odosobnienia w Katowicach; 27 grudnia 1981 aresztowany,
umieszczony w areszcie śledczym w Katowicach. 9 lutego 1982 r. skazany przez Sąd Śląskiego Okręgu
Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach na 3 lata więzienia. Zwolniony z więzienia w maju 1983 r. na mocy aktu łaski Rady Państwa.
Świtoń Kazimierz (1931–2014) – elektromonter, od 1967 r. prowadził prywatny warsztat naprawy sprzętu
RTV. Zaangażował się w działalność opozycyjną, przystępując do głodówki w kościele pw. św. Marcina
w Warszawie w maju 1977 r. W Katowicach od sierpnia 1977 r. prowadził Punkt KonsultacyjnoInformacyjny ROPCiO, w lutym 1978 r. współtworzył pierwszy w Polsce Komitet Pracowniczy WZZ.
Wielokrotnie represjonowany. Działał w „Solidarności” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W stanie
wojennym internowany. W III RP w latach 1991–1993 poseł na sejm I kadencji.
Thatcher Margaret (1925–2013) – polityk konserwatywny, kilkakrotna premier Wielkiej Brytanii,
nazywana „Żelazną Damą”. Jej wyważony ton wobec wprowadzenia stanu wojennego w Polsce uległ
zmianie po uzgodnieniu wspólnego amerykańsko-brytyjskiego stanowiska wobec wydarzeń w Polsce.
Potępiła stan wojenny i represje wobec Polaków. Na jej polecenie brytyjska dyplomacja formułowała
żądanie do władz w Warszawie wyrażone przez ministrów NATO, dotyczące m.in. zniesienia stanu
wojennego i uwolnienia więźniów politycznych.
Trudeau Pierre (1919–2000) – kanadyjski polityk Partii Liberalnej, dwukrotny premier Kanady. Był
pierwszym politykiem Zachodu, który odwiedził komunistyczne Chiny. Prowadził antyamerykański kurs polityczny w czasie wojny w Wietnamie. Uważał się za przyjaciela Jimmy’ego Cartera i Fidela
Castro. W 1981–1982 r. konsekwentnie odmawiał potępienia stanu wojennego w Polsce, krytyki gen.
Wojciecha Jaruzelskiego i nałożenia sankcji ekonomicznych na ZSRS.
Vidal-Naquet Pierre (1930–2006) – francuski historyk, pochodzący z Żydów sefardyjskich, badacz
starożytnej Grecji. Znany ze swoich nonkonformistycznych poglądów, sam siebie określający mianem
„historyk-aktywista”. Protestował przeciwko wojnie w Algierii, wypowiadał się negatywnie o stosowaniu
tortur przez armię francuską w czasie tej wojny, głośno mówił o tureckim genocydzie na Ormianach,
popierał działalność Palestyńczyków i potępiał izraelską politykę na Bliskim Wschodzie. Podpisał apel
z 16 grudnia 1981 r., potępiający słowa francuskiego ministra Cheyssona i popierający „Solidarność”.
Walentynowicz Anna (1929–2010) – w 1950 r. rozpoczęła pracę w Stoczni Gdańskiej, gdzie pracowała
jako spawacz i suwnicowa. W 1978 r. włączyła się w działalność WZZ Wybrzeża, pisała do „Robotnika
Wybrzeża”. Za kolportaż ulotek w stoczni zwolniona z pracy. W jej obronie stanęli członkowie WZZ,
który zorganizowali strajk 14 sierpnia 1980 r. Weszła do prezydium MKS i była sygnatariuszem porozumienia gdańskiego. Po strajkach włączyła się w działalność „S” – była działaczem Prezydium MKZ
i Prezydium Komisji Zakładowej stoczni. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczyła w strajku
w Stoczni Gdańskiej. Następnie była internowana. W sierpniu 1982 r. aresztowana za zorganizowanie
strajku w stoczni. W grudniu 1983 r. ponownie aresztowana za próbę wmurowania tablicy upamiętniającej pacyfikację kopalni „Wujek”. Zginęła w 2010 r. w katastrofie pod Smoleńskiem.
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Wałęsa Lech (ur. 1943) – w grudniu 1970 r. jeden z przywódców strajku w Stoczni Gdańskiej. W 1976 r.
zwolniony ze stoczni za krytykowanie kierownictwa zakładu. W 1978 r. zaangażował się w działalność WZZ Wybrzeża, drukował i kolportował wydawnictwa niezależne. 14 sierpnia 1980 r. stanął
na czele strajku w Stoczni Gdańskiej w obronie Anny Walentynowicz. Wszedł w skład Prezydium MKS
w stoczni, był sygnatariuszem porozumienia gdańskiego. Po strajkach włączył się w działalność „S”.
Przewodniczący Komisji Zakładowej Stoczni Gdańskiej, przewodniczący Prezydium MKZ w Gdańsku
i KKP. W lipcu 1981 r. wybrany na przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego, a następnie Komisji
Krajowej. W stanie wojennym internowany. W październiku 1983 otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla.
W 1988 r. uczestniczył w strajkach w Stoczni Gdańskiej, w 1989 r. kierował delegacją „S” w trakcie obrad
Okrągłego Stołu, a latach 1990–1995 był prezydentem RP. Od grudnia 1970 r. do 19 czerwca 1976 r. zarejestrowany w KW MO Gdańsk jako TW Bolek. W latach 1978–1983 rozpracowywany przez KW MO
i WUSW w Gdańsku.
Wilk Zbigniew (1951–1981) – w latach 1971–1973 zatrudniony w KWK „Wujek”, następnie przeniósł się
do KWK „Śląsk”, w 1974 r. wrócił jednak do poprzedniego miejsca pracy. W latach 1972–1979 zawodnik drużyny piłkarskiej Klubu Sportowego „Rozwój” Katowice przy KWK „Wujek”. W czasie pacyfikacji kopalni przez siły milicyjno-wojskowe dwukrotnie postrzelony. Zginął na miejscu. Pozostawił żonę
oraz osierocił dwójkę dzieci. Jego pogrzeb, „zabezpieczany” przez funkcjonariuszy MO, SB i ZOMO,
odbył się 21 grudnia 1981 r. w Katowicach-Piotrowicach.
Willoch Kåre (ur. 1928) – norweski ekonomista, polityk konserwatywny, przewodniczący partii Høyre
w latach 1970–1974. Premier Królestwa Norwegii w latach 1981–1986.
Wujec Henryk (1940–2020) – fizyk, od 1962 r. członek KIK, uczestnik protestów w marcu 1968 r., sygnatariusz listów protestacyjnych przeciw zmianom w Konstytucji PRL w 1975 r. Zaangażowany w pomoc
represjonowanym po czerwcu 1976 r. Współpracownik KOR i KSS „KOR”. W jego mieszkaniu odbywały się spotkania redakcji pism: „Robotnik”, „Biuletyn Informacyjny”, „Głos”. Uczestniczył w tworzeniu ruchu robotniczego i WZZ. Działacz „Solidarności” Regionu Mazowsze. W stanie wojennym
internowany, a następnie aresztowany. W III RP poseł na Sejm kilku kadencji.
Zając Zenon (1959–1981) – od 1978 r. zatrudniony w KWK „Wujek” na stanowisku młodszego ślusarza, a następnie jako sortowniczy. Członek NSZZ „Solidarność”. W czasie pacyfikacji strajku w KWK
„Wujek” przez siły milicyjno-wojskowe postrzelony w klatkę piersiową. Zginął na miejscu. Pochowany
23 grudnia 1981 r. w Rostarzewie.
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WYKAZ SKRÓTÓW
II RP
– II Rzeczpospolita Polska
III RP
– III Rzeczpospolita Polska
AIPN
– Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej
AŚCWiS
– Archiwum Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności
BP
– Biuro Polityczne
CRZZ
– Centralna Rada Związków Zawodowych
Dz.U.
– Dziennik Ustaw
FSC
– Fabryka Samochodów Ciężarowych
GUKPPiW
– Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk
KBWE
– Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
KC PZPR
– Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
KIK
– Klub Inteligencji Katolickiej
KKP
– Krajowa Komisja Porozumiewawcza
KOK
– Komitet Obrony Kraju
KOR
– Komitet Obrony Robotników
KPN
– Konfederacja Polski Niepodległej
KPZR
– Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego
KSS „KOR”
– Komitet Samoobrony Społecznej „KOR”
KWK
– Kopalnia Węgla Kamiennego
MKS
– Międzyzakładowy Komitet Strajkowy
MKZ
– Międzyzakładowy Komitet Założycielski
MO
– Milicja Obywatelska
MON
– Ministerstwo Obrony Narodowej
MSW
– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
NSZZ
– Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
NSZZ RI „Solidarność” –	Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych
„Solidarność”
NZS
– Niezależne Zrzeszenie Studentów
OKON
– Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego
ONZ
– Organizacja Narodów Zjednoczonych
ORMO
– Ochotnicze Rezerwy Milicji Obywatelskiej
PRL
– Polska Rzeczpospolita Ludowa
PSL
– Polskie Stronnictwo Ludowe
PRON
– Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego
PZPR
– Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
RMP
– Ruch Młodej Polski
ROPCiO
– Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela
RP
– Rada Państwa
„S”
– „Solidarność”
SB
– Służba Bezpieczeństwa
SD
– Stronnictwo Demokratyczne
SN
– Sąd Najwyższy
SKS
– Studencki Komitet Solidarności
UdSW
– Urząd do spraw Wyznań
WOSP
– Wyższa Oficerska Szkoła Pożarnicza
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Wykaz skrótów
WRON
WZZ
ZOMO
ZPAP
ZSL
Zrzeszenie WiN

–
–
–
–
–
–

Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
Wolne Związki Zawodowe
Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej
Związek Polski Artystów Plastyków
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość
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