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NSZZ RI „Solidarność” – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolni-
ków Indywidual-     nych „Solidarność”
NZS – Niezależne Zrzeszenie Studentów
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TZR  – Tymczasowy Zarząd Regionu
UJ  – Uniwersytet Jagielloński
UAM  – Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
UdSW  – Urząd do Spraw Wyznań
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ZOMO  – Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej
ZOZ  – Zespół Opieki Zdrowotnej
ZP  – Zakład Przemysłowy
ZPM  – Zakłady Przemysłu Meblarskiego
ZR  – Zarząd Regionu
ZSL  – Zjednoczone Stronnictwo Ludowe
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ZW  – Zarząd Wojewódzki





WSTĘP

Powszechne przekonanie notabli partyjnych o spokoju społecznym w Czę-
stochowskiem w lecie 1980 r. zdaje się potwierdzać najnowsza historiografi a 
solidarnościowa1. Pierwsze wzmianki dotyczące działań na rzecz utworzenia 
Wolnych Związków Zawodowych pojawiają się nieco później. Jak wynika 
z informacji Służby Bezpieczeństwa w kilku zakładach przemysłowych na 
terenie województwa częstochowskiego doszło do sformułowania postulatów 
żądających utworzenia Wolnych Związków Zawodowych. Zakładem wio-
dącym była oczywiście Huta im. Bolesława Bieruta w Częstochowie, gdzie 
8 września na Wydziale Walcowni Blach Grubych zorganizowano zebranie 
założycielskie Niezależnych Związków Zawodowych. Nieco wcześniej, bo już 
4 września półtora tysięczna grupa pracowników Zakładów Sprzętu Motory-
zacyjnego „Polmo” Praszka przedstawiła dyrekcji wniosek celem utworzenia 
NZZ. Analogiczne postulaty związkowe wysunęły inne zakłady przemysłowe 
Blachowni, Częstochowy, Kalet, Lublińca i Myszkowa. Wszystkie chciały zre-
alizować pragnienie „powołania WZZ na wzór Wybrzeża”2. Ów stan tworzenia 
niezależnych struktur związkowych powiązany był z ogólnym niezadowo-
leniem społecznym, wyrażonym akcjami strajkowymi mającymi miejsce na 
przełomie sierpnia i września zarówno w Częstochowskiem3 jak i Radom-
sku4.

Oczywiście powyższe działania nie mogły spotkać się z afi rmacją władz 
komunistycznych, które nie zamierzały zaprzestać kontrolowania powyższych 
działań. W tym celu 29 września 1980 r. wnioskowano wszczęcie sprawy obiek-
towej kryptonim „Odnowa” na Regionalne Niezależne Samorządne Związki 
Zawodowe. Przede wszystkim odwołano się do faktu utworzenia ponadzakła-
dowych struktur związkowych w Częstochowie, które pozostały pod wpływem 
MKS w Gdańsku. Jak wnioskowano celem założenia sprawy obiektowej 

1 W. Rotarski, NSZZ „Solidarność” Region Częstochowa, w: NSZZ „Solidarność” 1980-1989, 
t. 6, Polska Południowa, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, s. 827-828.

2 Zob. dok. nr 1.
3 M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim 1982-1989, Częstochowa 

2009, s. 15-16.
4 W. Rotarski, NSZZ „Solidarność” Region Częstochowa, w: NSZZ „Solidarność” 1980-1989, 

t. 6, s. 829.
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była „operacyjna ochrona wymienionego ogniwa przed infi ltracją ze strony 
ugrupowań antysocjalistycznych”5. W międzyczasie władze lokalne wzorem 
władz centralnych podjęły grę pozorów współpracy z niezależnymi struktu-
rami związkowymi. Polegało to udostępnieniu bazy lokalowo-technicznej 
dla działalności związkowej. Wiązało się to również z faktem oddelegowania 
z poszczególnych zakładów wybranych działaczy do pracy związkowej. Do-
tychczasowe ustalenia nie posiadały mocy prawnej, gdyż władze wojewódzkie 
i miejskie Częstochowy stawiały warunek legalizacji RKZ NSZZ „Solidar-
ność”6. Już 5 listopada rozpoczęto fi nalizowanie powyższych spraw pomiędzy 
władzami związkowymi jak i lokalnymi w Częstochowie. Całość zagadnień 
wcześniej poruszanych została znacznie poszerzona o postulaty socjalno-
bytowe ludności województwa częstochowskiego7. W analogiczny sposób 
prowadzono działania na terenie Radomska, które początkowo należało do 
struktur łódzkiej „Solidarności”, zaś w kilka miesięcy później przyłączono je 
do Regionu Częstochowskiego8. Zapewne z tego powodu założono sprawę 
obiektową kryptonim „Związkowiec” MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Ra-
domszczańskiej9. 

W międzyczasie doszło do eskalacji napięć, dlatego SB podjęła działania 
operacyjne mające na celu inwigilację środowiska solidarnościowego. Postano-
wiono dotrzeć do regionalnych władz związkowych w Częstochowie. W tym 
celu 11 listopada 1980 r. założono sprawę operacyjnego sprawdzenia kryptonim 
„Spotkanie”10. Dzięki temu kontrolowano przepływ informacji na szczeblu władz 
związkowych w Regionie Częstochowskim, jak i centralą w Gdańsku. Zabezpie-
czono także miejscowy RKZ „przed wpływami ugrupowań antysocjalistycznych 
oraz wpływami osób o postawach wichrzycielskich i nieodpowiedzialnych” 
w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Inicjatywa”11. W ana-
logiczny sposób próbowano dotrzeć do struktur „Solidarności” w Radomsku 
podejmując sprawę operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Kozak”12. 

W tym czasie władze lokalne były zaniepokojone nasilającymi się akcjami 
protestacyjnymi, dlatego zrobiły wszystko aby nie nabrały one niekontrolo-

5 Zob. dok. nr 2.
6 Zob. dok. nr 3.
7 Zob. dok. nr 4.
8 Formalnie stało się to 20 VI 1981 – Zob. dok. nr 16.
9 Zob. dok. nr 7. Szerzej na ten temat – Stan wojenny w regionie łódzkim w dokumentach Służ-

by Bezpieczeństwa, wybór i opr. M. Kopczyński, R. Rabiega, Warszawa – Łódź 2008, s. XVIII. 
10 Zob. dok. nr 9.
11 Zob. dok. nr 11.
12 Zob. dok. nr 12.
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wanego przebiegu. Na szczególną uwagę zasługuje plan zabezpieczenia akcji 
protestacyjnej w obronie więźniów politycznych z 25 maja 1981 r., mającej się 
odbyć na placu przy Klubie „Politechnik” w Częstochowie. Następnie miano 
przemaszerować przed miejscowy Urząd Wojewódzki celem złożenia petycji 
w sprawie uwolnienia więźniów politycznych. Głównym inspiratorem protestu 
był Andrzej Lewandowski przewodniczący NZS Politechniki Częstochowskiej, 
który był fi gurantem prowadzonej sprawy operacyjnego sprawdzenia krypto-
nim „Reformator”. W celu zabezpieczenia całej akcji zaangażowano tajnych 
współpracowników o ps. „Dominik”, „Dominik I”, „Ewka” „Janusz”, „Joanna”, 
„Kudu”, „Kwant”, „Magda”, „Marek” i „Miriam” wywodzących się ze środowi-
ska akademickiego, solidarnościowego i duszpasterstwa akademickiego. Mieli 
oni zapewnić bieżący dopływ informacji o „nastrojach, komentarzach i dysku-
sjach w środowisku akademickim”13. 

Przedmiotem zainteresowania bezpieki oprócz inteligencji były także 
środowiska robotnicze. Do znaczącego incydentu doszło w związku z zatrzy-
maniem Mariana Zembrzuskiego, który 15 sierpnia 1981 r. na dworcu PKP 
w Częstochowie naklejał „plakaty szkalujące naczelne organy władzy PRL 
i ZSRR”14. Po kilku tygodniowym pobycie w areszcie podjął głodówkę15. 
W tym czasie w wyniku agresywnej postawy władz państwowych doszło do 
wzrostu napięcia miedzy działaczami „Solidarności” a siłami bezpieczeństwa. 
Swoje niezadowolenie wyraziło Prezydium NSZZ „Solidarność” Region Czę-
stochowa, co zostało uczynione 29 września 1981 r. przed siedzibą KZ NSZZ 
„Solidarność” przy DRKP w Częstochowie. Oświadczenie wyemitowano w 
miejscowym radiowęźle16. Wywołało to oczywiście gwałtowną reakcję władz 
państwowych, które wezwały przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” przy 
DRKP w Częstochowie Teodora Harabasza na przesłuchanie do Prokuratury Re-
jonowej w Częstochowie. Pragnęły one wymóc na nim zaprzestania powyższej 
działalności17. W międzyczasie ogłoszono termin rozprawy sądowej przeciw M. 
Zembrzuskiemu, którą zaplanowano na 15 października w Sądzie Wojewódzkim 
w Częstochowie. Ponieważ władze obawiały się protestów ze strony środowiska 
solidarnościowego podjęły plan zabezpieczenia rozprawy sądowej. W tym cele 
zaangażowały znaczne siły i środki MO i SB18. Ostatecznie 18 listopada M. 

13 Zob. dok. nr 15.
14 Zob. dok. nr 18.
15 Zob. dok. nr 26.
16 Zob. dok. nr 28.
17 Zob. dok. nr 29.
18 Zob. dok. nr 31.
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Zembrzuski został skazany przez Sąd Wojewódzki na jeden rok pozbawienia 
wolności w zawieszeniu na trzy lata oraz karę grzywny19.

Niestety były to już ostatnie dni istnienia pierwszej „Solidarności”. Wła-
dze komunistyczne przygotowały plan delegalizacji NSZZ „Solidarność”, a jej 
przywódców miano zatrzymać w ośrodkach odosobnienia. W Częstochowie 
kierownik sztabu KW MO płk Henryk Gładych wydał „rozkaz zrealizowania 
o godz. 0.00 dnia 13.12.1918 r. planu z dnia 6.07.1981 r. dot[yczącego] zatrzy-
mania osób objętych decyzją o internowaniu zgrupowanych w pomieszczeniach 
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność”. W tym celu 12 grudnia o godz. 22.00 
odbyto odprawę w KW MO z wyznaczonymi kilkudziesięcioma funkcjonariu-
szami SB, MO i ZOMO. O godz. 23.30 nastąpił wyjazd grupy w rejon działania, 
zaś o godz. 23.45 zajęto pozycje wyjściowe oraz rozwinięto łączność radiową 
i telefoniczną pomiędzy jednostkami a Kierownictwem Sztabu KW MO. Wobec 
wzmagającego się ruchu przechodniów w rejonie działania, o godz. 23.54 Służ-
ba Bezpieczeństwa podjęła decyzję o wkroczeniu do siedziby Zarządu Regionu. 
Jak wynika z raportu SB nikt nie reagował na dzwonek, dlatego o godz. 23.59 
użyto środki techniczne celem włamania się do pomieszczeń władz związku. 
W budynku zatrzymano: Krystynę Witkowską – pracownika etatowego ZR, 
Marka Pytela – zastępcę przewodniczącego ZR, Ryszarda Dylczyka – członka 
Prezydium ZR, Ewę Miedzińską – pracownika Działu Księgowości ZR, Jerzego 
Burtana – członka Prezydium ZR. Po zaplombowaniu pomieszczeń przez ppor. 
Bronisława Korpysia z Wydziału Śledczego KW MO o godz. 1.15 zakończono 
akcję w siedzibie ZR20.

Wśród zatrzymanych zabrakło innych działaczy częstochowskiej „So-
lidarności”. Ich przywódcą został Krzysztof Biało, który początkowo 13 
grudnia znalazł się wśród strajkujących studentów WSP w Częstochowie. Na-
stępnie wraz z innymi związkowcami udał się do klasztoru Paulinów na Jasnej 
Górze. Tutaj w Sali Rycerskiej zgromadziło się od 60 do 80 osób, m.in. K. 
Biało, Stanisław Cichoń, Andrzej Jankowski, Marian Magiera, Jarosław Mszy-
ca, Jacek Tomczyk i Anna Woźnicka, którzy utworzyli Regionalny Komitet 
Strajkowy. Jego przewodniczący K. Biało wezwał do strajku powszechnego 
w zakładach pracy nieobjętych militaryzacją. Kontynuowanie działań RKS 
było niemożliwe, gdyż 14 grudnia K. Biało został aresztowany21. Z kolei 

19 Zob. dok. nr 35.
20 Zob. dok. nr 38.
21 Zob. dok. nr 39, 41. Szerzej na ten temat – K. Biało, Dopadli mnie pod Jasną Górą, „Dzien-

nik Zachodni” (2006), nr 290, s. 18; W. Rotarski, NSZZ „Solidarność” Region Częstochowa, 
w: NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 6, s. 855-856.
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większość członków RKS zostało wyzwanych na przesłuchanie do miejscowej 
prokuratury, wśród nich byli m.in. M. Magiera22, J. Tomczyk23 i K. Biało24. 
W międzyczasie 18 grudnia na zlecenie zastępcy KW MO ds. SB w Częstocho-
wie płk. Henryka Wojciechowskiego zabezpieczono zasoby aktowe ZR NSZZ 
„Solidarność” w Częstochowie. Według danych SB przejęto około 3 ton mate-
riałów i sprzętu oraz zasoby walutowe w złotówkach i dewizach przekazane do 
Wydziału Finansowego UW w Częstochowie25. W analogiczny sposób postę-
powano w komitetach zakładowych NSZZ „Solidarność”26. Na tym sprawa się 
nie zakończyła, gdyż płk Józef Sasin dyrektor Departamentu V MSW w dniu 
22 stycznia 1982 r. powołał grupę, która miała dokonać selekcji zgromadzo-
nych materiałów byłej „Solidarności” Regionu Częstochowskiego. W wyniku 
jej działalności dokonano prawnej oceny dotychczasowej działalności poszcze-
gólnych grup solidarnościowych27. 

Niestety władze komunistyczne musiały stawić czoła wielu innym proble-
mom, które zaistniały po wprowadzeniu Stanu Wojennego. Wprawdzie udało się 
zneutralizować działaczy „Solidarności”, jednak nie okiełznano całego społe-
czeństwa. Zdały się potwierdzać tę opinię doniesienia tajnych współpracowników 
z Radomska, choć opinie społeczne nie były jednoznaczne28. Oczywiście wła-
dze lokalne nie zamierzały być bierne wobec zaistniałej sytuacji. Jaskrawym 
przykładem aktywności SB w tej mierze było fałszowanie dokumentacji ZR 
NSZZ „Solidarność” w Częstochowie, chcąc wprowadzić zamieszanie i niepew-
ność wśród działaczy związkowych i społeczeństwie. Przykładem tego był list 
skierowany do bp. przemyskiego obrządku łacińskiego Ignacego Tokarczuka 
wystosowany 8 września 1982 r. Rzekomo MKZ NSZZ „Solidarność” w Czę-
stochowie miał 7 września nadać tytuł „Honorowego Przewodniczącego NSZZ 
„Solidarność” Regionu Częstochowskiego”. W dalszej części wspomnianej 
korespondencji informowano o niechlubnej postawie prymasa Józefa Glempa 
i miejscowego bp. Stefana Bareły, którzy mieli źle odnosić się do zdelegalizo-
wanej „Solidarności”. Był to ohydny wybieg bezpieki obliczony na skłócenie 
miejscowej opozycji29. W analogiczny sposób postępowano względem dzia-

22 Zob. dok. nr 44.
23 Zob. dok. nr 46.
24 Zob. dok. nr 49.
25 Zob. dok. nr 47.
26 Zob. dok. nr 54.
27 Zob. dok. nr 55.
28 Zob. dok. nr 58.
29 Zob. dok. nr 59.
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łaczy Delegatury NSZZ „Solidarność” w Radomsku30. Przede wszystkim zain-
teresowano się działalnością nieformalnej grupy, która miał wywoływać zamęt 
społeczny po ogłoszeniu stanu wojennego31. Nie pogardzono także działaniami 
profi laktycznymi, czyli rozmowami prewencyjnymi mającymi zniechęć byłych 
działaczy „Solidarności” do okazywania swojej niechęci wobec władz komuni-
stycznych32. 

Innym sposobem złamania oporu działaczy NSZZ „Solidarność” były in-
ternowania i aresztowania. Wśród internowanych działaczy związkowych ZR 
NSZZ „Solidarność” Regionu Częstochowskiego byli: S. Bagiński, K. Biało, J. 
Burtan, R. Dylczyk, A. Gołębiowska, H. Grzybowska, B. Gospodarek, J. Kap-
sa, J. Klajn, Z. Kokot, J. Konstantinidis, A. Kuligowski, M. Minor, K. Myga, 
A. Okularczyk, A. Reterska, Z. Tondel, H. Wieczorek, W. Więckowski i M. 
Zembrzuski33. Wielu związkowców pomimo zastosowanych szykan nie zaprze-
stało swojej działalności opozycyjnej. W celu kontrolowania wspomnianego 
procederu SB użyła tajnych współpracowników, dawnych działaczy solidar-
nościowych do sporządzania relacji z powyższych zgromadzeń. Szczególnym 
miejscem były msze św. organizowane na Jasnej Górze w Częstochowie, gdzie 
przybywali nie tylko opozycjoniści, ale także osoby złamane przez Bezpiekę. 
Obserwowano przede wszystkim byłych liderów „Solidarności”. Operacyjne 
działania podjął TW „Stelmach”, który miał inwigilować J. Kowalczyka i R. 
Dylczyka34. Jak wynikało z przeprowadzonej analizy sprawy obiektowej krypto-
nim „Związkowiec” inni działacze byłej Delegatury NSZZ „Solidarność” Ziemi 
Radomszczańskiej Roman Walas, Stanisław Sobczyński i Mieczysław Zaręba, 
też nie stanowili większego zagrożenia, zaś ich poczynania były kontrolowane w 
ramach spraw operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Kozak”, „Staś”, „Szczup-
ły” i „Wojak”. Jak się okazało i tym razem celem zneutralizowania poczynań 
związkowych było zastosowanie tzw. rozmów profi laktyczno-ostrzegawczych 
przeprowadzonych przez pracowników SB z dawnymi działaczami związkowy-
mi. Na takowe rozmowy zdecydowano się względem Andrzeja Ciepielewskiego, 
Mariana Ciężkiego, Bogdana Matyjaszczyka i Waldemara Potyry35. 

Zdaniem władz najlepszym sposobem unormowania sytuacji po zdele-
galizowaniu NSZZ „Solidarność” było powołanie nowych związków, tym 

30 Zob. dok. nr 64.
31 Zob. dok. nr 66, 67.
32 Zob. dok. nr 69.
33 Zob. dok. nr 70.
34 Zob. dok. nr 73.
35 Zob. dok. nr 74.
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razem pod kontrolą władz komunistycznych. Jak wynika z doniesienia TW ps. 
„Tolek” z 1983 r. na terenie Radomska uformowała się 70 osobowa grupa ini-
cjatywna, która postanowiła zarejestrować nowe związki zawodowe w Sądzie 
Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim. Miały one przejąć majątek zdelega-
lizowanej „Solidarności”36. W analogiczny sposób postępowały władze nowo 
powstałych związków zawodowych zakładów częstochowskich, które przej-
mowały majątek solidarnościowy37. Oczywiście SB kontrolowała poczynania 
swych podopiecznych. Jak wynika z informacji TW ps. „Andrzej” pracownika 
PKS Radomsko, zainteresowanie dotyczyło nie tylko spraw związkowych ale 
również spraw fi nansowych38. W tym okresie doszło nie tylko do utworzenia 
i kontrolowania działalności nowych związków zawodowych ale także do kol-
portowania wydawnictw podziemnych struktur „Solidarności”. W związku z tym 
Prokuratura Wojewódzka w Częstochowie 4 sierpnia 1984 r. wystawiła wniosek 
o wszczęcie śledztwa w sprawie rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw na 
terenie Zakładów Sprzętu Motoryzacyjnego „Polmo” w Praszce, gdzie ujawniono 
14 egzemplarzy tygodnika „Wojenne Opinie” sygnowanego jako Pismo Emisa-
riatu Komisji Walczącej „Solidarności”39. Nie był to jedyny przejaw sprzeciwu 
społeczeństwa w owym okresie. Jak wynika z przedsięwzięć sprawy operacyjne-
go rozpracowywania kryptonim „Akcja” w 1984 r. na terenie Radomska doszło 
do rozwieszania emblematów wrogich wobec władz komunistycznych. W neu-
tralizowanie tychże działań zaangażowany był TW ps. „Skorpion”, były działacz 
NSZZ „Solidarność”, który informował SB o wszystkich zamierzeniach40. 

W następnych latach nie ustał opór społeczeństwa, czego wyrazem było 
nasilająca się akcja kolportowania nielegalnych wydawnictw. Doszło do tego, 
że do skrzynki na listy jednego z pracowników SB włożono Regionalny Biule-
tyn NSZZ „Solidarność” w Częstochowie z 24 marca 1985 r., który oczywiście 
przekazał swoim zwierzchnikom. Biuletyn informował o normalnej działalności 
zdelegalizowanego związku, który z zebranych składek fi nansował pomoc dla 
represjonowanych. Nadto zachęcano do włączenia w działalność rad samorzą-
dowych organizowanych w Hucie Częstochowa, celem szerszego oddziaływania 
na społeczeństwo. Oczywiście Bezpieka użyła podstępu szerząc fałszywe ulot-
ki zachęcające członków „Solidarności” do bojkotu wyborów samorządowych 

36 Zob. dok. nr 77.
37 Zob. dok. nr 79, 84.
38 Zob. dok. nr 80.
39 Zob. dok. nr 83.
40 Zob. dok. nr 89, 90.
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w Hucie41. Propagowanie wydawnictw niezależnych zaniepokoiło władze, 
które poddały analizie prawno-procesowej treść Regionalnego Biuletynu 
NSZZ „Solidarność”. Zauważono fakt utworzenia 2 marca 1985 r. Regionalnej 
Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Częstochowie42. Władze zain-
teresowały się jego działalnością m.in. organizacją obchodów 1 maja na terenie 
Częstochowy. Postanowiono przeprowadzić rozmowę ostrzegawczą z czterna-
stoosobowym komitetem organizacyjnym wspomnianego święta. Postanowiono 
także przestrzec przed kolportażem nielegalnej prasy. Za angażowanie się w po-
wyższą działalność miały grozić sankcje karne43. 

Znaczącą rolę w tym wszystkim odegrał Kościół częstochowski oraz klasz-
tor jasnogórski, których duchowieństwo zawsze życzliwie odnosiło się do 
potrzebujących wsparcia modlitewnego. Głównym ośrodkami życia religijne-
go na terenie Częstochowy była oczywiście Jasna Góra i kościół św. Józefa na 
robotniczym Rakowie. Wspominał o tym Regionalny Biuletyn NSZZ „Solidar-
ność” w Częstochowie nr 3 z 20 kwietnia 1985 r.44 Oczywiście nie obyło się bez 
represji wobec uczestników uroczystości kościelnych zgromadzonych na Jasnej 
Górze 1 i 3 maja, w obronie których stanął Komitet Ochrony Interesów Społecz-
nych Regionu Częstochowskiego45. Pokrzywdzonym okazał się być Zbigniew 
Muchowicz, którego 1 maja skazano na trzy miesiące pozbawienia wolności 
za udział w manifestacji pierwszomajowej. Nic nie pomogło odwołanie się od 
wyroku Kolegium Karno-Administracyjnego w Sądzie Rejonowym w Często-
chowie, który 22 maja utrzymał w mocy wydany wyrok skazujący46. Władze 
komunistyczne nie tylko zanegowały akcje protestacyjne ale również postano-
wiły zakazać działalności stowarzyszenia KOIS Regionu Częstochowskiego. 
W uzasadnieniu podano, iż zakładając niesienie pomocy prawnej i materialnej 
oraz interwencji na rzecz osób represjonowanych faktycznie „Komitet Ochrony 
Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego” uzurpował sobie prawo 
do osądzenia i kwestionowania orzeczeń niezawisłych sądów oraz postanowień 
i decyzji władz i organów państwowych47. Oczywiście nie złamało to oporu spo-
łecznego, gdyż Prokuratora Wojewódzka w Częstochowie 5 lipca informowała 

41 Zob. dok. nr 91.
42 Zob. dok. nr 92.
43 Zob. dok. nr 94.
44 Zob. dok. nr 96.
45 Zob. dok. nr 98.
46 Zob. dok. nr 99. Szerzej na ten temat – J. Kapsa, Komitet Obywatelski Częstochowie 1989-

1990, Częstochowa 2010, s. 42-43.
47 Zob. dok. nr 100.
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o nielegalnej działalności wydawniczej. Dotyczyło to m.in. Zakładów „Erg” 
w Częstochowie, gdzie stwierdzono fakt kolportowania nielegalnych cza-
sopism48. W innych zakładach było podobnie o czym świadczyły protokoły 
przesłuchań pracowników, u których znaleziono prasę podziemną49. 

Nie inaczej było w Radomsku, gdzie kolportowano Biuletyn Łódz-
ki redagowany prze Robotniczy Komitet Oporu NSZZ „Solidarność”. Celem 
zneutralizowania miejscowego środowiska podjęto czynności w sprawie ope-
racyjnego sprawdzenia kryptonim „Artykuł”50. Również w Częstochowie 
kontynuowano działania mające na celu zlikwidowanie ośrodków nielegalnego 
kolportażu. W dniu 27 grudnia 1985 r. doszło do zatrzymania Jarosława Kap-
sy i Wiktora Pietryło, którzy przepisywali Biuletyn „Wytrwamy”. Według akt 
śledztwa J. Kapsa miał być autorem tekstów zamieszczanych w biuletynie51. 
Po tymczasowym aresztowaniu obaj z czasem zostali zwolnieni, zaś prokura-
tor wydał postanowienie o warunkowym umorzeniu postępowania karnego52. 
Represyjne działanie władz nie zahamowało kolportażu prasy podziemnej. Jak 
wynika z analizy SOS kryptonim „Artykuł” w latach 1986-1987 na terenie Ra-
domska zaktywizowano działalność tego typu53. Wszystko to było preludium 
do nowego rozdziału w relacjach między władzami komunistycznymi a działa-
czami zdelegalizowanej NSZZ „Solidarność”. Nastał czas przygotowania obrad 
Okrągłego Stołu. Bezpieka była żywotnie zainteresowana nastrojami społeczny-
mi, dlatego zbierała informacje w środowisku inteligenckim w Częstochowie. 
Przede wszystkim dotarła grup działaczy akademickich, gdzie podjęto dyskusję 
nad kierunkami poszerzenia obszarów wolności w ramach różnych zrzeszeń54. 
Działaniom tym patronowało także duszpasterstwo akademickie, które zorgani-
zowało 25 lutego 1989 r. przy kościele św. Wojciecha w Częstochowie spotkanie 
członów sygnatariuszy środowiska „Czas przyszły – WiP”55. Nie poślednią rolę 
odegrał także duszpasterz akademicki ks. Marian Duda, który 7 marca 1989 r. 
zorganizował w ośrodku akademickim „Emaus” spotkanie dla członków odra-
dzającego się Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Częstochowie56. Dało to 

48 Zob. dok. nr 101.
49 Zob. dok. nr 103.
50 Zob. dok. nr 109, 116.
51 Zob. dok. nr 110.
52 Zob. dok. nr 115.
53 Zob. dok. nr 119.
54 Zob. dok. nr 120, 122, 124, 125.
55 Zob. dok. nr 123.
56 Zob. dok. nr 126.
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zapewne impuls do zorganizowania 4 kwietnia wiecu wyborczego NZS w auli 
WSP w Częstochowie57.

Końcowy etap przed odrodzeniem się Rzeczypospolitej został naznaczony 
uformowaniem się Regionalnego Komitetu Obywatelskiego w Częstochowie, 
którego zadaniem było przygotowanie miejscowych środowisk społeczno-po-
litycznych do przeprowadzenia wyborów parlamentarnych. RKO przewodziła 
Janina Ujma, sekretarzem wybrano J. Kapsę, zaś członkami komitetu zostali: 
Adam Banaszkiewicz, Marek Dziubek, Szymon Giżyński, Zbigniew Śliwiński, 
Piotr Tokarczyk, Michał Woziwódzki i Jerzy Ziora. Członkowie komitetu pełnili 
dyżury w auli akademickiej przy kościele św. Wojciecha w Częstochowie. To 
oczywiście zaniepokoiło miejscowy Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych, 
który w związku z tym założył sprawę operacyjnego sprawdzenia kryptonim 
„Niezależni”58. Wszystko to ośmieliło działaczy związkowych w innych mia-
stach regionu. W dniu 17 kwietnia 1989 r. uformowano Międzyzakładowy 
Komitet Robotniczy NSZZ „Solidarność” w Koniecpolu59. Prawdziwy przegląd 
grup solidarnościowych miał miejsce 1 maja w czasie mszy św. na Jasnej Górze, 
gdzie przedstawiciele NSZZ „Solidarność” kilkunastu zakładów pracy z Czę-
stochowy i okolic wzięło udział w modlitwie prezentując odważnie sztandary 
związkowe. Również w Praszce w świątyni parafi alnej zebrali się związkowcy 
na mszy św., której przewodniczył bp Miłosław Kołodziejczyk60.

W atmosferze odradzającego się ruchu związkowego byli działacze „Solidar-
ności” wraz z całym społeczeństwem regionu częstochowskiego przygotowywali 
się do wyborów parlamentarnych. Powstało pismo Biura Wyborczego Komitetu 
Obywatelskiego pt. „Częstochowski Kurier Wyborczy”, który miał za zadanie 
uformować postawy wyborców, zdolnych zanalizować programy wyborcze kan-
dydatów opozycyjnych do parlamentu61. Wybory do Sejmu i Senatu okazały się 
prawdziwym sukcesem odradzającej się „Solidarności”62. Nowo wybrani człon-
kowie parlamentu nie zamierzali być fi gurantami. Poseł elekt J. Kapsa 12 czerwca 
1989 r. interweniował u zastępcy szefa WUSW w Częstochowie płk. Zygmunta Majki 
w sprawie złego traktowania studentów oraz zabranego mienia NSZZ „Soli-

57 Zob. dok. nr 128.
58 Zob. dok. nr 130. Szerzej na ten temat – J. Kapsa, Postscriptum, w: Częstochowa. Dzieje 

miasta i klasztoru jasnogórskiego, t. 4, Dzieje miasta i klasztoru po 1945 roku, red. K. Kersten, 
Częstochowa 2007, s. 564-577.

59 Zob. dok. nr 131.
60 Zob. dok. nr 132.
61 Zob. dok. nr 134.
62 Zob. dok. nr 135.
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darność”63. Pomimo pewnych mankamentów wybory przebiegły spokojnie, 
jak wynikało z akt sprawy obiektowej kryptonim „Wybory 89”64. Po ostatecz-
nym rozstrzygnięciu spraw politycznych, co nastąpiło w drugiej turze wyborów 
parlamentarnych rozpoczęło się porządkowanie spraw związkowych i społecz-
nych. Pewne napięcia wystąpiły w związku z unormowaniem pewnych kwestii 
w środowisku akademickim, czy też usunięcia pomników wdzięczności Armii 
Radzieckiej65. Należy jednak zaznaczyć, iż w tym momencie zamykał się pe-
wien rozdział walki o swobody demokratyczne, a zarazem otwierał się nowy 
etap kto wie czy nie trudniejszy, uczenia się co dopiero wywalczonej wolności. 
Trafnie to scharakteryzował nasz wielki rodak, błogosławiony papież Jan Paweł 
II, iż wolność nie jest dana na zawsze lecz ciągle należy ją zdobywać.

ks. Władysław Piotr Wlaźlak

63 Zob. dok. nr 137.
64 Zob. dok. nr 138, 141. 
65 Zob. dok. nr 149, 150, 152.
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WYBÓR  DOKUMENTÓW

Nr 1

1980 wrzesień 8, Częstochowa – Informacja dotycząca żądań utworzenia Wol-
nych Związków Zawodowych.

Częstochowa dnia 8.09.1980 r.
Tajne

Informacja
dot[ycząca] żądań utworzenia Wolnych Związków Zawodowych.

1. Huta im. B[olesława] Bieruta.
Postulaty dot[yczące] utworzenia Wolnych Związków Zawodowych po-

stawiły załogi następujących Wydziałów:
− Walcowni Blach Grubych,
− Koksowni,
− Konstrukcji Stalowych,
− Obróbki i Montażu.

Obecnie próbuje się zorganizować zebrania wyborcze np. w dniu 6.09.[19]80 r. 
w Wydz[iale] W[alcowni] B[lach] G[rubych] pojawiły się ogłoszenia informu-
jące o zebraniu założycielskim Niezależnych Związków Zawodowych, w dniu 
8.09.[1980 r.] o godz. 14.15. Na uwagę zasługuje fakt[,] że zebranie to przypada 
w czasie wykonywanego remontu[,] który nie był planowany i część służb nie 
jest w pełni obciążona pracami związanymi z remontem. Może to mieć wpływ 
na frekwencję na powyższym zebraniu.

2. Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego „Polmo” w Praszce.
Delegacja 10 pracowników w dniu 4.09.br. reprezentująca 7 wydziałów 

przedstawiła dyrekcji wnioski o utworzenie na terenie zakładu Niezależnych 
Związków Zawodowych. Na poparcie swego wniosku przestawiła kilka list 
podpisywanych przez 1445 pracowników deklarujących swe członkowstwo 
w nowej organizacji Zw[iązków] Zawodowych.
 Komitet założycielski NZZ w dniu 6.09.br. udał się do Wrocławia celem 
uzyskania informacji na temat sposobu i trybu powołania tzw. NZZ na terenie 
zakładu ZSM „Polmo” w Praszce. W dniu dzisiejszym tj. 8.09.br. prowadza oni 
na ten temat rozmowy z dyrekcją ZSM „Polmo” w Praszce.
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3. Częstochowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.
Część załogi wnioskuje o utworzenie Niezależnych Związków Zawodo-

wych. Część natomiast postuluje przeprowadzenie nowych wyborów do Rady 
Zakładowej oraz Oddziałowej Rady Zakładowej przy hotelach robotniczych.

4. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „Trans-
bud”.

Wysunięto postulat utworzenia Niezależnych Samorządnych Związków 
Zawodowych, a Komitet Strajkowy został uznany za Komitet Założycielski tych 
związków do czasu ukazania się stosownej uchwałya Sejmu.

5. Zakład Elementów Wyposażenia Budownictwa „Metalplast”.
Wysunięto postulat utworzenia Niezależnych Związków Zawodowych, 

nie precyzując jednakże sposobu ich utworzenia na terenie zakładu.
6. PRKOP „Komobex”.
Żądano powołania Niezależnych Związków Zawodowych.

7. Przedsiębiorstwo Transp[ortowo]-Sprzętowe Budown[ictwa] Hutni-
czego w Dźbowie.

Żądano powołania Niezależnych Związków Zawodowych
8. Kombinat Budowlany w Częstochowie.

Postulat utworzenia Wolnych Związków Zawodowych.
9. Częstochowskie Przedsięb[iorstwo] Instalacji Przemysł[owych] „In-

stal”.
Postulat utworzenia Wolnych Związków Zawodowych.

10. Kombinat Remont[owo] Budowl[any] Przemysłu Cementowego 
Wapienniczego i Gipsowego w Wierzbicy Z[akła]d „Rudniki” w Rudnikach 
k. Cz[ęstocho]wyb.

Wysuwano postulat utworzenia Wolnych Związków Zawodowych.
11. Przedsięb[iorstwo] Sprzętowo-Transportowe Budownictwa Rolni-

czego w Mysłowicach, Baza Nr 8 w Cz[ęstocho]wie.
Zgłoszono postulat utworzenia W[olnych] Z[wiązków] Z[awodowych] na 

terenie.
12. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Remontowe Energetyki „Energo-

prem” w Lublińcu.
Pierwszym postulatem skierowanym do władz było utworzenie Niezależ-

nych Związków Zawodowych.
13. PKS Myszków.

Nie postulowano, ale w dyskusjach podnosi się, że należałoby utworzyć 
Niezależne Związki Zawodowe.

14. Myszowskie Z[akła]dy Metalurgiczne „Mystal”.
Postulat utworzenia Wolnych Związków Zawodowych z siedzibą w Mysz-

kowie oraz zakładach.

a W oryginale Uchwały.
b W oryginale K/CZ-WY.
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15. PKP w Częstochowie.
Postulat utworzenia Wolnych Związków Zawodowych wysuwany jest na 

jednym z pierwszych miejsc.
16. MPK w Częstochowie.

Pracownicy domagają się analizy działalności Rady Zakładowej[,] którą 
ma dokonać komisja złożona z przedstawicieli Komitetu Zakładowego PZPR, 
Komitetu Strajkowego i członków Komisji Rewizyjnej Rady Zakładowej oraz 
podjęcia decyzji o nowych wyborach do końca bm.c

17. Fabryka Samochodów Małolitrażowych nr 6 w Cz[ęstocho]wie.
Postulat utworzenia W[olnych] Z[wiązków] Z[awodwych].

18. Z[akła]d Elektrometalurgiczny w Blachowni.
Pierwszy postulat skierowany do dyrekcji o utworzeniu Niezależnych 

Związków Zawodowych.
19. Kaletańskie Z[akła]dy Celulozowo-Papiernicze w Kaletach.

Jednym z postulatów wysuwanych na wydziałach Wykańczalni i Auto-
matyki jest utworzenie Wolnych Związków Zawodowych da całego przemysłu 
papierniczego.

20. Z[akła]dy Przemysłu Lniarskiego „Stradom”.
Żądanie powołania Wolnych Związków Zawodowych.

21. Przędzalnia Czesankowa „Wełnopol”.
Postulat zmiany Rad Oddziałowych, żądanie powołania WZZ.

22. Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Wigolen”.
Wśród zgłaszanych postulatów poszczególnych grup zawodowych prze-

wija się stosunkowo często postulat wybrania spośród członków załogi Wolnych 
Związków Zawodowych.

23. Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Warta”.
Postulat wyboru nowych ludzi – obojętnie czy w ramach obecnych czy 

Wolnych Związków Zawodowych.
24. Fabryka Pomocy Naukowych w Cz[ęstocho]wie.
Żądanie zmiany obecnej Rady Zakładowej.

25. Zabrzańskie Zakłady Piwowarskie w Zabrzu Browar 
w Cz[ęstocho]wie.

Postulat powołania Wolnych Związków Zawodowych.
26. Spółdzielnia Inwalidów „Nowe Życie”.

Powołanie WZZ na wzór Wybrzeża.

Źródło: AIPN Ka, 010/52, t. 1, k. 91-95, oryginał, mps.

c W oryginale b.m.
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Nr 2

1980 wrzesień 29, Częstochowa – Wniosek o wszczęcie sprawy obiektowej kryp-
tonim „Odnowa”.

Częstochowa, dnia 29.09.1980 r.
„Zatwierdzam”a

dnia b30.09b.19b80b r.
Tajnec

Wniosek
o wszczęcie sprawy obiektowej

Kryptonim „Odnowa”

Na Regionalne Niezależne Samorządne Związki Zawodowe
  (podać jakie zagadnienia lub obiekt)

Cel założenia w ostatnim okresie odnotowujemy na terenie kilku obiektów go-
spodarki narodowej województwa częstochowskiego zjawisko powoływania 
Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych. Związki te utworzyły 
dotychczas Regionalne ogniwo NSZZ, w skład którego weszły NSZZ działające 
w Hucie im. B[olesława] Bieruta [w Częstochowie], w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Komunikacyjnym w Częstochowie, Państwowej Komunikacji Samochodowej 
Oddział w Częstochowie, Przeds[iębiorstwie] Transportowo-Sprzętowym Budow-
nictwo „Transbud” oraz Zakładzie Artykułów Technicznych Galanterii „Polgal” 
w Cz[ęstocho]wie. Z uwagi na fakt, iż Regionalny NSZZ pozostaje od wpływem 
Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku[,] a ponadto członko-
wie tego ogniwa pozostają pod wpływami członków i sympatyków KSS „KOR” 
celem założenia sprawy obiektowej krypt[onim] „Odnowa” jest operacyjna 
ochrona wym[ienionego] ogniwa przed infi ltracj[ą] ze strony ugrupowań anty-
socjalistycznych.
           ………………………………………d

(podpis i pieczątka kierownika jednostki wnioskującej)

Źródło: AIPN Ka, 010/52, t. 1, k. 7, oryginał, mps.

a Poniżej podpis nieczytelny.
b-b Wpisano odręcznie.
c Poniżej pieczęć podłużna W Wydziale „C” KWMO w Częstochowie. Zarejestrowano pod 

nr CZ-5039 Dnia 1.10[19]80 [r.] podpis, miejsce, numer i datę wpisano odręcznie.
d Pieczęć podłużna Naczelnik Wydziału III „A” KWMO w Częstochowie oraz podpis nie-

czytelny.
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Nr 3

1980 października 11, Częstochowa – Notatka ze spotkania Wojewody Często-
chowskiego i Prezydenta Miasta z przedstawicielami RKZ NSZZ „Solidarność” 
w Częstochowie.

Notatka ze spotkania
Wojewody Częstochowskiego i Prezydenta Miasta z przedstawicielami Regio-
nalnego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” [w Częstochowie]

 Spotkanie odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim w dniu 11 października 
1980 roku. Lista uczestników spotkania stanowi załącznik do niniejszej notatki.
 Przed podjęciem merytorycznych ustaleń przedstawiciele Regionalnego 
Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Częstochowie złożyli oświad-
czenie, że ich działalność będzie zgodna z Konstytucją PRL, zadeklarowali 
uznanie wiodącej roli PZPR i jej kierowniczej funkcji w życiu społeczno-poli-
tycznym PRL. Uznali nienaruszalność zasad polskiej racji stanu. Przedstawiciele 
RKZ NSZZ „Solidarność” oświadczają, że jednym z niezbędnych warunków 
realizacji postulatów jest wydajna praca załóg wszystkich przedsiębiorstw. Wo-
jewoda Częstochowski i Prezydent Miasta przyjęli powyższe oświadczenie do 
wiadomości.
 W wyniku przeprowadzonych rozmów i złożonego przez RKZ NSZZ 
„Solidarność” pisma, Wojewoda Częstochowski i Prezydent Miasta zdecydowali:

I. W sprawie zapewnienia bazy techniczno-lokalowej dla działalności 
RKZ NSZZ „Solidarność”.

1. Przydzielić 4 pokoje w budynku Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego wyposażonych w podstawowe umeblowanie 
biurowe oraz wyrazili zgodę na korzystanie z sali konferencyjnej 
MPK po każdorazowym wcześniejszym uzgodnieniu terminu z 
dyrekcją przedsiębiorstwa.

2. Przydzielić RKZ samodzielny lokal w śródmieściu Często-
chowy w ciągu 6 tygodni, po uzyskaniu przez „Solidarność” 
osobowości prawnej wynikającej z faktu rejestracji zrzeszenia.

3. Zobowiązać dyrektora MPK do przydzielenia RKZ maszyny do 
pisania oraz jednego telefonu z końcowym numerem miejskim 
a w przypadku zaistnienia technicznych możliwości wyposażyć 
pokoje biurowe RKZ w telefony wewnętrzne.

4. W związku z niemożnością przydzielenia urządzeń poligrafi cz-
nych do wyłącznej dyspozycji RKZ zobowiązano dyrektora 
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MPK do stałego udostępnienia powielacza będącego na wy-
posażeniu przedsiębiorstwa wraz z możliwością korzystania z 
hali maszyn i materiałów powielaczowych. W wypadku awarii 
powielacza w MPK wyznaczone zostanie drugie przedsiębior-
stwo, które będzie miało obowiązek udostępnić RKZ posiadany 
powielacz.

5. Wyrazili zgodę na wyrobienie pieczęci o treściach[,] jakie zo-
staną przedłożone do akceptacji Prezydentowi Miasta. Koszt 
wykonania pieczęci pokryje MPK.

6. Zobowiązać dyrektora MPK do pokrywania z funduszy przed-
siębiorstwa wszelkich kosztów związanych z eksploatacją 
pomieszczeń ich sprzątaniem, drukiem materiałów i ich powie-
laniem, instalacją urządzeń telefonicznych i innych.

7. Rozliczenie poniesionych przez MPK nakładów na działalność 
RKZ nastąpi po uzyskaniu osobowości prawnej przez związek.

II. W sprawie oddelegowania do pracy w RKZ:
1. Wojewoda Częstochowski i Prezydent Miasta wyrazili zgodę na 

czasowe oddelegowanie do pracy:
a/ 1 osoby z Zakładu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych 
„Polgal”,
b/ 1 osoby z przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego Bu-
downictwa „Transbud”,
c/ 2 osób z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego,
d/ RKZ przedłoży list osób w stosunku[,] do których Wojewoda 
Częstochowski wystąpi do dyrekcji ich macierzystych zakładów 
pracy aby stworzono tym osobom niezbędne udogodnienia dla 
właściwego wykonywania ich funkcji społecznych w RKZ.

2. Oddelegowanie nastąpi po złożeniu przez RKZ NSZZ „Solidarność” 
formalnych wystąpień w tej sprawie do dyrekcji ww.a zakładów za 
pośrednictwem Prezydenta Miasta.

III. W innych sprawach omawianych w trakcie spotkania.
1. W sprawie otwarcia konta bankowego dla RKZ oraz zezwolenia na 

wydanie biuletynu informacyjnego, przedstawiciele RKZ przyjęli 
wyjaśnienia i podejmą działania w tych sprawach u właściwych me-
rytorycznie władz.

2. Wojewoda Częstochowski i Prezydent Miasta oraz przedstawiciele 
RKZ NSZZ „Solidarność”, oświadczają, że wszelkie wyżej podjęte 
ustalenia nie mają faktycznej podstawy prawnej. Jedyną podstawą 

a W oryginale w/w.
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do podejmowanych działań są porozumienia zawarte przez komisje 
rządowe z przedstawicielami załóg Wybrzeża i Jastrzębia.

3. Przedstawiciele RKZ NSZZ „Solidarność” zobowiązują się do uzy-
skania takiej podstawy przez zarejestrowanie swojej organizacji 
w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.

4. Przedstawiciele RKZ NSZZ „Solidarność” przyjmują do wiadomo-
ści, że powyższe działania, Wojewoda Częstochowski i Prezydent 
Miasta podejmują wyłącznie w ramach ryzyka służbowego wynika-
jącego z pełnionych funkcji w administracji państwowej.

5. Uczestnicy spotkania stwierdzają, że wszystkie podnoszone w jego 
toku zostały wyjaśnione i nie wymagają odnotowania w niniejszym 
protokole.

/-/ podpis nieczytelny   /-/ podpis nieczytelny
………………………   …………………………..
Przewodniczący RKZ   Wojewoda Częstochowski

/-/ podpis nieczytelny   /-/ podpis nieczytelny
……………………..   …………………………
Sekretarz RKZ    Prezydent Miasta 

9 podpisów nieczytelnych

Źródło: AIPN Ka, 010/52, t. 1, k. 114-116, kopia, mps.
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Nr 4

1980 listopad 5, Częstochowa – Notatka ze spotkania Wojewody Częstochow-
skiego z Prezydium RKZ NSZZ „Solidarność” w Częstochowie.

Notatka ze spotkania Wojewody Częstochowskiego z Prezydium RKZ NSZZ 
„Solidarność” w Częstochowie w dniu 5 listopada 1980 roku

 Przed przystąpieniem do ustalonego porządku spotkania poddano analizie 
realizację ustaleń podjętych w dniu 11.X.br. Obie strony stwierdziły, że wszyst-
kie uzgodnione sprawy zostały właściwie załatwione lub są w toku załatwiania. 
Prezydium RKZ potwierdziło swoje stanowisko wyrażone już w dniu 11.X.br., 
a dotyczące uznania kierowniczej roli PZPR, polskiej racji stanu, konieczności 
podejmowania działań na rzecz poprawy efektywności produkcji oraz zachowa-
nia ładu i porządku publicznego. Prezydium RKZ wyraziło swoje stanowisko 
w sprawie strajków uznając ich negatywny skutek dla gospodarki narodowej 
i traktuje jako środek ostateczny i wyjątkowy, wykorzystywany dla osiągnię-
cia celów przez ich związek zawodowy. Przedstawiciele RKZ oświadczyli, że 
nie mogą podejmować na szerszym forum wśród załóg spraw wzrostu produk-
cji. Lepszej i wydajniejszej pracy ponieważ na obecnym etapie załogi mogłyby 
rościć do nich pretensje o taką agitację. Podejmą te sprawy kiedy będą mogli wy-
kazać się przed załogami swoimi osiągnięciami dla poprawy warunków pracy 
i życia załóg. Niemniej oświadczyli, że indywidualnych rozmowach z członka-
mi NSZZ „Solidarność” propagują konieczność wydajnej, rzetelnej pracy.
 Wojewoda Częstochowski przyjął te oświadczenia. Poinformował jed-
nak członków Prezydium RKZ, że argumentacja ich w sprawie efektywnej pracy 
i stosunek do strajków nie przekonają administracji wojewódzkiej. Ponownie. 
Szeroko uzasadnił swoje stanowisko odnośnie tych dwu tematów.
 Następnie przystąpiono do dyskusji nad poszczególnymi tematami wy-
nikającymi z porządku spotkania.
 W wyniku rozmów przyjęto następujące ustalenia:

1. Przedstawiono propozycję przydzielenia pomieszczeń biu-
rowych przy al. Wolności 77/79, RKZ po obejrzeniu lokalu 
wypowie się w sprawie jego przyjęcia. Jednocześnie Wojewoda za-
znaczył, że nie dysponuje żadnym innym budynkiem w śródmieściu 
i odmową przyjęcia oferowanego budynku wydłuży termin otrzymania 
własnej siedziby.

2. RKZ wystąpił z prośbą o przydział dla swoich potrzeb samochodu typu 
mikrobus. Chęć posiadania motywowano rozległym terenem działania 
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i dużą ilością pracy, RKZ oświadczył, że nie prosi o przydział limitu pa-
liw ani etatu kierowcy. Te spawy będą załatwiać we własnym zakresie. 
Wojewoda Częstochowski oświadczył, że nie ma możliwości przydzie-
lenia RKZ mikrobusu i zaproponował dwa rozwiązania:

− przydział talonu upoważniającego do odpłatnego nabycia w PP 
„Polmozbyt” samochodu marki Fiat 125p.

− odsprzedanie RKZ używanego ale sprawnego samochodu Fiat 
125p.

Prezydium RKZ przyjęło drugą propozycję. Ustalono, że rozliczenie 
należności za zakup samochodu nastąpi po uzyskaniu przez NSZZ „So-
lidarność” pełnej samodzielności fi nansowej i posiadania funduszy na 
ten cel.

3. Prezydium RKZ zwróciło się z prośbą o udostępnienie ich związkowi 
fotokopiarki lub wyrażenie zgody na druk ich materiałów w specjali-
stycznych zakładach poligrafi cznych, RKZ powołał się przy tym na 
pozytywne decyzje w tych sprawach podjęte przez władze innych wo-
jewództw. Wojewoda Częstochowski odmówił udostępnienia RKZ tego 
typu urządzenia. Odmowę uzasadniono obowiązującymi w tej kwe-
stii przepisami. Ponadto wyjaśniono, że sprzętu takiego jest na terenie 
Częstochowy bardzo Mało ulega licznym awariom, a jego eksploata-
cja i remonty są bardzo kosztowne. Ostateczne stanowisko w sprawach 
związanych z reprodukcją materiałów RKZ, Wojewoda Częstochowski 
zajmie w dniu 10.XI.br. po odpowiednich konsultacjach.

4. W sprawach otwarcia konta bankowego dla RKZ NSZZ „Solidarność” 
w Częstochowie, Wojewoda Częstochowski potwierdził członkom Pre-
zydium RKZ oczywistą, w obecnej chwili po dokonanej już rejestracji 
możliwość otwarcia takiego konta. W tej sprawie RKZ zwróci się do 
dyrektora OW NBP.

5. Prezydium RKZ wystąpiło o oddelegowanie do pracy dalszych czterech 
osób. Motywowano to dużym nawałom prac organizacyjnych. Jedno-
cześnie przedstawiciele RKZ oświadczyli, że oddelegowanie czterech 
osób załatwiłoby ich problemy kadrowe ostatecznie i że nie będą już 
występować o dalsze oddelegowanie. Oddelegowanie obowiązywało-
by najdalej do dnia 24 marca 1981 r., która to data jest ostatecznym 
terminem przyjętym przez NSZZ „Solidarność” dla przeprowadzenia 
wyborów do ich regionalnych władz związkowych.
W tej sprawie Wojewoda Częstochowski zadecydował: 
a/ oddelegowanie ob[waleta] Jana Styry1 na okres od 31 grudnia 1980 
roku. Po tym terminie ob[ywatel] J[an] Styra będzie nadal pracował 
w RKZ ale już na postawie uzyskanego z macierzystej jednostki urlopu 
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bezpłatnego. Jednocześnie ob[ywatel] Jan Styra zobowiązał się do prze-
pracowania jednego dnia w każdym tygodniu w swym zakładzie pracy 
tj. Urzędzie Gminy w Mykanowie,
b/ oddelegowanie jeszcze jednej osoby w sprawie[,] której konkretną 
propozycję personalną przedłoży na piśmie RKZ,
c/ w stosunku do dalszych dwóch osób Wojewoda Częstochowski wy-
stąpi do dyrekcji ich zakładów pracy prośba o stworzenie tym osobom 
udogodnień w celu umożliwienia im właściwego wykonywania funkcji 
związkowych,
d/ ostateczna decyzję czy osoby[,] o których mowa wyżej otrzymają 
oddelegowanie czy tylko pisma w sprawie ułatwień, Wojewoda Często-
chowski podejmie w dn[iu] 10.XI.[19]80 r.
e/ Wojewoda zaapelował do RKZ o jak najszybsze zakończenie etapu 
organizacyjnego, ponieważ wydłużenie tego okresu powoduje odrywa-
nie ludzi od ich zasadniczych obowiązków i zakłóca rytm właściwej 
pracy.

6. Wojewoda Częstochowski przyjął informację Prezydium RKZ, że 
w terminie do 20 bm.a zostaną mu przedłożone do rozpatrzenia postula-
ty wniesione do RKZ przez mieszkańców Częstochowy.

7. Prezydium RKZ złożyło propozycję powołania wspólnej komisji, któ-
rej zadaniem byłoby zbadanie celowości, stopnia wykorzystania oraz 
przedłożenie propozycji ewentualnej zmiany przeznaczenia budynków 
użyteczności publicznej istniejących w województwie częstochowskim. 
Motywowano to istnieniem tego typu komisji w innych województwach 
oraz naciskiem opinii publicznej, która domaga się wyjaśnienia tych 
spraw i uspokojenia może niepotrzebnych dyskusji. W tej sprawie Wo-
jewoda Częstochowski określił następująco swoje stanowisko:
a/ wyraża zgodę na powołanie takiej komisji, tryb i termin jej powołania 
ustalony zostanie w trybie roboczym. Nastąpi to ok. 15 listopada br.

b/ jednakże, oświadczył Wojewoda Częstochowski, komisja ta nie może 
podjąć spraw dotyczących budynków KW PZPR i KW MO, choćby ze 
względu na ich charakter specjalny, a ponadto sprawy dotyczące tych 
instytucji nie leżą w kompetencjach wojewodów. Wojewoda stwierdził, 
że nie wyklucza to jednakże możliwości poinformowania członków ko-
misji o potrzebie i problemach funkcjonowania tych obiektów.
c/ tryb, zakres i termin rozpoczęcia prac ustali komisja we własnym za-
kresie po ukonstytuowaniu się.

a W oryginale b.m.
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8. Prezydium RKZ zaproponowało powołanie wspólnej komisji, która zbadać 
miałaby ewentualne straty poniesione przy budowie przejścia podziemnego 
w pobliżu parków częstochowskich oraz w czasie wizyty Papieża. Propozy-
cję tę motywowano również dużym naciskiem opinii publicznej na te tematy. 
Wojewoda Częstochowski nie wyraził zgody na powołanie tej komisji.
W uzasadnieniu swego stanowiska w tej kwestii podał:
a/ wszelkie działania w tych sprawach z udziałem dużej ilości czynnika 
społecznego będą na pewno rzutować na stosunkib Państwo-Kościół,
b/ zaproponował RKZ ewentualne zwrócenie się w tej sprawie do NIK 
lub władz centralnych,
c/ poinformował RKZ, że przy najbliższej rozmowie z częstochowskim 
biskupem ordynariuszem przekaże mu stanowisko RKZ w tej sprawie,
Prezydium RKZ przyjęło powyższe do wiadomości. Oświadczyli, że 
w tej sprawie podejmą rozmowy z Kurią Biskupią w Częstochowie, 
a następnie określą swoje stanowisko. Wojewoda przyjął tę informację. 
W tym punkcie porządku wyjaśniono również przedstawicielom RKZ 
motywy przerwania inwestycji WSP. Wyjaśnienia zostały przyjęte.

9. Szeroko dyskutowano sprawy poprawy zaopatrzenia ludności głównie 
w podstawowe artykuły żywnościowe. RKZ przyjął przedstawione wy-
jaśnienia.
W tym punkcie porządku spotkania przyjęto następujące ustalenia:
a/ RKZ zadeklarował chęć udziału swoich członków w pracach komisji 
kontroli społecznej.
b/ RKZ podejmie współdziałania w walce ze spekulacją, czarnym 
rynkiem, wykorzystywaniem swych możliwości przez personel i kie-
rownictwo placówek handlowych,
c/ RKZ poprzez swoich członków w WPHW i WSS „Społem” podejmie 
działania dla poprawy pracy handlu i rzetelnego wykonywania obowiąz-
ków przez pracowników tych jednostek,
d/ RKZ podejmie działania wśród załóg dla podjęcia przez chłoporobot-
ników produkcji rolnej i na rzecz jej sprzedaży w punktach skupu,
e/ RKZ poprzez organizację „Solidarność Wiejska” podejmie działania 
wspierające administracje na rzecz poprawy zaopatrzenia rynku w pro-
dukty żywnościowe.

W tym punkcie porządku spotkania Wojewoda Częstochowski 
wyjaśnił ponadto członkom RKZ inne poruszane przez nich sprawy:
f/ decyzją centralną ceny mięsa i jego wyrobów zostały zamrożone do 
jesieni 1981 roku,

b W oryginale stosunku.
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g/ od przyszłego roku zostaje zniesiona sprzedaż wszelkich wyrobów 
przemysłowych na talony w tym również samochodów. Wojewoda wy-
jaśnił, że dotychczas talony dzielone były poprzez resorty na podległe 
im zjednoczenia przedsiębiorstwa, zakłady i instytucje,
h/ do bieżącego roku było trzech gestorów rozdzielających mieszka-
nia: spółdzielczość mieszkaniową, zakłady pracy, organy administracji 
terenowej. W województwie częstochowskim znakomitą większość 
mieszkań w porównaniu z innymi województwami, rozdzielały władze 
spółdzielcze. Decyzją centralną od przyszłego roku jednym gestorem 
rozdzielającym mieszkania będzie spółdzielczość mieszkaniowa,
i/ Wojewoda Częstochowski podjął decyzję, że wszystkie mieszkania 
oddane do dyspozycji BHZ „Locum”, a nie sprzedane przez tę jednostkę 
w ciągu pół roku mają zostać niezwłocznie zasiedlone przez właściwe 
spółdzielnie.

10. Prezydium RKZ wystąpiło z wnioskiem o likwidację specjalnych skle-
pów dla MO i kadry wojskowej oraz o wyrównanie zaopatrzenia bufetów 
wszystkich instytucji do ogólnego poziomu.
W tej sprawie Wojewoda Częstochowski oświadczył:
a/ nie jest władny dokonania likwidacji sklepów prowadzonych przez 
przedsiębiorstwo „Konsumy”, która to właśnie jednostka zaopatruje 
MO i wojsko,
b/ ponadto sprawa ta została przekazana już do decyzji szczebla centralnego 
w trakcie podpisywania porozumień między komitetami strajkowymi a komi-
sjami rządowymi, tym samym zostanie uregulowana przez władze centralne 
w sposób generalny dla całego kraju.
 Jednocześnie Wojewoda Częstochowski zwrócił uwagę Prezy-
dium RKZ na następujące kwestie dotyczące tego tematu:
c/ bez względu na system polityczny wszystkie państwa zawsze za-
pewniały i zapewniają specjalny system zaopatrzenia /w tym również 
w żywność/ dla swoich sił policyjnych czy milicyjnych oraz dla armii.
d/ wynika to z wielu oczywistych przesłanek, a m.in. z faktu, że nie jest 
to zwykły zawód czy praca. Milicjant i żołnierz pełnią służbę i to 24 go-
dziny na dobę, po prostu milicjant i żołnierz jest zawsze w mundurze,
e/ regulaminy obowiązujące bezwzględnie te służby stawiają ludziom 
w nich działającym tak liczne obowiązki /nie podlegające odwołaniom 
– rozkaz/ i ograniczenia możliwości dysponowania życiem i czasem pry-
watnym, że konieczne są pewne przywileje wynikające z ich specyfi ki.
f/ Wojewoda Częstochowski oświadczył, że gdyby nawet decyzja leżała 
w granicach jego kompetencji nie podjąłby tej decyzji. Ponieważ, poza 
ww.c argumentacją, pula mięsa rozprowadzana przez przedsiębiorstwo 

c W oryginale w/w.
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„Konsumy” jest tak niewielka, że przekazana do sklepów ogólnie do-
stępnych nie poprawi zaopatrzenia ludności.
Odnośnie zaopatrzenia kiosków Wojewoda Częstochowski poinformował 
Prezydium RKZ, że we wszystkich budynkach administracji terenowej i 
budynkach instancji partyjnych oraz innych instytucjach gdzie funkcjonują 
kioski spożywcze, sprzedawane są wyłącznie porcje śniadaniowe wędlin 
najniższych grup. Dla przykładu zaproponował RKZ przeprowadzenie 
wizji w bufecie Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Miejskiego, każdo-
razowo dostępnym dla wszystkich. Odnośnie bufetów prowadzonych 
w zakładach i instytucjach posiadających ku temu warunki, Wojewoda 
Częstochowski oświadczył, że prowadzona jest w nich sprzedaż wyłącz-
nie dań barowych w oparciu o wyroby podrobowe i garmażeryjne.

11. Prezydium RKZ wyraził chęć dokooptowania swoich przedstawicieli do 
pracy w komisji ds.d sprawdzenia zapasów magazynowych. Powołanie 
takiej komisji wg oświadczenia RKZ, zostało zadecydowane na KSR w 
Hucie im. B[oleslawa] Bieruta. Wojewoda zobowiązał się do podjęcia 
stosownych działań dla wprowadzenia członków NSZZ „Solidarność” 
do tej komisji.

12. W związku z podniesionym przez RKZ zły stanem zaopatrzenia aptek 
częstochowskich w lekarstwa poinformowano przedstawicieli RKZ, że 
administracja podejmie dalsze wysiłki dla poprawy tego zaopatrzenia.

Poza uzgodnionym wcześnie porządkiem spotkania przedstawiciele RKZ 
wnieśli sprawy związane z budową szpitala wojewódzkiego w Częstochowie.

W tej sprawie Wojewoda Częstochowski zaproponował ewentualne odbycie 
osobnego spotkania z udziałem kompetentnych przedstawicieli stron. RKZ przy-
jął propozycję, termin spotkania zostanie ustalony miedzy zainteresowanymi.

W zakończeniu spotkania obie strony wyraziły zadowolenie z jego przebie-
gu i potwierdziły konieczność dalszych kontaktówe.

           
Źródło: AIPN Ka, 010/52, t. 1, k. 150-156, oryginał, mps.

1 Jan Styra (ur. 1943). Działacz związkowy; 1981 członek RKS NSZZ „Solidarność” Region 
Częstochowa; członek KKP; 1980-1981 rozpracowywany w ramach SOS kryptonim „Poligon”. 
AIPN Ka, 027/466; M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim 1982-2989, 
Częstochowa 2009, s. 20-22.

d W oryginale d/s.
e Poniżej z prawej strony podpis nieczytelny.
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Nr 5

b.d., b.m. – Tezy z zebrania KK NSZZ „Solidarność” w Częstochowie.

Tezya

z zebrania Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Częstochowie.

− zebranie rozpoczęło się godz. 10.01.
− następnie rozpoczęto sprawdzać upoważnienia delegatów na to zebra-

nie,
− sprawdzenie upoważnień trwało do godz. 10.36,
− odczytanie i omówienie porządku obrad,
− odczytanie porozumień Krajowej Komisji Porozumiewawczej w Gdań-

sku,
− zebranie postulatów do Wojewody Częstochowskiego,
− sprawy rejestracji NSZZ „Solidarność”,
− sytuacja w rolnictwie,
− racjonowanie żywności,
− realizacja porozumień w Gdańsku,
− sprawy organizacyjne,

Po przedstawieniu porządku obrad zabrał głos mężczyzna X, który oświadczył, 
że na Krajowej Komisji Porozumiewawczej w Gdańsku w dniu 28.10.br. nie 
doszło do spotkania z wicepremierem [Mieczysławem] Jagielskim1 lecz przybył 
Wojewoda Gdański i poprosił zebranych o przedstawienie programu obrad po-
między Krajową Komisją Porozumiewawczą a Komisją Rządową.
Spotkanie to odbędzie się w dniu 31.10.br. w Warszawie o godz. 11-tej. Ze strony 
Rządu będzie przewodniczył premier [Józef] Pińkowskib 2. NSZZ „Solidar-
ność” wystąpi z następującymi postulatami:

− zarejestrowanie statutu NSZZ „Solidarność” bez żadnych poprawek 
i zmian,

− udostępnienie środków masowego przekazu dla NSZZ.
− poprawa zaopatrzenia w żywność i inne artykuły rynkowe,
− udostępnienie maszyn poligrafi cznych, które są zatrzymane na Okęciu,
− zaprzestanie szykan i utrudnień przeciwko działaczom NSZZ „Solidar-

ność”.
W ogólnym odczuciu daje się zauważyć, że na rozmowy delegacji NSZZ „So-
lidarność” nie będzie mowy o żadnych ustępstwach w stosunku do Komisji 

a Powyżej w lewym górnym rogu odręczna notatka Do spr[awy] obiekt[owej] „Odnowa”.
b W oryginale Pieńkowski. 
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Rządowej. Z ramienia RKZ NSZZ „Solidarność” w Częstochowie na rozmowy 
do Warszawy udał się [Waldemar] Soborak3.

− Krajowa Komisja Porozumiewawcza dzisiaj zebrała się już o godz. 8.00 
by przygotować się do rozmów jakie o [godz.] 11.00 rozpoczną z pre-
mierem [Józefem] Pińkowskim.

− Prowadzący zebranie wyjaśnił, że:
- do Protokółu Sądu Wojewódzkiego [Lech] Wałęsa4 złożył wyjaśnienia 
że Związek nie jest organizacją polityczną, że Sąd bezprawnie usu-
nął ze statutu punkty tam umieszczone, obowiązkiem Sądu jest statut 
w całości zatwierdzić lub też nie.

− Po posiedzeniu Sejmu zebrała się na posiedzenie KKP[,] która podjęła de-
cyzję zaskarżenia orzeczenia Sądu Wojewódzkiego do Sądu Najwyższego.

− Ponieważ nie wiadomo kiedy Sąd Najwyższy przystąpiłby do rozpa-
trywania tego postanowienia w rozmowach z premierem przedstawić 
propozycję by ten spowodował, że w ciągu 3 dni NSZZ „Solidarność” 
zostanie zarejestrowana /statut zarejestrowany w pierwotnym […]c 
brzmieniu/.

− Problem udzielania wywiadów do radia i telewizji winien wgd prowa-
dzącego wyglądać następująco:
- zakładowe komitety założycielskie NSZZ „Solidarność” winni upo-

ważnić wytypować osoby, które w ich imieniu mogą takowych 
wyjaśnień, wywiadów udzielać.
Poinstruować ich należy co mogą powiedzieć a czego nie mogą. Re-
porter prowadzący wywiad czy rozmowę winien jasno przedstawić 
plan reportażu.
Cała rozmowa z dziennikarzem powinna być nagrywana na magne-
tofon, by móc skonfrontować z audycją jaka ukazuje się w środkach 
masowego przekazu.

− Prowadzący stwierdził, że w dalszej części zebrania musimy zebrać 
postulaty pod adresem wojewody częstochowskiego, w innych woje-
wództwach już to dawno zrobiono my zostaliśmy w tyle.

− Uwagi prowadzącego zebranie do działalności RKZ:
−  nie ma u nas żadnej działalności propagandowej, 
− zwracam się do zakładów które mają możliwości wykonać plakaty 

by […]c się tego podjęły, treść plakatów podałem,
− musimy ogarnąć akcję propagandową całe miasto i cały region, 
− nie będziemy pytać wojewody czy możemy to robić już minął ten 

czas dawno, 
c Wyrażenie skreślone znakami x.
d W oryginale w/g.
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− przygotować musimy deklaracje członkowskie gdyż do tej pory 
praktycznie tej akcji nie rozpoczęliśmy,

− musimy być bardziej aktywni w swych działaniach, bo w innym 
przypadku mogą przyłączyć nas do innego regionu.

− Zwrócono uwagę, eżee deklarację powinny być dostarczone do RKZ 
w 3 egz. oprócz listy. Związek posiada już własne konto, będzie wpłacał 
wszystkie świadczenia zgodnie ze statutem. [Romuald] Worwąg5 poruszył 
sprawę plakatu i stwierdził, że RKZ nie może nic sam zrobić ponieważ nie 
ma żadnej pomocy z zakładów pracy. Zakłady pracy powinny udostęp-
nić powielacze, kserografy, aby rozwinąć akcję propagandową jak to się 
dzieje w W[arsza]wie czy Gdańsku. Zwrócił się o pomoc w dostarczaniu 
papieru i innych materiałów. Pani Troszczyńska Elżbietaf6 zaoferowa-
ła 250 egz. statutu. Domy towarowe „Centrum” są w stanie udostępnić 
kserograf. [Romuald] Worwąg powiedział, że należy tak rozwijać akcję 
propagandową aby było to widać na całymg mieście poprzez wywieszanie 
transparentów plakatów oraz odezw na bramach murach szybach wysta-
wowych o treści żądanej rejestracji NSZZ „Solidarność”.

− Następnie […]c poruszono sprawy przepustek, aby delegaci mogli się 
spotkać raz w tygodniu w rejonowym Komitecie Założycielskim.

− Prowadzący zebranie odczytał składy komisji przy RKZ NSZZ „So-
lidarność” w Cz[ęstocho]wie. Komisja organizacyjna: [Wojciech] 
Więckowski7, [Romuald] Worwąg, [Ryszard] Dylczyk8. Komisja 
ekonomiczna: [Elżbieta] Biernacka9, Mucha Danuta10. Komisja 
Koordynacyjna: [Ryszard] Słowik11, [Jerzy] Wójcik12. Komisja kultu-
ralno-społeczna: [Bogdan] Całusiński13, [Andrzej] Wątroba14, [Jacek] 
Dworakowski15.

− Następnie zaznaczono, że przy MKZ działa komisja interwencyjna[,]  
która prowadzi są działalność codziennie w godzinach od 7[.00]-14.00. 
Prowadzący zebranie poprosił o zgłaszanie postulatów:
− sprawa Szpitala Wojewódzkiego i Szpitala Onkologicznego,
− zlikwidowanie sklepów komercyjnych /przedstawiono wczoraj na 

spotkaniu i I Sekretarzem KW termin 7 dni/,
− postulat do wojewody odnośnie przedsięwzięć organizacyjnych co 

do wizyty papieża w 1982 r.
− zażądano odpowiedzi od wojewody jakie wynikły straty i jakie kon-

sekwencje wyciągnięto wobec winnych w zaistniałej sytuacji,
e-e Wpisano maszynowo ponad wierszem w miejsce wyrażenia skreślonego znakami x.
f W oryginale Ależbieta.
g W oryginale vałym.
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− wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do winnych za budowę przej-
ścia w III Alei,

− sprawa zalewu pod Żarkami.
− pani Grzybowska16 pracownica kina hprzedstawiłah postulat wy-

świetlenia fi lmu[,] jaki został nakręcony podczas trwania strajku na 
Wybrzeżu,

− przedstawiciel Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej odwołać 
ze stanowiska I Sekretarza – jeżeli wystąpi wiele zakładów z takim 
postulatem to wtedy będzie efekt. Uzasadniać to możemy budową 
tunelu, niewłaściwym zabezpieczeniem żywności podczas pobytu 
papieża, brakiem Szpitala Wojewódzkiego z prawdziwego zdarzenia, 
budowa budynku KW – po co z jakich pieniędzy, zły stan przedszkoli 
i żłobków.

Uwaga prowadzącego:
Listy postulatów powinny być sporządzone w 5 egz. na dodatkowych zebraniach 
do tego celu powołanych i złożone w RKZ-cie.

− [Wiesław] Czarnecki17 – Melodia – zlikwidować sklep milicyjny,
Kolasa Eugeniusz18 – Zjednoczone Z[akła]dy Zbożowe: powołać komi-
sję przez RKZ do zebrania usystematyzowania postulatów i skierować 
z odpowiednimi wnioskami do KW i KC. Postulat zwolnienia wojewo-
dy, I Sekretarza trzeba bezpośrednio kierować do władz centralnych, 
zakłady muszą przedstawić takie postulaty i wtedy one nie zginą. Zli-
kwidować kasyno milicyjne.

− Prowadzący zebranie: w terminie do 10 listopada [br.] zakładowe NSZZ 
przedstawią listy postulatów, natomiast komisja doradców je opracuje 
i przedstawi do KW lub KC.

− przedstawiciel Biblioteki Miejskieji: zgłosił postulat by wykorzystać 
budynek WRZZ w odpowiedzi wyjaśniono mu, że Służba Zdrowia zgło-
siła postulat fi lię szpitala oddział onkologiczny.

− przedstawiciel PKS-u: budynek hotelu Urzędu Wojewódzkiego prze-
kształcić na przedszkole.

− zgłoszono postulat dot[yczący] Teatru Częstochowskiegoj, że należy żą-
dać od władz wojewódzkich szybkiego zakończenia remontu,

− odnośnie szkoły muzycznej gdzie panują okropne warunki należy […]c za-
żądać aby poprawiła się sytuacja bo jeśli stać nas na budowę pałacówk to 
również powinno nas stać na budowę i modernizację ośrodków kultury.

h-h Wpisano odręcznie ponad wierszem w miejsce wyrażenia skreślonego znakami x.
i W oryginale biblioteki miejskiej.
j W oryginale teatru częstochowskiego.
k W oryginale pałacy.
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− zwrócono uwagę na niewłaściwe wykorzystywanie wojewódzkiego 
domu kultury i rozliczyć odpowiedzialnych ludzi za tą powstałą sytua-
cję.

− stworzenie warunków aby umożliwić ukazanie działalności NSZZ „So-
lidarność” na lamach prasy regionalnej.

− padła propozycja stworzenia własnej gazety.
− postulat o ograniczenie cenzury lub całkowite jej zlikwidowanie. 

udostępnienie w „Życiu Cz[ęstocho]wy” kolumny dla NSZZ „Solidar-
ność”, a w razie odmowy bojkot całego nakładu.

− domagano się aby wywiady dla prasy działaczy NSZZ były autoryzowa-
ne.

− domagano się analizy pracy organów milicji obywatelskiej w stosunku 
do kierowców jak również do innych obywateli, /pobicia, łapówki/,

− jeden z zebranych powiedział, że w W[arsza]wie na Uniwersytecie 
Warszawskim jest wywieszone hasło „dopóki MO zarabia więcej niż 
nauczyciele to nie będzie socjalizmu”.

− SKR mają pomagać rolnikom nie pracować w przemyśle, w takim ukła-
dzie są one zbyteczne,

− Solski19: dlaczego w ramach pożyczki z ZSRR kupujemy alkohol, zre-
zygnować z pomocy jaką udziela nam Związek Radziecki w artykułach 
żywnościowych.

− takie postulaty mogą być zrozumiane jako próba złamania sojuszu dlate-
go musimy być ostrożni żeby kierować do handlu postulat by sprawdzał 
takie rzeczy których nam brakuje.

− [Karol] Augustowski20: Wełnopol – jesteśmy tutaj po to by bronić ludzi 
pracy a nie……… .

− przedstawicielka domu handlowego Merkury: należy wyjść z postula-
tem do władz wojewódzkich by rozliczyć pracę handlu w sklepach, brak 
towarów a magazyny są przeładowane bublami.

− katastrofalny jest stan transportu PTHW co bardzo utrudnia pracę w 
handlu,

− stwierdzenie kierowcy z WPHW, że prawie 70% taboru jest niespraw-
ne,

− padło pytanie jak jest z mięsem, które zalega całe chłodnie, a w sklepach 
nie ma nic – odpowiedział pracownik zakładów mięsnych że czynio-
ne są już zapasy na święta, a masę towarową mięsną rozdziela się wgd 
rozdzielników centralnych i tej decyzji nawet nie może zmienić woje-
woda,

− padła propozycja, żeby do komisji kontrolnej powołano przez wojewodę 
włączyć przedstawicieli NSZZ „Solidarność”.
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− był postulat aby wzmocnić RKS bo jest bardzo słaby i aby nas poważnie 
traktowano i nasze postulaty to musimy być mocni.

− członek zarządu RKZ oświadczył, że o działalności organizacyjnej i wy-
stępowaniach z postulatami do władz przesyłane są do MKZ Gdańsk.

− następnie poruszono sprawę wyborów i ordynacji wyborczej i polecono 
aby wybierać ludzi do organów związkowych uczciwych i niebojących 
się władzy i dyrekcji.

− następnie poruszono sprawę rozpowszechniania […]c statutu wśród za-
łóg zakładów pracy NSZZ „Solidarność”.

− padła propozycja aby powołać komisję redakcyjną gazetki w składzie 5-
6 osób, jest powielacz papier i inne materiały lecz brakuje ludzi, którzy 
mogliby to robić – zaznaczono że będzie to praca społeczna.

− prowadzący zebranie postawił wniosek by do komisji powołał wojewoda 
częstochowski dol spraw sprawdzenia stopnia zapełnienia magazynów 
dokooptować przedstawiciela NSZZ.

− zwracano uwagę by wszystkich członków związków cechowała solidar-
ność jeden zakład stawał w obronie drugiego.

− przedstawiciel H[uty im.] B[olesława] B[ieruta w Częstochowie]: wyjaś-
nił, że dzisiaj o godz. 10.00 odbyło się wspólne zebranie przedstawicieli 
Rady Zakładowej i tymczasowego komitetu założycielskiego NSZZ. Na 
spotkaniu tym powołano 10-cio osobową R[adę] Z[akładową,] w skład 
której wchodzą 2 przedstawiciele starej R[ady] Z[akładowej] i 8 z „So-
lidarności”. Skład Rady odpowiada wyjaśnił ilościom członków załogi, 
która opowiadała się za jednym i drugim związkiem.

− kolejny wypowiadają[c] się zwrócił uwagę że zbyt długo trwają sprawy 
związane z przygotowaniem deklaracji […]c i legitymacji członkow-
skich. Stwierdził, że w jego zakładzie mówi się macie taki sam bajzel 
[…]c w „Solidarności” jak w starym, bo tak długo się organizujecie.

− prowadzący apelował by jeden zakład który ma możliwości wykonania 
deklaracji pomaga drugiemu.

− [Zbigniew] Kokot21: /członek komisji interwencyjnej/ stwierdził, by 
w żadnym wypadku członkowie NSZZ „Solidarność” po otrzymaniu 
zaproszeń od Komitetów Partyjnych na spotkania nie wybierali się msa-
mim. Prosił by to przekazać pozostałym członkom nieobecnym.

− podobnie należy się zachować w przypadku otrzymania wezwań do 
SB.

l W oryginale dos.
m-m Wpisano odręcznie ponda wierszem w miejsce wyrażenia razem skreślonego poziomą 

kreską.
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− poruszono następnie sprawę Spółdzielni Inwalidów, że […]c zawyżo-
ne są normy i ludzie nie mogą się wyrobić. Przedstawiono aby kilka 
spółdzielni połączyło się razem to będzie większa siła i będą się mogli 
przeciwstawiać dyrekcji.

− Postawione zostało pytanie odnowy taryfi katory płac w budownictwie 
i czy ich obowiązują bo NSZZ „Solidarność” nie podpisała tych poro-
zumień a podpisały tylko związki branżowe. Porozumienie to zostało 
zbojkotowane przez pracowników Huty Katowice.

− w stosunku do służby zdrowia powiedziano aby nie przyjmować pod-
wyżek płac ponieważ więcej im się należy.

− następnie były poruszone sprawy podwyżek plac w różnych zakładach 
pracy.

− wrócono do rozmów[,] które są prowadzone dzisiaj pomiędzy Krajową 
Komisja Porozumiewawczą a Komisją Rządową i jeżeli nie zostanie pod-
pisane porozumienie odnośnie 5 głównych postulatów NSZZ Solidarność 
to w dniu 12.11.br. zostanie ogłoszony strajk generalny. Przedstawiono 
zadania na dzień dzisiejszy aby się przygotować do ewentualnego strajku 
generalnego a mianowicie zorganizować opaski biało-czerwone zapewnić 
ład i porządek zabezpieczyć mienie społeczne maszyny i urządzenia, za-
bezpieczenie się w prowiant, zakaz wnoszenia alkoholu na teren zakładu 
zorganizować służby porządkowe. Ma być to strajk okupacyjnyn ludzie 
pod żadnym pozorem nie mają prawa wyjść na ulicę bo w tym przypad-
ku będzie interweniowało MO i SB. MO i SB nie mają prawa wejść na 
teren zakładu. Stwierdzono, które zakłady nie będą strajkować: handel 
miejski, służba zdrowia elektrownie i wodociągi, piekarnie. Z[akła]dy 
nie będą strajkować na znak solidarności wywiesza biało-czerwone fl agi 
i ludzie pozakładają biało-czerwone opaski.

− prowadzący zebranie oznajmił: od dzisiaj komitety założycielskie NSZZ 
„Solidarność” przekształcają się w Komitety Strajkowe.

− w okresie od 1-12.11.br. wszystkie komitety organizują pełną gotowość 
strajkową tzn. przygotowują plac opaski wszystko to co potrzebne do 
strajku.

− kto będzie strajkował tzn. jaki zakład zostanie ustalone na posiedzenie 
krajowej komisji porozumiewawczej i zostanie przekazane zaintereso-
wanym na specjalnym zebraniu.

− podkreślił, żeby podczas strajku nie było żadnych wyjść na ulicę picia 
wódki by w żaden sposób nie dopuścić do stworzenia pretekstu do wej-
ścia na teren zakładu MO.

n W oryginale ukupacyjny.
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− godzina rozpoczęcia strajku nie jest jeszcze ustalona.
− na […]c pytanie co zrobić z chłoporobotnikami którzy są w „Solidar-

ności” a nie będą chcieli strajkować z uwagi na posiadany inwentarz 
odpowiedziano, że jest związek „Solidarność Wiejska” i jak się czuja 
chłopami to niech się tam zapiszą.

− do strajku nie wolno nikogo zmuszać.
− handel spożywczy będzie pracował ale personel będzie nosił opaski.
− prowadzący przestrzegał by komitety NSZZ „Solidarność” nie szły na 

umowę z dyrekcjami. Bo spotkano przypadki podstawiania dokumentów 
do podpisu[,] w których m.in. były stwierdzenia że nie będą strajkować 
bez zgody dyrekcji.

− dopiero od 12 można będzie przekształcić Komitety strajkowe w Komi-
tety założycielskie.

− […]c odczytano komunikat społecznego Komitetu budowy pomników 
ofi ar z 1970 r. tekst na pomniku „dnia 17.12.1970 r. o godz. 6.00 na 
rozkaz władzy dokonano masowej masakry bezbronnej ludności”. Cytat 
z III cz[ęści] Dziadów A[dama] Mickiewicza.

− „proszę abyście nigdy nie utracili wolności ducha” Jan Paweł II22 do 
Polaków.

− postawiono projekt aby ten komunikat został powielony i przesłany do 
zakładów pracy jak również rozkolportowany na terenie miasta.

− Umówiono się na następne spotkanie czwartek 6.11.br. o godz. 9.00.
− Na zakończenie zebrania odśpiewano Hymn Polski. Zebranie zakończo-

no o godz. 13.30.
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w Przedsiębiorstwie Transportowo-Sprzętowym Budownictwa „Transbud” w Częstochowie; 1981 
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członek Prezydium ZR NSZZ „Solidarność” Region Częstochowa; 1981 delegat na I KZD; 1981-1982 
internowany. AIPN Ka, 010/52, t. 3, k. 93; W. Rotarski, Częstochowska lista internowanych, cz. III (N-T), 
„Gazeta Solidarna” (2007), nr 214, s. 9.

12 Jerzy Wójcik (ur. 1949). Działacz związkowy; 1983 skazany na karę grzywny za udział w 
nielegalnej manifestacji; rozpracowywany w ramach SO kryptonim „Inżynier”. AIPN Ka, 09/56, 
k. 6, 48; AIPN Ka, 010/52, t. 1, k. 79. 

13 Bogdan Całusiński (1934-1999). Nauczyciel akademicki; dziekan Wydziału Matematycz-
no-Przyrodniczego WSP w Częstochowie.

14 Andrzej Wątroba (ur. 1949). Nauczyciel akademicki. AIPN Ka, 010/52, t. 1, 
k. 46.

15 Jacek Dworakowski (ur. 1944). Nauczyciel akademicki; 1980 prorektor WSP 
w Częstochowie. AIPN Ka, 010/52, t. 1, k. 46.

16 Brak bliższych danych.
17 Wiesław Czarnecki (ur. 1933). Działacz związkowy; 1980 współzałożyciel 

i członek KZ NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Artykułów Muzycznych „Melodia” 
w Częstochowie; 1981 członek Prezydium ZR NSZZ „Solidarność” Region Częstochowa; 1982 
internowany; 1980-1981 rozpracowywany w ramach SO kryptonim „Muzyk”. AIPN Ka, 027/470, 
k. 1-29; W. Rotarski, Częstochowska lista internowanych, [cz. I] (A-I), „Gazeta Solidarna” (2007), 
nr 212, s. 9.

18 Brak bliższych danych.
19 Brak bliższych danych.
20 Karol Augustowski. Działacz związkowy; 1980 członek NSZZ „Solidarność” przy Przę-

dzalni Czesankowej „Wełnopol” w Częstochowie. M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie 
częstochowskim…, s. 337. 

21 Zbigniew Kokot (ur. 1950). Działacz związkowy; 1980 wiceprzewodniczący TZ KZ Huty 
im. Bolesława Bieruta w Częstochowie; 1980 przewodniczący RKZ (1981 przewodniczący ZR) 
NSZZ „Solidarność” Region Częstochowa; 1981 delegat na I KZD; członek KK NSZZ „Solidar-
ność”; 1981--1982 internowany; 1982-1989 organizator pomocy dla represjonowanych i ich ro-
dzin; 1980-1982 rozpracowywany w ramach SOR kryptonim „Działacz”; 1982-1990 wg zapisów 
ewidencyjnych TW „Ikar”, zarejestrowany pod nr. 6123. AIPN Ka, 027/478; Kryptonim „Klan”. 
Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ „Solidarność”…, t. 1, s. 473.

22 Jan Paweł II właściwie Karol Wojtyła (1920-2005). Kapłan archidiecezji krakowskiej; 
1946 przyjął święcenia kapłańskie, 1958 sakrę biskupią, 1967 kreowany kardynałem, 1978 wy-
brany papieżem; duszpasterz i nauczyciel akademicki; od 1958 biskup pomocniczy i wikariusz 
generalny, od 1962 wikariusz kapitulny, od 1964 arcybiskup metropolita krakowski; od 1969 wi-
ceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski; uczestnik Soboru Watykańskiego II i Synodu 
Biskupów, autor 14 encyklik i wielu dzieł teologicznych; 1 V 2011 beatyfi kowany w Watykanie. 
A. Boniecki, Kalendarium życia Karola Wojtyły, Kraków 1983.
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Nr 6

b.d., b.m. – Słowny opis zagrożenia.

Słowny opis zagrożenia (faktu)

 Zgodnie z wcześniej zaplanowanym terminem w dniu 11.11.br. o godz. 
9.00 w Klubie „Ikar” przy MPK rozpoczęło się zebranie Regionalnej Komi-
sji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Częstochowie. Na spotkaniu tym 
omawiano sprawę odwołania gotowości strajkowej, przeciwdziałaniu „dzikim 
strajkom” oraz zapoznano z motywami strajku służby zdrowia. Po omówieniu 
powyższych spraw wystąpiła przedstawiciela NSZZ „Solidarność” w Spółdziel-
ni Inwalidów „Anka” w Cz[ęstochowie]. Nawiązała do faktu odbycia w dniu 
wczorajszym w Urzędzie Wojewódzkim narady dyrektorów zakładów i instytu-
cji w sprawie zabezpieczenia mienia zakładów w przypadku strajków i odbytych 
później narad z załogami. Mówiła, że prezes Spółdzielni „Anka” po tej nara-
dzie straszył ludzi, że w stosunku do tych osób, które wezmą udział w strajku 
wyciągnięte będą konsekwencje służbowe. W dyskusji zebrani potwierdzili, że 
w innych zakładach odbyły się podobne narady.
 W związku z tym członek prezydium Jan Styra – technik geodeta, 
pracownik Urzędu Gminy Konopiska rzucił hasło by poprosić Wojewodę o przy-
bycie w celu wyjaśnienia tej sytuacji i innych spraw dotyczących stawianych 
władzom zarzutów.
Propozycja ta została przez zebranych przyjęta i wystąpiono z nią do Wojewody. 
Wojewoda wyraził zgodę na przyjęcie delegacji w Urzędzie Wojewódzkim. Nie 
zadowoliło to członków komisji, którzy w dalszym ciągu żądali przybycia Wo-
jewody do klubu „Ikar”. Poinformowano ich, że Wojewoda jest już umówiony 
na KSR do Częstochowskich Zakładów Materiałów Ogniotrwałych. W związku 
z powyższym członkowie Komisji Koordynacyjnej skontaktowali się z członkami 
NSZZ „Solidarność” z Cz.Z.M.O. polecając demonstracyjne […]a opuszczenie 
zebrania KSR-u przez tych członków, którzy należą. W momencie wejścia Wo-
jewody i dyrekcji na obrady KSR 14 członków „Solidarności” opuściło salę. Po 
około 40 minutach weszli na salę przedstawiciele Komitetu Założycielskiego 
NSZZ „Solidarność” w Cz[ęstochowie,] którzy wezwali pozostałych człon-
ków „Solidarności” do opuszczenia sali. Jeden z nich zwrócił się do Wojewody 
z pytaniem[,] dlaczego nie uczestniczy on w spotkaniu z Komisją Koordynacyjną. 
Uzyskali odpowiedź[,] że Wojewoda wyznaczył spotkanie z delegacją Regional-
nej Komisji Koordynacyjnej a przybył tutaj, gdyż zaproszony był wcześniej. Po 
tym oświadczeniu jeszcze 7 członków „Solidarności” opuściło salę.

a Wyrażenie wykreślone na czarno.
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 W związku z zaistniałą sytuacja RKZ zwołał nadzwyczajne posiedze-
nie tego ogniwa na godz. 15.00. Do godz. 16.00 zebrało się około 100 osób, 
wśród których znajdowały się delegacje chłopów z miejscowości Kocin, de-
legacje z Koniecpola oraz w oddzielnym pomieszczeniu zebrało się około 
25 osób – przedstawicieli z obu uczelni częstochowskich i środowiska nauczy-
cielskiego.
O godz. 17.00 przewodniczący RKZ NSZZ „Solidarność” ponownie poinfor-
mował Sekretariat Wojewody, że czekają na jego przybycie do godz. 19.00, zaś 
po tym czasie mogą rozmawiać wyłącznie z przedstawicielem komisji rządowej, 
przed którym chcą postawić postulat odwołania dotychczasowego Wojewody 
i I Sekretarza KW PZPR.
Postulat ten wnoszą z uwagi na to, że rzekomo celowo nie zezwalają na wpro-
wadzenie do sprzedaży zebranego w większej ilości masła w mleczarni /ponad 
10 ton/, jak również w chłodnib maja znajdować się nadmierne ilości mięsa, 
które również nie zezwalają wprowadzić na rynek.
Ponadto zamierzają zgłosić postula dotyczący przekazania budynku KW PZPR 
na cele służby zdrowia.
Planują również podjąć działania polegające na zbieraniu podpisów pod otrzy-
maną z Warszawy petycją domagającą się uwolnienia L[eszka] Moczulskiego1, 
jak też podjęcia dialogu władz państwowych z opozycją polityczną.
Równocześnie uzyskano informacje, mówiące o tym, że Kuria zaproponowała 
im dostarczenie taśmy magnetofonowej z mszą w intencji Regionalnemu Ko-
mitetowi Założycielskiemu, którą będą mogli odtwarzać w dowolnym czasie 
w pomieszczeniach Klubu „Ikar”. Na zewnątrz rozprzestrzeniają pogłoskę jako-
by podjęli strajk okupacyjny głodowy.
Dotychczas starali się nawiązać kontakt z MKZ NSZZ „Solidarność” w Gdańsku 
i Łodzi. Porozumieli się tylko z Gdańskiem, gdzie odebrał telefon dyżurny, który 
ma powiadomić L[echa] Wałęsę, że RKZ NSZZ „Solidarność” w Cz[ęstocho]wie 
chce podjąć strajk głodowy. W trakcie spotkania w Klubie „Ikar” znajdującym 
się na terenie MPK w Cz[ęstocho]wie przebywa w jego pomieszczenia stale 
około 30 osób a w poszczególnych okresach liczba ta zwiększa się do około 
100 osób.
 Przewodniczący ogniwa zakładowego NSZZ „Solidarność” PKS Oso-
bowa Oddziału w Cz[ęstocho]wie oświadczył, iż w przypadku podjęcia RKZ 
strajku również będzie się z nimi solidaryzować załoga tego oddziału.
 W ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt[onim] [„]Spotka-
nie” zmierzać się będzie do:

− przeciwdziałania przekształcenia się zaistniałej sytuacji w konfl ikt 
i przeniesieniu się go na zakładowe ogniwa NSZZ „Solidarność”,

b W oryginale chodni.
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− bieżącego rozpoznania operacyjnego rozwoju sytuacji wśród uczestni-
ków spotkaniu,

− ustalenia osób przejawiających największą aktywność w wysuwaniu żą-
dań i postulatów.

[…]c

Źródło: AIPN Ka, 010/52, t. 1, k. 8-9, oryginał, mps.

1 Leszek Moczulski (ur. 1930). Polityk, publicysta, historyk; od 1947 członek ZWM; od 
1948 członek PZPR (1949 usunięty z partii); 1950-1977 redaktor tygodników „Dookoła Świata”, 
„Stolica”; współzałożyciel ROPCiO (1977), KPN (1979) – przewodniczący Rady Politycznej; 
1977-1980 redaktor pism wydawanych poza cenzurą „Opinia”, „Droga”, „Gazeta Polska”; repre-
sjonowany przez władze komunistyczne; 1991-1997 poseł na Sejm RP; 2008 uznany przez SN za 
współpracownika SB (TW Lech 1969-1977). Służba Bezpieczeństwa wobec przemian politycz-
nych w latach 1988-1990. Region Łódzki, wstęp, wybór i opr. S. Pilarski, Warszawa – Łódź 2009, 
s. 64.

c Podpis nieczytelny.
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Nr 7

1980 listopad 21, Piotrków Trybunalski – Wniosek o wszczęcie sprawy obiekto-
wej kryptonim „Związkowiec”.

Piotrków Trybunalski, dnia 21.11.1980 rok[u]
„Zatwierdzam”a

Tajne spec[janelgo] znaczenia
Egz. nr b1b

Wniosek
o wszczęcie sprawy obiektowej kryptonim „Związkowiec”

Na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” Ziemi Ra-
domszczańskiej z tymczasową siedzibą przy Zakładach Przemysłu Meblarskiego 
im. „Gwardii Ludowej” w Radomsku[.]
Cel założenia: w dniu 17 października 1980 roku na spotkaniu przedstawi-
cieli zakładowych komitetów założycielskich NSZZ „Solidarność” z terenu 
Radomska, utworzony został Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ 
„Solidarność” Ziemi Radomszczańskiej z tymczasową siedzibą przy Zakładach 
Przemysłu Meblarskiego im. Gwardii Ludowej w Radomsku.
W skład powołanego 11 osobowego prezydium weszły następujące osoby:
przewodniczący

− Roman Walas1, członek PZPR, zatrudniony w Zakładach Przemysłu 
Meblarskiego im. Gwardii Ludowej jako pracownik fi zyczny,

wiceprzewodniczący
− Janusz Zasępa2, członek PZPR, zatrudniony w Fabryce Maszyn „Faze-

na” na stanowisku referenta ds.c rewizji gospodarczej,

a Poniżej pieczęć podłużna Z[astęp]ca Komendanta Wojewódzkiego MO ds. Służby Bez-
pieczeństwa w Piotr kowie Trybunalskim płk inż., A[dolf] Dyszy. Nieczytelny podpis z od-
ręcznie wpisaną datą 22.XI.[19]80 r. – Adolf Dyszy (ur. 1929). Płk; od 1950 słuchacz CW MBP; 
1952 młodszy referent Sekcji II Wydziału I Departamentu IV MBP; 1953 młodszy referent (re-
ferent) Sekcji I Wydziału V Departamentu IX MBP; 1956 ofi cer operacyjny Sekcji I Wydziału 
I Departamentu IV MBP; 1957 ofi cer operacyjny (od 1958 starszy ofi cer operacyjny) Wydziału 
IV Departamentu III MSW; od 1963 starszy ofi cer operacyjny Wydziału II Departamentu III 
MSW; 1965 starszy inspektor Inspektoratu Departamentu III MSW; od 1965 zastępca naczel-
nika (od 1972 naczelnik) Wydziału IV Departamentu III MSW; od 1975 zastępca komendanta 
wojewódzkiego MO ds. SB w Piotrkowie Trybunalskim; 1983 zastępca szefa WUSW ds. SB 
w Piotrkowie Trybunalskim; od 1983 szef WUSW w Ostrołęce; 1990 zwolniony ze służby. 
AIPN Ld, 0958/1875.

b-b Wpisano odręcznie.
c W oryginale d/s.
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wiceprzewodniczący 
− Józef Kowalczyk3, zatrudniony w Fabryce Maszyn „Fazena” na stano-

wisku referenta działu kontroli jakości,
sekretarz 

− Janina Gaj4, kandydat PZPR, zatrudniona w Fabryce Maszyn „Fazena” 
na stanowisku referenta działu ekonomicznego,

członkowie: 
− Mieczysław Zaręba5, członek PZPR, zatrudniony w Zakładach 

Przemysłowych im. „Gwardii Ludowej” jako pracownik działu re-
montowo-naprawczego,

− Wiesław Błaszczyk6, zatrudniony w Fabryce Maszyn „Fazena” na sta-
nowisku przewodniczącego rady zakładowej,

− Zbigniew Ptak7, zatrudniony w Zakładach Przemysłowych im. „Ko-
muny Paryskiej” na stanowisku brygadzisty,

− Tadeusz Kamiński8[,] zatrudniony w Zakładzie Narzędzi Gospodar-
czych na stanowisku kierownika działu kontroli jakości,

− Józef Krogulec9, zatrudniony w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Ko-
munikacji Miejskiej Oddział w Radomsku jako kierowca,

− Marian Wilczyński10[,] zatrudniony w Wytwórni Konstrukcji Stalo-
wych „Mostostal” jako mistrz,

− Waldemar Potyra11, zatrudniony w Fabryce Maszyn „Fazena” jako 
frezer[.]

Wspomniany komitet ogłosił akces przynależności do MKZ NSZZ „Solidar-
ność” Ziemi Łódzkiej.
W skład MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomszczańskiej weszły ogniwa 
„Solidarności” z następujących zakładów i przedsiębiorstw:

1. Zakłady Przemysłu Meblarskiego im. „Gwardii Ludowej” w Radom-
sku,

2. Fabryka Maszyn „Fazena” w Radomsku,
3. Wytwórnia Konstrukcji Stalowych „Mostostal” w Radomsku,
4. Zakłady Przemysłowe im. „Komuny Paryskiej” w Radomsku,
5. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Oddział w Ra-

domsku,
6. Zakład Narzędzi Gospodarczych w Radomsku.
Z wymienionych zakładów i przedsiębiorstw akces wstąpienia do NSZZ 

„Solidarność” zadeklarowało ogółem 7800 osób, co stanowi ponad 70% 
załogi.

W związku z tym zachodzi potrzeba ochrony operacyjnej utworzonego MKZ 
NSZZ „Solidarność” przed wpływami i oddziaływaniem ze strony antysocjali-
stycznych oraz dla wspierania instancji partyjnych w działalności chroniącej te 
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związki przed deformacją i przechodzeniem na negatywną i destrukcyjną dzia-
łalność.

Zasadniczym celem naszej pracy będzie ujawnienie faktów i działalności 
antysocjalistycznej na terenie MKZ NSZZ „Solidarność”, a w szczególności:

− rozpoznawanie inicjatyw i zamierzeń elementów antysocjalistycznych, 
obliczonych na opanowanie lub wywieranie wpływów na załogi zakła-
dów pracy i ruch związkowy,

− dokumentowanie faktów łamania przepisów prawa, wykorzystywania 
niezgodnie z przeznaczeniem mienia zakładowego /radiowęzły, tablice 
ogłoszeń tzw. mała poligrafi a itp./ i innych przejawów naruszania dyscy-
pliny przez osoby z ogniw „Solidarności” będących pod wpływem grup 
antysocjalistycznych,

− organizowanie skutecznych barier uniemożliwiających działaczom anty-
socjalistycznym przejmowanie inicjatyw w ruchu związkowym,

− podejmowanie działań operacyjno-profi laktycznych zmierzających do 
dezintegracji aktywu NSZZ „Solidarność” pozostającego pod wpływem 
grup antysocjalistycznych, w celu paraliżowania ich działalności i osła-
bienia autorytetu w środowisku.

Biorąc powyższe po uwagę oraz zgodnie z decyzja Dyrektora Depar-
tamentu III „A” MSW, przekazane na telekonferencji w dniu 6.10.1980 roku 
wnoszę o założenie sprawy obiektowej na MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi 
Radomszczańskiej z tymczasową siedzibą przy Zakładach Przemysłu Meblar-
skiego im. „Gwardii Ludowej” w Radomsku.

Wykonano w 2 egz.
Egz. nr 1 – Wydział III „A” KWMO w Piotrkowie Tryb[unalskim]
Egz. nr 2 – Wydział I Dep[artamentu] III „A” MSW Warszawa
Opr. i wyk. SS/WTd

Sprawa obiektowa kryp[tonim] „Związkowiec” /PT 005159/ założona 
została w dniu 21.11.1980 roku na Międzyzakładowy Komitet Założycielski 

d Poniżej z prawej strony pieczęć podłużna Naczelnik Wydziału III „A” KWMO w Piot-
rkowie Tryb[unalskim] ppłk mgr Z[dzisław] Dzwonkowski oraz podpis nieczytelny. – Zdzisław 
Dzwonkowski (ur. 1928). Płk; 1953 młodszy referent (referent) Sekcji IV PUBP w Piotrkowie 
Trybunalskim; 1953 starszy referent Referatu Ochrony PZPB Moszczenica PUBP w Piotrkowie 
Trybunalskim; od 1955 referent Referatu IV PU ds. BP w Piotrkowie Trybunalskim; 1956 ofi cer 
operacyjny Sekcji IV PU ds. BP w Piotrkowie Trybunalskim; od 1957 starszy referent operacyjny 
Referatu ds. Bezpieczeństwa KP MO w Piotrkowie Trybunalskim; od 1967 zastępca dowódcy 
ZOMO w Piotrkowie Trybunalskim; od 1969 zastępca komendanta miejskiego i powiatowego MO 
w Piotrkowie Trybunalskim; od 1975 naczelnik Wydziału III KW MO w Piotrkowie Trybunalskim; 
1979 naczelnik Wydziału III A KW MO w Piotrkowie Trybunalskim; od 1981 naczelnik Wydziału 
V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim; 1990 zwolniony ze służby. AIPN Ld, 0104/210.
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NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomszczańskiej /X600-PTRA/ z tymczasową sie-
dzibą w Zakładach Przemysłu Meblarskiego im. Gwardii Ludowej w Radomsku 
/H421-PTRA/. W pierwszych dniach stycznia 1981 roku siedziba MKZ zosta-
ła przeniesiona do budynku mieszczącego się przy ulicy Kościuszki 7. W tym 
czasie Zarząd MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomszczańskiej liczył 4 oso-
by /przewodniczący dwaj zastępcy i sekretarz/ oraz 7-miu członków i skupiał 
20 zakładów pracy i ok. 13,5 tys. członków.
W dniu 21.03.1981 r[.] MKZ został przemianowany na Delegaturę NSZZ „So-
lidarność” Ziemi Radomszczańskiej /X200 – PTRA/ a liczba członków zarządu 
wzrosła do […]e osób. Prezydium liczyło 9 osób w tym stale urzędujących było 
3 /przewodniczący, zastępca i sekretarz – skarbnik/. W tym czasie Delegatura 
skupiała już 55 zakładów i instytucji z terenu Radomska i okolic, a liczba zrze-
szonych wynosiła ponad 19 tysięcy. Przewodniczącym zarządu MKZ wybrany 
został w dniu 17.10.1980 r[.] Roman Walas – pracownik ZPM im. Gwardii 
Ludowej w Radomsku. /PT 005301/. Natomiast przewodniczącym Zarządu De-
legatury NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomszczańskiej wybrany został w dniu 
21.03.[19]81 r[.] Józef Kowalczyk /FT 005227/ - pracownik Fabryki Maszyn 
w Radomsku /EOB4 – PTRA/.

Organizacyjnie Delegatura „Solidarności” w Radomsku podlegała Za-
rządowi Regionalnemu w Częstochowie /X100/. Celem założenia sprawy była 
potrzeba ochrony operacyjnej utworzonego MKZ NSZZ „Solidarność” przed 
wpływami i oddziaływaniem ze strony elementów antysocjalistycznych oraz 
dla wspierania instytucji partyjnych w działalności chroniącej te związki przed 
deformacją i przechodzeniem na negatywną i destrukcyjną działalność. Cho-
dziło również o ujawnienie faktów i działalności antysocjalistycznej na terenie 
MKZ[.]

Wprowadzenie do ESEZO V
„Związkowiec”

PT   80 11 21 -      

   351667 –
Chodorek  274499
DA MP

NSZZ „Solidarność” a w szczególności:
− rozpoznawanie inicjatyw i zamierzeń elementów antysocjalistycz-

nych w ruchu związkowym,

e Liczba nieczytelna.
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− organizowanie skutecznych barier uniemożliwiających działaczom 
antysocjalistycznym przejmowanie inicjatyw w ruchu związko-
wym,

− podejmowanie działań operacyjno – profi laktycznych zmierzają-
cych do dezintegracji aktywu NSZZ „Solidarność” pozostającego 
pod wpływem grup antysocjalistycznych, w celu paraliżowania ich 
działalności i osłabienia autorytetu w środowisku.

Od momentu założenia sprawy obiektowej odnotowano 6 zagrożeń[,] na które 
założono sprawy operacyjne.
Dalsze prowadzenie sprawy jest uzasadnione zarówno z uwagi na mogące wy-
stępować zagrożenia w czasie trwania stanu wojennego jak i później z chwilą 
reaktywowania działalności związkowejf.
.

Źródło: AIPN Ld, 009/27, k. 2-6, oryginał, mps.

1 Roman Walas (ur. 1959). Działacz związkowy; współorganizator i przewodniczący KZ NSZZ 
„Solidarność” ZPM im. GL w Radomsku; 1980-1981 przewodniczący Prezydium MKZ NSZZ „Soli-
darność” Ziemi Radomszczańskiej; 1981-1982 internowany; 1981-1984 rozpracowywany w ramach 
SOS kryptonim „Szczupły”; 1984-1990 wg zapisów ewidencyjnych TW „Skorpion”, zarejestrowany 
pod nr. 7854. Stan wojenny w regionie łódzkim w dokumentach Służby Bezpieczeństwa, wybór i opr. 
M. Kopczyński, R. Rabiega, Warszawa – Łódź 2008, s. 39.

2 Janusz Zasępa. Działacz związkowy 1980-1981 wiceprzewodniczący KZ NSZZ „Solidar-
ność” ZPM im. GL w Radomsku; 1980-1981 wiceprzewodniczący Prezydium MKZ NSZZ „Soli-
darność” Ziemi Radomszczańskiej.

3 Józef Kowalczyk (ur. 1949). Działacz związkowy; przewodniczący KZ NSZZ „So-
lidarność” w FM „Fazena” w Radomsku; 1980 wiceprzewodniczący Prezydium MKZ 
(1981 przewodniczący ZD) NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomszczańskiej; 1981-1982 in-
ternowany; 1980-1983 rozpracowywany w ramach SOS kryptonim „Wojak”, 1982 

f Poniżej z prawej strony pieczęć podłużna Z[astęp]ca Naczelnika Wydziału V KWMO 
w Piotrkowie Tryb[unalskim] kpt[.] St[anisław] Smoczyński oraz podpis nieczytelny. – Sta-
nisław Smoczyński (ur. 1934). Płk; 1956 ofi cer operacyjny PU ds. SB w Łasku; od 1957 ofi cer 
operacyjny (od 1960 starszy ofi cer) Referatu ds. Bezpieczeństwa KP MO w Łasku; od 1966 za-
stępca komendanta powiatowego MO ds. Bezpieczeństwa w Bełchatowie; od 1971 starszy in-
spektor operacyjny Referatu ds. Bezpieczeństwa KM MO w Tomaszowie Mazowieckim; od 1979 
kierownik sekcji Wydziału III A KW MO w Piotrkowie Trybunalskim; 1982 starszy inspektor 
ds. analityczno-informatycznych przy zastępcy komendanta wojewódzkiego MO ds. SB w Piot-
rkowie Trybunalskim; 1982 zastępca naczelnika Wydziału V KW MO w Piotrkowie Trybunal-
skim; od 1983 zastępca komendanta miejskiego MO ds. SB w Piotrkowie Trybunalskim; 1990 
zwolniony ze służby. AIPN Ld, 0104/305.
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w ramach SOR kryptonim „Przerywnik”; 1985-1990 wg zapisów ewidencyjnych TW „Wojak”, za-
rejestrowany pod nr. 8800. Stan wojenny w regionie łódzkim…, s. 37.

4 Janina Gaj (ur. 1944). Działaczka związkowa; 1980 sekretarz Prezydium MKZ NSZZ „So-
lidarność” Ziemi Radomszczańskiej; 1985-1987 rozpracowywana w ramach SOS kryptonim „Ar-
tykuł”. AIPN Ld, 067/815.

5 Mieczysław Zaręba (ur. 1950). Działacz związkowy; wiceprzewodniczący KZ NSZZ „So-
lidarność” w ZPM im. GL w Radomsku; 1980 członek Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” 
Ziemi Radomszczańskiej; 1981-1982 internowany; 1981-1984 rozpracowywany w ramach SOS 
kryptonim „Kozak”, 1984-1986 w ramach KE kryptonim „Kozak I”. Stan wojenny w regionie 
łódzkim…, s. 40.

6 Wiesław Błaszczyk (ur. 1934). Działacz związkowy; przewodniczący RZ w FM „Fazena” 
w Radomsku; 1980 członek MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomszczańskiej; 1982-1984 roz-
pracowywany w ramach KE kryptonim „Chudy”. AIPN Ld, 067/440.

7 Zbigniew Ptak, (ur. 1947). Działacz związkowy; członek Prezydium KZ NSZZ „Solidar-
ność” w ZP im. KP w Radomsku; 1980 członek Prezydium MKZ (1981 członek ZD) NSZZ „So-
lidarność” Ziemi Radomszczańskiej; 1987-1990 wg zapisów ewidencyjnych TW „Turysta”, zare-
jestrowany pod nr. 10043. Stan wojenny w regionie łódzkim…, s. 417. 

8 Tadeusz Kamiński. Działacz związkowy; 1980 członek Prezydium MKZ NSZZ „Solidar-
ność” Ziemi Radomszczańskiej. 

9 Józef Krogulec (ur. 1935). Działacz związkowy; wiceprzewodniczący KZ NSZZ „So-
lidarność” WPKM w Piotrkowie Trybunalskim oddział w Radomsku; 1980-1981 czło-
nek Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomszczańskiej; 1981-1982 in-
ternowany; 1979 rozpracowywany w ramach SOS kryptonim „Kierowcy”, 1980 
w ramach SOS kryptonim „Malkontent”; 1981-1983 w ramach SOS kryptonim „Negocjator”. 
AIPN Ld, 067/424; Stan wojenny w regionie łódzkim…, s. 38.

10 Marian Wilczyński (ur. 1940). Działacz związkowy; 1980 członek Prezydium MKZ NSZZ 
„Solidarność” Ziemi Radomszczańskiej. Stan wojenny w regionie łódzkim…, s. 322.

11 Waldemar Potyra (ur. 1945). Działacz związkowy; 1980 członek Prezydium MKZ (1981 
wiceprzewodniczący ZD) NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomszczańskiej; 1980-1981 rozpraco-
wywany w ramach SOS kryptonim „Stal”, 1982 w ramach KE kryptonim „Mały”; 1982-1987 
wg zapisów ewidencyjnych TW „Jacek”, zarejestrowany pod nr. 6438. Stan wojenny w regionie 
łódzkim…, s. 416.
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Nr 8

1980 grudzień 30, Radomsko – Plan przedsięwzięć operacyjnych w sprawie ope-
racyjnego sprawdzenia kryptonim „Wojak”.

Radomsko, 30.12.1980 r.
Zatwierdzama

„Tajne”

Plan
przedsięwzięć operacyjnych w sprawie operacyjnego sprawdzenia 

krypt[onim] 
„Wojak”

  Z informacji uzyskanej od tajnego współpracownika ps. „Julia”1 wy-
nika, że od miesiąca września br. przewodniczący Komitetu Założycielskiego 
NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn w Radomsku, oraz przewodniczący 
Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” ziemi 
radomszczańskiej Kowalczyk Józef wykorzystuje przynależność do organizacji 
związkowej NSZZ „Solidarność” do prowadzenia negatywnej działalności poli-
tycznej.
 Wyjaśniając wstępne uzyskane informacje ustalono, że fi gurant był 
głównym inspiratorem i organizatorem strajku okupacyjnego w zakładzie 
„A” Fabryki Maszyn w Radomsku w miesiącu wrześniu. Utrudniał prowa-
dzenie rozmów z Dyrekcją Zakładu przez stawianie coraz to nowych żądań, 
a w czasie spotkań z dyrekcją prezentował wichrzycielskie zachowanie. Był 
również aktywnym uczestnikiem strajku okupacyjnego w Urzędzie Wojewódz-
kim w Piotrkowie Tryb[unalskim] w dniach 18-22 grudnia 1980 roku.
  Z dokonanego rozpoznania operacyjnego wynika, że jako działacz 
NSZZ „Solidarność” negatywnie oddziaływuje na załogi poszczególnych zakła-
dów pracy w Radomsku stwarzając atmosferę niepewności i niewiary w poprawę 
sytuacji gospodarczej w kraju.

a Poniżej pieczęć podłużna Zastępca Naczelnika Wydziału III „A” KWMO w Piotrkowie 
Tryb[unalskim] mjr Jan Półbratek z odręcznie wpisaną datą 4.01.1981 [r.] oraz podpis nieczytelny. 
– Jan Półbratek (ur. 1931). Ppłk; od 1955 referent PU ds. BP w Radomsku; od 1956 ofi cer opera-
cyjny Sekcji II Wydziału III WU ds. BP w Łodzi; od 1966 starszy ofi cer operacyjny Wydziału III 
KW MO w Łodzi; od 1975 kierownik sekcji Wydziału III KW MO w Piotrkowie Trybunalskim; od 
1979 kierownik sekcji (zastępca naczelnika) Wydziału III A KW MO w Piotrkowie Trybunalskim; 
od 1982 zastępca naczelnika Wydziału V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim; 1985 zwolniony 
ze służby. AIPN Ld, 0104/161.



Wybór  dokumentów

71

 Biorąc powyższą działalność wymienionego pod uwagę założono spra-
wę operacyjnego sprawdzenia krypt[onim] „Wojak”[,] w ramach której planuje 
się wykorzystać następujące przedsięwzięcia operacyjne:

1. Poprzez osobowe źródła informacji rozpoznać osobowość fi guran-
ta, walory, cechy osobowe. Szczególną uwagę zwrócić na skłonności 
o ujemnym charakterze.

2. Zebrać bliższe dane o rodzinie fi guranta (ojciec, matka, rodzeństwo 
– miejsce pracy, opinia).

3. Opracować charakterystykę fi guranta.
4. Dokonać operacyjnego rozpoznania pod kątem utrzymywania przez nie-

go kontaktów szczególnie z osobami o negatywnych postawach.
5. Ustalić czy fi gurant kontaktuje się z osobami, które w przeszłości były 

inspiratorami przerwy w pracy, jeżeli tak to co jest tematem kontaktów 
i jakie zalecenia otrzymują te osoby.

6. Przy pomocy osobowych źródeł informacji rozpoznać zamierzenia fi -
guranta w przedmiocie wywierania negatywnego wpływu na załogę jak 
i na ruch związkowy.

7. Dokumentować wszystkie fakty łamania przepisów prawnych, narusza-
nia dyscypliny itp.

8. Przy pomocy osobowych źródeł informacji podejmować działania zmie-
rzające do osłabienia autorytetu fi guranta.

9. Wykonywać na bieżąco inne przedsięwzięcia i czynności operacyjne 
wynikłe z bieżącej sytuacji a zmierzające do neutralizowania działalno-
ści fi guranta.

Insp[ektor] Wydz[ialu] III „A” KWMO
st. kpr. M. Szymańskib2

Źródło: AIPN Ld, 067/364, k. 13, oryginał, rkps.

1 Brak danych umożliwiających identyfi kację.
2 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.

b Powyżej podpis nieczytelny.
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Nr 9

b.d., b.m. – Słowny opis zagrożenia.

Słowny opis zagrożenia (faktu)

 W dniu 11.11.1980 r. założono sprawę operacyjnego sprawdz[enia] 
krypt[onim] „Spotkanie” na fakt przekształcenia posiedzenia Regionalnej 
Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Klubie „Ikar” w akcję prote-
stacyjną.
 W czasie posiedzenia RKK przedstawicielka NSZZ „Solidarność” 
w Spółdzielni Inwalidów „Anka” poinformowała, że po wczorajszej naradzie dy-
rektorów zakładów i instytucji w Urzędzie Woj[ewódzkim] prezes ich spółdzielni 
straszył pracowników wyciąganiem konsekwencji służbowych w stosunku do 
tych, którzy wezmą udział w strajkach. Po wystąpieniach przedstawicieli innych 
zakładów którzy potwierdzili, że w ich zakładach miały miejsce podobne fakty 
zebrań na wniosek członka prezydium RKZ J[ana] Styry poprosili Wojewodę 
o przybycie celem wyjaśnienia tej sytuacji i innych zarzutów stawianych wła-
dzom. Wojewoda wyraził zgodę na przyjęcie RKZ w Urzędzie Wojewódzkim. 
Propozycja została odrzucona przez zebranych, którzy zażądali przybycia Woje-
wody do Klubu „Ikar”. Po poinformowaniu zebranych[,] że Wojewoda jest już 
umówiony na KSR do Cz[ęstocho]wskich Z[akła]dów Materiałów Ogniotrwa-
łych i nie może być w Klubie „Ikar” polecono przedstawicielom „Solidarności” 
z Cz.Z.M.O. demonstracyjne opuszczenie KSR.
O godz. 17.00 przewodniczący RKZ poinformował sekretariat Wojewody[,] 
że czekają na jego przybycie do godz. 19.00. Po tym czasie będą rozmawiać 
wyłącznie z przedstawicielem rządu[,] któremu przedstawią postulat odwoła-
niaa Wojewody i I Sekretarza KW PZPR. Przyczyną powyższych postulatów 
ma miedzy innymi być zakaz sprzedaży zgromadzonego masła i mięsa. Ponad-
to zamierzają zgłosić postulat przekazania budynku KW PZPR na cele służby 
zdrowia oraz zbierać podpisy pod otrzymaną z W[arsza]wy petycją żądającą 
uwolnienia L[eszka] Moczulskiego.
Kuria Biskupia zaproponowała zebranym dostarczenie taśmy magnetofonowej 
z mszą w intencji RKZ[,] którą będą mogli odtwarzać w pomieszczeniach klubu 
„Ikar”. Na zewnątrz klubu rozprzestrzeniali nieprawdziwą informację[,] że pod-
jęli głodowy strajk okupacyjny. Poinformowali również Gdańsk że RKZ NSZZ 
„Solidarność” w Cz[ęstocho]wie zamierza podjąć strajk głodowy. W czasie akcji 

a W oryginale dnotowania.
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w pomieszczeniach klubu znajduje się od 150 do 170 przedstawicieli zakładów 
i instytucji.
W dniu 12.11.[19]80 r. do Kurii udała się delegacja RKZ z prośbą o wstawienie 
się ordynariusza diecezji u [P]rymasa aby interweniował w rządzie. Na bie-
żąco informowali ogniwa „Solidarności” w innych regionach kraju o sytuacji 
w Cz[ęstocho]wie, m.in. interpelacja poselska G[ustawa] Holoubka1. W czasie 
akcji protestacyjnej na terenie zakładów i instytucji jak również wśród zaprowa-
dzonych wokół klubu zbierano pieniądze na „Solidarność” i pomnik w Gdańsku. 
Podczas jak i po zakończeniu akcji kolportowano materiały informacyjno-pro-
pagandowe z nią związane, które powielano w MPK. W związku z tym, że akcja 
protestacyjna zakończyła się podpisaniem porozumienia[,] co spowodowało li-
kwidację zagrożenia postanowiono sprawę zakończyć i materiały przekazać do 
Wydz[iału] „C”.
W sprawie wykorzystano:

− 5 TW,
2 KO

− Wydz[iał] „B”, „W”,
− PT.

Wnioski:
1. Prowadzone działania operacyjne[,] w wyniku których uzyskano in-

formację o nastrojach, zamierzeniach i stanowisku uczestników akcji 
przekazano władzom administracyjno-politycznym pozwoliły na pod-
jęcie stosownych decyzji które w konsekwencji zlikwidowały sytuację 
konfl iktowąb.

Źródło: AIPN Ka, 010/52, t. 1, k. 49, oryginał, mps.

b Poniżej z prawej strony pieczęć podłużna Naczelnik Wydziału III „A” KWMO w Czę-
stochowie ppłk A[ndrzej] Faltus oraz podpis nieczytelny. – Andrzej Faltus (ur. 1927). Płk; od 
1947 podchorąży OSP w Łodzi, OSP nr 2 w Jeleniej Górze; 1949 skierowany do Organów Infor-
macji MON; od 1950 ofi cer – Informacji Szkoły Inżyniersko-Saperskiej we Wrocławiu, Ofi cer-
skiej Szkoły Piechoty nr 1 we Wrocławiu, Informacji 6 pułku Czołgów Ciężkich we Wrocławiu; 
od 1953 starszy ofi cer Informacji Wydziału Informacji Garnizonu Łódź; od 1955 kursant Kursu 
Doskonalenia Ofi cerów Informacji w Mińsku Mazowieckim; od 1957 starszy ofi cer operacyjny 
Wydziału II KMO w Łodzi; 1959 p.o. kierownika Sekcji do Zadań Specjalnych Wydziału B KMO 
w Łodzi; od 1960 starszy ofi cer operacyjny Wydziału III KW MO w Krakowie; od 1962 starszy 
ofi cer operacyjny Referatu ds. Bezpieczeństwa KM MO w Sosnowcu; od 1967 starszy inspektor 
operacyjny Referatu ds. Bezpieczeństwa SB KM MO w Sosnowcu; od 1970 zastępca komendanta 
ds. SB KP MO w Zawierciu; od 1975 naczelnik Wydziału III KW MO w Częstochowie; od 1979 
naczelnik Wydziału III A KW MO w Częstochowie; od 1981 starszy inspektor Grupy Operacyj-
nej Departamentu III A MSW w Usti n. Łabą; od 1985 zastępca naczelnika Wydziału III WUSW 
w Częstochowie; 1986 zwolniony ze służby. AIPN Ka, 0188/312.
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1 Gustaw Holoubek (1923-2008). Aktor, reżyser, nauczyciel akademicki, polityk; do 1983 
dyrektor Teatru Dramatycznego w Warszawie; 1976-1982 poseł na Sejm PRL; 1989-1991 senator 
RP; od 1994 członek Polskiej Akademii Umiejętności. Kryptonim „Klan”. Służba Bezpieczeństwa 
wobec NSZZ „Solidarność”…, t. 1, s. 165.
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Nr 10

b.d., b.m. – Słowny opis zagrożenia.

Słowny opis zagrożenia (faktu)

 Zgodnie z uchwałą Regionalnego Komitetu Koordynacyjnego podjętą 
w dniu 16.01.br. w dniu dzisiejszym szereg zakładów województwa ogłosiło 
stan pogotowia strajkowego. Do zakładów tych m.in. należą:

− Przędzalnia Czesankowa „Wełnopol”,
− Cz.Z.P.L. „Warta”,
− Cz.Z.P.P. „Ceba”,
− P.Cz. „Elanex”,
− Częstochowski węzeł PKP,
− PRKOP „Komobex”,

Myszk[owskie] Z[akła]dy Metalurgiczne „Mystal”,
− Myszk[owska] F[abry]ka Naczyń Emaliowanych „Myfana”.

W dniu 21.01.br. w godzinach nocnych MKZ NSZZ „Solidarność” 
w Cz[ęstocho]wie podjął następną decyzję o strajku ostrzegawczym załóg Huty 
im. B[oleslawa] Bieruta i Miejskiego Przeds[iębiorstwa] Komunikacyjnego. 
W strajku tym przeprowadzonych w godzinach 0.00-12.00 wzięły jednak 
udział także Z[akła]dy Tworzyw Sztucznych „Nitron-Erg” w Cz[ęstocho]wie, 
a od godz. 11.00 przerwali pracę kierowcy Taxi.
Na terenie H[uty im.] B[olesława] B[ieruta] przerwano pracę tych wydziałów, 
w których było to możliwe z uwagi na specyfi kę produkcji. Niemniej jednak 
odnotowano w tym okresie fakt, iż ogniwo NSZZ „Solidarność” wydz[iał] Sta-
lowni podjęło decyzję o nieprzeprowadzeniu o godz. 11.00 spustu z 2 pieców 
martenowskich. Dyrekcja zakładu interweniowała bezskutecznie u przewodni-
czącego KZ NSZZ „Solidarność” H[uty im.] B[olesława] B[ieruta] A[leksandra] 
Przygodzińskiego1, który nie potrafi ł nakłonić podległych działaczy do zmia-
ny nieprzemyślanej decyzji. W tej sytuacji dopiero bezpośrednia rozmowa 
z[astęp]cy dyr[ektora] ds.a technicznych z działania ogniwa wydziałowego 
NSZZ „Solidarność”, w której przedstawiono im wysokość strat na jakie na-
rażony jest zakład /20 mln zł strat bezpośrednich/ spowodowała, iż ostatecznie 
zmieniono tę decyzję.
W czasie akcji solidarnościowej członkowie zarządu RKZ odczytywali cyklicznie 
przez głośniki umieszczone za zewnątrz swej siedziby komunikaty MKZ 
z Gdańska, w którym zawarto szereg żądań pod adresem władz dotyczących:

a W oryginale d/s.
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− wprowadzenia wszystkich wolnych od pracy sobót, zgodnie z porozu-
mieniami w Gdańsku i Jastrzębiu, 

− uwolnienia więźniów politycznych,
− rejestracji NSZZ „Solidarność Wiejska”,

W okresie tym również kolportowano i rozwieszano afi sze żądające uwolnienia 
więźniów politycznych z L[eszkiem] Moczulskim na czele.
 RKZ NSZZ „Solidarność” otrzymał też z biura informacyjnego MKZ 
NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze komunikat o rozmowach delegacji 
NSZZ „Solidarność” z przedstawicielami rządu w dniu 21.01.[19]81 r. 
w Urzędzie Rady Ministrów. W komunikacie tym przedstawia się rezultaty tych 
rozmów, w wyniku których strona rządowa odrzuciła propozycje przedstawicieli 
„Solidarności” zarówno dotyczące kwestii wolnych sobót jak i przeprowadzenia 
debaty telewizyjnej nad propozycjami rządu i „Solidarności” w sprawie skrócenia 
czasu prasy. Podkreśla się, że rząd odrzucając przedłożone propozycje bierze 
na siebie odpowiedzialność za ustępstwa tej decyzji. Komunikat ten nakazują 
powielić i kolportować w zakładach pracy i na terenie miasta.
 W ramach sprawy w dalszym ciągu prowadzić się będzie aktywne 
zabezpieczenie ogniwa wojewódzkiego NSZZ „Solidarność” przed wpływami 
antysocjalistycznymi powiązanych z niektórymi odrodkami nowych związków 
zawodowych.

ppłk A[ndrzej] Faltusb

Źródło: AIPN Ka, 010/52, t. 1, k. 16/17, oryginał, mps.

1 Aleksander Przygodziński (ur. 1942). Działacz związkowy; 1980 członek KZ, 1981, 1989-
1991 przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Huty im. Bolesława Bieruta w Częstochowie; 
1981, 1989-1994 delegat na WZD Region Częstochowa; 1981 członek (1991 przewodniczący) 
ZR NSZZ „Solidarność” Region Częstochowa; 1981 delegat na I KZD; członek KK; 1981-1983 
internowany i więziony; od 1983 współorganizator Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę; od 
1985 współorganizator RKK w Częstochowie; 1985 współwydawca pisma „Wytrwamy”; 1985-
1989 współorganizator pomocy dla biednych dzieci związkowców; od 1991 członek Stowarzy-
szenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym w Częstochowie; 
1981-1982 rozpracowywany w ramach SOR; od 1987 w ramach SOR kryptonim „Struktura”. 
Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL…, t. 1, s. 368. 

b Poniżej pieczęć podłużna Naczelnik Wydziału III „A” KWMO w Częstochowie oraz podpis 
nieczytelny.
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Nr 11

1981 styczeń 23, Częstochowa – Słowny opis zagrożenia.

Słowny opis zagrożenia (faktu)

 W dniu 23.01.[19]81 r. w siedzibie RKZ NSZZ „Solidarność” 
w Cz[ęstocho]wie odbyło się kolejne spotkanie delegatów regionu częstochow-
skiego z udziałem przedst[awiciela] Krajowej Komisji Porozumiewawczej 
ob[ywatela Jana] Styry. 
Na wstępie [Jan] Styra złożył relację z konferencji[,] jaka miała miejsce 
w Gdańsku w dniach 20, 21.01.br. Na uwagę zasługują następujące stwierdze-
nia:

− podczas wizyty przedst[awicieli] „Solidarności” w Rzymie papież 
poświęcił 2 godziny swojego czasua na rozmowę z delegacja i jedną 
godzinę na osobistą rozmowę z L[echem] Wałęsą – jest to przypadek 
bez precedensu w historii spotkań watykańskich,

− środki masowego przekazu krajów zachodnich wykazywały duże 
zainteresowanie tym wydarzeniem[,] czego nie można powiedzieć 
o TVP i bPolskim Radiub – mimo iż delegacja była z Polski i papież 
jest Polakiem. Jest to najlepszy przykład jakie mamy środki masowego 
przekazu.

− niektóre artykuły z gazet zachodnich na ten temat będą tłumaczone 
i drukowane w biuletynach informacyjnych „Solidarności”,

− „Solidarności” nie chodzi tylko o wolne soboty ale o całość nierealizo-
wanych przez władze postulatów. Istnieje pogląd iż problem wolnych 
sobót jest specjalnie wyolbrzymiany przez czynniki państwowe w celu 
przykrycia pozostałych istotnych postulatów,

− projekt ustawy o związkach zawodowych był już gotowy w połowie 
grudnia, ale został „zablokowany” przez Rząd. Ustawa o inspekcji pracy 
konsultowana w sejmie nie była uzgodniona z „Solidarnością”,

− w porozumieniach zawartych w sierpniu i we wrześniu Rząd zobowią-
zał się do udostępnienia „Solidarności” środków masowego przekazu, 
w tym także telewizji – po dziennikach wieczornych. Brak dostępu do 
tych środków pozwolił władzom na jednostronne wyolbrzymienie prob-
lemu wolnych sobót. Z drugiej zaś strony [Edward] Gierek1 w 1970 
r. oświadczył, że w roku 1980 wszystkie soboty będą wolne. Premier 

a W oryginale czasi.
b-b W oryginale polskim radiu.
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[Józef] Pińkowski obiecuje, że za 5 lat wszystkie soboty będą wolne, 
ale jaką mamy tego pewność?

− środki masowego przekazu podają, ze na temat wolnych sobót było 
kilka wspólnych spotkań – to jest nieprawdą. Po powrocie z Rzymu 
L[ech] Wałęsa był poproszony przez Premiera. W spotkaniu tym brało 
udział kilku działaczy z Gdańska, ale nie była kogo to Krajowa Komisja 
Porozumiewawcza i nie miga decydować o stanowisku „Solidarności” 
i postulatach. Tymczasem władze w Szczecinie – zarówno polityczne 
jak i administracyjne – ogłosiły że [Lech] Wałęsa sprzedał rządowi 
wolne soboty.

− kartki na m mięso maja być wprowadzone z dniem 1 lutego, ale do chwili 
obecnej nie były one skonsultowane i uzgodnione z „Solidarnością”[,] 
mimo iż był to postulat. Propozycja 3,5 kg na osobę jest nie do przyjęcia, 
gdyż są to racje głodowe. Dziwić się należy, że Rząd trzyma ta sprawę 
miesiącami a przekazuje i żąda konsultacji w ciągu trzech dni. W ten 
sposób – w razie niezadowolenia społeczeństwa – byłoby[,] na kogo 
scedować winę, ale „Solidarność” nie da się na to złapać.

− plan gospodarczy przedstawiono na 6 kartkach. To opracowanie nie daje 
pewności na polepszenie życia kraju i jest nie do przyjęcia – z niego nic 
nie wiadomo,

− „Solidarność” chłopska strajkuje – pomimo to Rząd opiera się z ich 
rejestracją. Uzyskują oni poparcie od „Solidarności” krajowej,

− na terenie woj[ewództwa] białostockiego chłopi są wywłaszczani. Ich 
gospodarstwa zalesia się i tworzy rezerwaty dla dziczyzny, aby ponownie 
z wysokich sfer mogli urządzać sobie polowania

Przewodniczący RKZ w Cz[ęstocho]wie Zbigniew Kokot polecił również 
odczytać uchwałę Komisji Koordynacyjnej w Gdańsku w sprawie wolnych 
sobót. RKZ w Cz[ęstocho]wie poparła to strajkiem w Hucie B[olesława] Bieruta 
oraz MPK. Strajki te były widocznym znakiem w skali kraju. Musiały być 
zarządzone w ostatniej chwili inaczej mogły być zbojkotowane. Podjęte przy 
tym decyzje, że sobota dnia 24.01.br. jest dniem wolnymc od pracy. Propozycja 
aby te sobotę przepracować społecznie przeznaczając te pieniądze na budowę 
szpitala w Cz[ęstocho]wie nie została przyjęta, gdyż jak oświadczono walka 
o wolne soboty w styczniu jest walką o wszystkie wolne soboty. Społecznie 
będzie można pracować zdaniem RKZ po rozwiązaniu tego problemu /luty, 
marzec/.

 Następnie [Zbigniew] Kokot oświadczył, że:
− do chwili odwołania pogotowia strajkowego komitety zakładowe 

c W oryginale wolnych.
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i założycielskie „Solidarności” przyjmują charakter komitetów 
strajkowych,

Z innych wypowiedzi na uwagę zasługują:
− musimy domagać się dostępu do środków masowego przekazu 

i właściwie informować społeczeństwo[,] bo w przeciwnym razie 
„Solidarność” będzie tracić autorytet – już dziś jest ona szykanowana 
przez stronę rządzącą /przedstawiciel szkolnictwa/.

− wszystkie komitety zakładowe muszą postępować zgodnie ze 
statutem i wszystkie decyzje uzgadniać z RKZ – nie może być 
samowoli jak to miało miejsce w Zakładach Odlewniczych 
w Blachowni. W zakładzie tym postanowiono przyjść do pracy 
w dniu 24.01.[br.] o poparcie dla wysiłków „Solidarności” poprzeć 
tylko 2 godzinnym strajkiem – takie postępowanie jest nie do 
przyjęcia /delegat [Ryszard] Dylczyk/,

− uchwały i zlecenia RKZ musza być bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli 
ustąpimy teraz to przegramy całą sprawę. Nie możemy działać na własną 
rękę – musimy być razem by nie pozwolić wydrzeć sobie porozumień 
jastrzębskich. Gdyby do tego doszło staniemy się starymi związkami 
i będziemy tylko przyklaskiwać władzy /delegat z „Wykrometu” 
w Cz[ęstocho]wie/,

− jeżeli nie uzyskam[y] zezwolenia na druk biuletynu częstochowskiego 
to odpowiemy strajkiem w Spółdzielni „Udziałowa”. W czasie strajku 
będziemy drukować nasz biuletyn /[Zbigniew] Kokot/,

− wojewoda polecił wydrukować plakaty o treści: „rozmowy – tak strajki 
– nie”. Na te plakaty będziemy wieszać nasze. Plakat „Solidarności” był 
dwa razy większy. W tym momencie mówca z ironią zmiął wymieniony 
plakat i rzucił na podłogę /[Ryszard] Dylczyk/,

− ci sami ludzie, którzy doprowadzili do katastrofy starają się dziś 
naprawiać go. Z oświadczenia ministra Grochowskiego2 wynika, że 
30% rolników posiada renty w wys[okości] 750 zł. Zmusza się rolników 
różnymi metodami /przydziały węgla nawozów, maszyn rolniczych/ do 
obowiązkowych dostaw mimo, iż dawno zostały zlikwidowane. 4 mld 
zł rocznie państwo przeznacza na modernizację rolnictwa. Sprzęt ten 
trafi a do SKR-ów a rolnik nie ma z tego żadnej korzyści. Nad reformą 
gospodarczą pracuje 500 osób – są to ludzie Partii i Władzy. Nie należy 
się spodziewać radykalnych zmian panuje tam wielki chaos. /[Henryk] 
Wieczorek3 – z Cz[ęstocho]wy/,

− niektórzy dyrektorzy zmuszają średni dozór aby wymuszali na 
robotnikach prace w sobotę /przedstawiciel „Warty”/.

W ramach sprawy oper[acyjnego] sprawdzenia krypt[onim] „Inicjatywa” 
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prowadzić się będzie ochronę operacyjną miejscowego RKZ NSZZ „Solidarność 
przed wpływami ugrupowań antysocjalistycznych oraz wpływami osób 
o postawach wichrzycielskich i nieodpowiedzialnych.

ppłk A[ndrzej] Faltusd

Źródło: AIPN Ka, 010/52, t. 1, k. 10, oryginał, mps.

1 Edward Gierek (1913-2001). Działacz komunistyczny; 1946-1948 przewodniczący Rady 
Narodowej Polaków w Belgii; 1949-1954 sekretarz KW PZPR w Katowicach; 1954-1956 kie-
rownik Wydziału Przemysłu Ciężkiego KC PZPR; 1954-1980 członek KC PZPR; 1956-1964 se-
kretarz KC PZPR; 1957-1970 I sekretarz KW PZPR w Katowicach; 1956, 1959-1980 członek BP 
KC PZPR; 1970-1980 I sekretarz KC PZPR; 1981 wykluczony z PZPR; 1952-1980 poseł na Sejm 
PRL; 1971-1981 członek Prezydium OK FJN. Służba Bezpieczeństwa wobec przemian politycz-
nych…, s. 399. 

2 Brak bliższych danych.
3 Henryk Wieczorek (ur. 1938). Działacz związkowy; 1981 członek ZR NSZZ „Solidarność” 

Region Częstochowa; 1981-1982 internowany. AIPN Ka, 010/52, t. 3, k. 177; M. Nowakowska 
Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim…, s. 169.
 

d Powyżej pieczęć podłużna Naczelnik Wydziału III „A” KWMO w Częstochowie oraz pod-
pis nieczytelny.
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Nr 12

1981 luty 7, Radomsko – Plan przedsięwzięć operacyjnych w sprawie operacyj-
nego sprawdzenia kryptonim „Kozak”.

Radomsko, dnia 7.II.1981 r.
„Zatwierdzam”a

Tajne
Plan

przedsięwzięć operacyjnych w sprawie operacyjnego sprawdzeni krypt[onim] 
„Kozak”

  Z uzyskanej informacji od tajnego współpracownika ps. „003”1 wynika, 
że wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach 
Przemysłu Meblarskiego im. Gwardii Ludowej w Radomsku – Mieczysław 
Zaręba – wykorzystuje swą przynależność do tego związku w celu prowadzenia 
negatywnej działalności politycznej.
 Wymieniony był głównym inspiratorem i organizatorem przerwy 
w tym zakładzie w dniu 6.09.1980 r. Swym zachowaniem utrudniał prowadzenie 
rozmów dyrekcji z załogą.
 Jako działacz „Solidarności” negatywnie oddziaływuje na załogę 
stwarzając atmosferę niepewności i niewiary w poprawę sytuacji gospodarczej 
w kraju.
 W styczniu br. wspólnie z przewodniczącym tego związku – R[omanem] 
Walasem – wywierał nacisk na załogę aby dni 10 i 24 styczeń br. traktowano 
jako dni wolne od pracy. Osobiście poprzez radiowęzeł zakładowy ogłaszał 
komunikaty do załogi, że decyzją związku „Solidarność” wszystkie soboty 
stycznia są dniami wolnymi od pracy.
 Biorąc powyższe pod uwagę założono sprawę operacyjnego spraw-
dzenia, w ramach której planuje się wykonać następujące przedsięwzięcia 
operacyjne:

1. Rozpoznać poprzez osobowe źródła informacji osobowość fi guranta ze 
szczególnym uwzględnieniem skłonności mających ujemny charakter,

2. Zebrać bliższe dane o rodzinie fi guranta /ojciec, matka, żona, dzieci, 
rodzeństwo, itp.

3. Opracować charakterystykę fi guranta.

a Poniżej pieczęć podłużna Zastępca Naczelnika Wydziału V KWMO w Piotrkowie 
Tryb[unalskim] mjr Jan Półbratek oraz podpis nieczytelny. Odręcznie wpisana data 8.02.1981 r.
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4. Dokonać operacyjnego rozpoznania pod kątem utrzymywania przez 
fi guranta kontaktów szczególnie z osobami znanymi z negatywnej 
przeszłości.

5. Przy pomocy osobowych źródeł informacji rozpoznać zamierzenia 
fi guranta w kwestii wywierania negatywnego wpływu na załogę jak i na 
ruch związkowy.

6. Dokumentować wszelką działalność, w czasie której fi gurant przekroczy 
przepisy prawne jak i naruszy przepisy o dyscyplinie pracy.

7. Poprzez osobowe źródła informacji podejmować działania zmierzające 
do osłabienia autorytetu fi guranta wśród załogi zakładu.

8. Na bieżąco wykonywane będą inne przedsięwzięcia i czynności 
operacyjne wynikłe z bieżącej sytuacji operacyjnej a zmierzające do 
neutralizowania działalności fi guranta.

Insp[ektor] Wydziału III „A” KWMO
w Piotrkowie Tryb[unalskim]

ppor. Stanisław Flaszab

Źródło: AIPN Ld, 067/461, k. 3-4, oryginał, mps.

1 Brak danych umożliwiających identyfi kację.

b Powyżej podpis nieczytelny. – Stanisław Flasza.  Por.; 1981 inspektor Wydziału III „A” 
KWMO w Piotrkowie Trybunalskim; 1984 starszy inspektor Referatu V SB RUSW w Radomsku. 
AIPN Ld, 067/461, k. 85-86.
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Nr 13

b.d., b.m. – Słowny opis zagrożenia.

Słowny opis zagrożenia (faktu)

 Jak wynika z informacji TW ps. „Alan”1 „Sternik”2 i KO „Imiennik”3 
w dniach 20, 21.02.br. obradowała Regionalnaa Komisja Koordynacyjna. 
Porządek obrad obejmował spotkania z wojewodą częstochowskim, który 
przekazał informację o stanie gospodarki w kraju i województwie oraz sprawy 
organizacyjne. Najwięcej uwagi poświęcono właśnie sprawom organizacyjnym.
W wyniku zainspirowanych przez TW „Alan” „Sternik” i KO „Imiennik” 
działań dezintegracyjnych wywiązała się żywa i chaotyczna dyskusja. Większość 
dyskutantów stawiała prezydium i zarządowi RKZ szereg zarzutów m.in. brak 
nawet wstępnego programu działania, brak konsultacji przy podejmowaniu 
decyzji z Komisją Koordynacyjną, klikowość, bałagan w prowadzeniu funduszy 
związkowych, zajmowanie się sprawami nie związanymi z działalnością 
związkową.
Niektórzy członkowie Komisji Koordynacyjnej krytykowali fakt wystosowania 
listu gratulacyjnego do premiera PRL, bez uzgodnienia jego treści na posiedzeniu 
Komisji Koordynacyjnej.
W rezultacie członek prezydium RKZ J[an] Styra złożył rezygnację z dalszej 
działalności. Wobec wyrażonego przez zebranych swoistego votum nieufności dla 
prezydium i zarządu RKZ, H[enryk] Wieczorek zaproponował przeprowadzenie 
nowych wyborów do tego ogniwa[,] których celem miało być wzmocnienie 
o rozszerzenie składu prezydium. W głosowaniu, w którym brało udział ok. 90 
osób wybrano nowy skład prezydium spośród osób[,] które uzyskały największą 
ilość głosów i wyraziły zgodę na podjęcie działalności. Nowe prezydium 
ukonstytuowało się w składzie:
Przewodniczący Z[bigniew] Kokot,
I v-[i]ce przewodniczący J[orgos] Konstantynidis4,
II v-[i]ce przewodniczący [Krzysztof]b Tatarek5,
sekretarz A[nna] Woźnicka,
członek J[erzy] Wójcik,
przewodniczący Komisji Interwencyjnej W[iesław] Czarnecki.
W skład prezydium nie weszli: Z[dzisław] Bojarski6, nieobecny na posiedzeniu 
zawieszony okresowo w czynnościach, G[rzegorz] Myga7 – złożył rezygnację, 

a W oryginale regionalna.
b W oryginale błędnie wpisano L jako pierwszą literę imienia.
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E[lżbieta] Biernacka – złożyła rezygnację, zgłaszając jednak akces do stałej 
współpracy o charakterze społecznym. Natomiast W[acław] Piech8, [Jarosław]c 
Mszyca i A. Szmerdt9 – odmówili dalszej działalności.
Niezależnie od tego, że powyższy skład prezydium wybrany został pod 
nieobecność połowy członków RKZ[,] gdyż z uwagi na późną porę połowa 
uczestników opuściła zebranie i nie wiadomo czy na przyszłym zebraniu 
Komisja Koordynacyjna nie uzna tego faktu za nielegalny. Nie wyklucza 
się, że będą musieli przystąpić do ponownego odbudowania RKZ w oparciu 
o H[utę im.] B[olesława] B[ieruta], gdyż [Zbigniew] Kokot uważa się za 
osobę zagrożoną. Doszli do wniosku, że niepotrzebnie zajmowali się sprawami 
Bielska[-Białej] i Jeleniej Góry, a pominęli sprawy dot[yczące] ich regionu np. 
jak dotychczas nie widzą w jaki sposób wybrnąć 25.02.[19]81 r. na posiedzeniu 
KPP z niewykonanego polecen[ia] tj. zbierania podpisów pod apelem do Sejmu, 
Rady Ministrów i Rady Państwa w sprawie nie represjonowania obywateli za 
przekonania i poglądy polityczne.
 Wnoszą również obawy aby KKP nie dowiedziała się o sytuacji jaka 
wytworzyła się w RKZ i ich nieudolnościach co mogło by wpłynąć na to, że 
zostaliby wcieleni do któregoś z sąsiednich MKZ. Również mają obawy aby 
do podległych ogniw związkowych nie dotarły wiadomości o niemoralnym 
prowadzeniu się byłych członków kierownictwa RKZ. Fakt powyższy zostanie 
wykorzystany operacyjnie.
 RKZ w Cz[ęstocho]wie nawiązała kontakt z Heleną Łuczywod10 
i Markiem Chlebowiczem11 z Regionue „Mazowsze” którzy zobowiązali 
się dla naszego regionu co poniedziałekf przesyłać nagranie kasetowe serwis 
z przeznaczeniem dla radiowęzłów. Kasety te przewożone mają być przez 
pracowników PKS – towarowa.
Przyjęta siatka łączności drogą której przesyłane są informacje odpowiada 
prezydium RKZ, niemniej jednak wnoszą oni uwagi, że serwisy są opóźnione 
i nie są w stanie na czas powiadomić podległe im zakłady. Utrzymują, że pozostaną 
nadal przy tym aby biuletyny zgodnie z uchwałą KKP nie podlegały cenzurze. 
Ponadto uznali za stosowne przygotować pracowników drukarni, że mogą być 
przesłuchiwane przez prokuraturę za drukowanie biuletynów, ulotek dla użytku 
solidarnościg jak to miało miejsce w Pile, o czym maja poinformować członków 
związku w kolejnym wydaniu biuletynu. Jednocześnie dochodzą do wniosku, 
że tak jak jest na szczeblu centralnym to i na szczeblu wojewódzkim powinna 

c W oryginale błędnie wpisano T jako pierwszą literę imienia.
d W oryginale Łoczywo.
e W oryginale regionu.
f W oryginale poniedziałek.
g W oryginale solidaności.
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powstać Komisja Porozumiewawcza, jeden z członków RKZ powinien pozostać 
w stałym kontakcie z Prokuraturą i KWMO gdzie powinny być rozstrzygnięte 
wszystkie sporne problemy. Widzą również pilna potrzebę powołania Rzecznika 
Prasowego z uwagi na możliwości dostępu do regionalnych środków masowego 
przekazu. Czynią zabiegi aby sprawą tą zajął się Ziemowit Miedziński12.
 Zgodnie z decyzja KKP przez najbliższe dwa miesiące należałoby 
omawiać:

− ustawę o związkach zawodowych,
− problemy realizacji skróconego czasu pracy,
− reforma gospodarki,
− projekt ustawy o cenzurze,
− zasady korzystania z sanatorium,
− system wynagrodzenia,
− infl acja a minimum socjalne,
− samorządność budownictwo, i polityka mieszkaniowa.
Nowo wybrani członkowie prezydium RKZ – J[orgos] Konstantynidis, 

[Krzysztof]b Tatarek, A[nna] Woźnicka poddani zostali kontroli operacyjnej 
w ramach udzielenia prowadzonych spraw operacyjnego sprawdzenia przez nasz 
Wydz[iał] i Wydz[iał] III tutejszej KOMO.

W toku dalszych działań prowadzonych w ramach sprawy operac[yjnego] 
sprawd[zenia] krypt[onim] „Inicjatywa” zmierzać będzie do:

− aktywnego zabezpieczeni ogniwa wojewódzkiego przed wpływami 
ugrupowań antysocjalistycznych,

− uzyskiwania informacji o zamiarach podejmowania wrogich inicjatyw 
przez członków zarządu RKZ NSZZ „Solidarność” w Cz[ęstocho]wie.

ppłk A[ndrzej] Faltush

Źródło: AIPN Ka, 010/52, t. 1, k. 33-35, oryginał, mps.

1 „Alan” – wg zachowanych dokumentów Aleksander Andrychowski (ur. 1943), zarejestro-
wany w charakterze TW pod nr. 1403 (1976-1987). AIPN Ka, 0026/2808, t. 1-2.

2 Brak danych umożliwiający identyfi kację.
3 Brak danych umożliwiający identyfi kację.

h Poniżej podpis nieczytelny zaś powyżej pieczęć podłużna Naczelnik Wydziału III „A” 
KWMO w Częstochowie.
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4 Jorgos Konstantynidis (ur. 1948). Działacz związkowy; 1980 współzałożyciel i wiceprze-
wodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego Hutnictwa 
nr 1 w Częstochowie; 1981 wiceprzewodniczący RKZ (członek ZR) NSZZ „Solidarność” Region 
Częstochowa, 1981 delegat na I WZD Region Częstochowa; 1981-1982 internowany; 1983-1988 
prześladowany przez władze komunistyczne; 1991 członek Stowarzyszenia Więzionych, Interno-
wanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym w Częstochowie; 1980-1981 rozpracowywany 
w ramach SO kryptonim „Zorba”. AIPN Ka, 010/52, t. 1, k. 79; Encyklopedia Solidarności. Opo-
zycja w PRL…, t. 1, s. 210.

5 Krzysztof Tatarek (ur. 1956). Działacz związkowy; 1981 wiceprzewodniczący RKZ NSZZ 
„Solidarność” w Częstochowie. AIPN Ka, 010/52, t. 3, k. 84; M. Nowakowska Majcher, Opozycja 
w regionie częstochowskim…, s. 24.

6 Zdzisław Bojarski (ur. 1952). Działacz związkowy; 1980 przewodniczący RKZ NSZZ „So-
lidarność” Region Częstochowa, 1981-1982 internowany; 1980-1981 rozpracowywany w ramach 
SO kryptonim „Liberał”. AIPN Ka, 010/52, t. 1, k. 79; W. Rotarski, Częstochowska lista interno-
wanych, [cz. I] (A-I), „Gazeta Solidarna” (2007), nr 212, s. 9.

7 Grzegorz Myga (ur. 1950). Działacz związkowy; 1980 współzałożyciel i członek KZ NSZZ 
„Solidarność” Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „Instal” w Częstochowie; 1981 pra-
cownik RKZ (ZR) – oddelegowany NSZZ RI „Solidarność” w Częstochowie; 1981-1982 interno-
wany i więziony; 1985-1986 członek KOIS; 1980-1981 rozpracowywany w ramach SO kryptonim 
„Desydent”. AIPN Ka, 010/52, t. 1, k. 79; W. Rotarski, Częstochowska lista internowanych, cz. II 
(J-M), „Gazeta Solidarna” (2007), nr 213, s. 9.

8 Wacław Piech. Działacz związkowy; 1980-1981 członek Prezydium RKZ NSZZ „Solidar-
ność” w Częstochowie. M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim…, s. 20, 
22, 131.

9 Brak bliższych danych.
10 Helena Łuczywo (ur. 1946). Dziennikarka; 1977-1981 redaktorka „Robotnika”; 1981 re-

daktor naczelnej agencji prasowej „Solidarność”; 1982-1989 redaktorka „Tygodnika Mazowsze”; 
1989 uczestniczka obrad Okrągłego Stołu; współzałożycielka i redaktor naczelna „Gazety Wybor-
czej”. Kryptonim „Klan”. Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ „Solidarność”…, t. 1, s. 204.

11 Brak bliższych danych.
12 Ziemowit Miedziński. Działacz związkowy; współredaktor Biuletynu Informacyjnego Re-

gionu Częstochowa. AIPN Ka, 010/52, t. 3, k. 92; M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie 
częstochowskim…, s. 28.
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Nr 14

b.d., b.m. – Słowny opis zagrożenia.

Słowny opis zagrożenia (faktu)

 Jak wynika z informacji TW ps. „Sternik” na ostatnim posiedzeniu 
regionalnej Komisji Koordynacyjnej brał udział m.in. przedstawiciel MKZ 
Kraków – radca prawny Chojnacki1. Przedstawił on zasady organizacyjne, 
uprawnienia władz związkowych oraz uwagi na temat właściwej interpretacji 
statutu. W kolejnym punkcie posiedzenia przedstawiono projekt struktury 
Zarządu RKZ. Zarząd w 14 osobowym składzie w wyniku głosowania jawnego 
wyłonił prezydium:

1. przewodniczący – Zb[igniew] Kokot,
2. I v[i]ce przewod[niczący] – Jorgos Konstantinidis
3. II v[i]ce przewod[niczący] – Krzysztof Tatarek
4. Sekretarz – Anna Woźnicka
5. Skarbnik – Ryszard Dylczyk
6. czł[onek] Prez[ydium] ds.a zatr[udnienia] i pracy – Barbara Basik2

7. czł[onek] prez[ydium] ds.a socjalnych – Jerzy Wójcik
8. czł[onek] prez[ydium] ds.a BHP – Alfred Żmuda3

9. czł[onek] prez[ydium] ds.a inform[acji] i wydawnictw – Henryk 
Wieczorek

10. czł[onek] prez[ydium] ds.a Kult[ury] – Mieczysław Stasiak4

11. czł[onek] prez[ydium] ds.a szkol[nictwa] – Zbigniew Śliwiński5
Jednocześnie RKZ na swych reprezentantów w KKP przedstawił i zatwierdził 

Henryka Wieczorka i Wojciecha Więckowskiego. Ustalono ponadto skład 
Komisji Interwencyjnej: J[erzy] Burtan, W[iesław] Czarnecki, W[ojciech] 
Więckowski, G[rzegorz] Myga, [Alicja] Mijalska6. 
W związku z powielaniem biuletynu związkowego postanowiono[,] że 
w przypadku nie otrzymania urządzeń poligrafi cznych od wojewody urządzenia 
tego typu zostaną uzyskane z KKP.
[Henryk]b Wieczorek jako uczestnik ostatniego posiedzenia Krajowej Komisji 
Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” zapoznał zebranych z poruszaną tam 
problematyką. M.in. poruszono sprawę spotkania Wicepremiera [Mieczysława] 
Rakowskiego7 z aktywem „Solidarności” o zasięgu ogólnokrajowym. Została 

a W oryginale d/s.
b W oryginale błędnie wpisano W jako pierwszą literę imienia.
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również zebranymc przedstawiona propozycja KKP przekazywania nadwyżek 
w budżecie „Solidarności” na fi nansowanie NSZZ „Solidarność” miałaby udział 
w osiąganych zyskach. Ponadto członkowie RKZ zostali zapoznani z propozycją 
KKP o nadzorowaniu i kontroli organów MO i SB przez Prokuraturę.
 W czasie posiedzenia RKZ NSZZ „Solidarność” w Cz[ęstocho]wie 
podjęto uchwałę o wystosowaniu so Sejmu PRL protestu p[rzeciw]ko wypowiedzi 
I Sekretarza KC PZPR na forum XXVI Zjazdu KPZR. Z treści wynika, że 
RKZ nie zgadza się z przedstawionymi przez tow[arzysza] [Stanisława] Kanię 
przyczynami kryzysu w Polsce.
 Uznali jednak, że protest ten jest w tej treści za łagodnymi[,] dlatego 
uzyskalid pełną treść oświadczenia na ten temat MKR Szczecin by tą treść 
wykorzystać do rozpropagowania w zakładach pracy.
Ponadto wśród uczestników posiedzenia rozkolportowano następujące 
uchwały:

− uchwała KKP nr 33/81 w sprawie ustanowienia funduszu społecznego 
„Solidarności”,

− uchwała KKP nr 32/81 w sprawie fi nansów związkowych,
− uchwała KKP i RKZ Cz[ęstocho]wa w sprawie cenzury biuletynów 

związkowych,
− uchwała RKZ w sprawie reprezentacji poszczególnych ogniw na 

posiedzeniach regionalnej Komisji Koordynacyjnej oraz w sprawie 
terminu wpłat na konto RKZ NBP składem członkowskich,

− uchwała RKZ w sprawie przeprowadzenia wyborów w ogniwach 
zakładowych do dnia 15.03.[19]81 r.

Jak wynika z informacji TW ps. „Sternik” członkowie prezydium 
częstochowskiego RKZ nadal pozostają pod wrażeniem piątkowych obrad 
Rejonowej Komisji Koordynacyjneje. Uważają oni, że dokonane, w składzie 
prezydium, zmiany personalne są ostateczne i utrzymują się do właściwych 
wyborów. Zastanawiają się jednak co do słuszności decyzji wykluczenia 
[Wacława] Piecha z prezydium ponieważ mimo wszystko, był on doradcą 
RKZ. Stwierdzają z ulgą że nareszcie będą mogli przekazać Fijałkowskiemu8 
z tygodnika „Solidarność” w W[arsza]wie, który opracuje ogólnopolski katalog 
wszystkich MKZ, konkretny skład członków częstochowskiego ogniwa 
regionalnego.

 W swoim gronie, oceniając sytuację, członkowie RKZ wysuwają 
wątpliwości czy nowy skład osobowy poprawi sytuację w regionie, ponieważ jak 
sami stwierdzają, wielu z wybranych lubi ładnie i dużo mówić lecz niewiele robić. 

c W oryginale zebranych.
d W oryginale uzykali.
e koordynacyjnej.
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Obawiają się również, że krytyka postaw [Grzegorza] Mygi i [Jerzego] Burtana 
może zniechęcać ich do pracy, a jednak – stwierdzają – jak dotychczas mogli na 
nich liczyć. Podobnie przedstawia się sytuacja z [Zbigniewem] Bojarskim, który 
pomimo oddelegowania do pracy w RKZ musi być z niego usunięty. Obawy 
odnośnie prawidłowego funkcjonowania władzy NSZZ „Solidarność” pogłębia 
także fakt, że wielu nowo wybranych członków prezydium nie posiada stałego 
oddelegowania do pracy w związku.
 Ponadto członkowie prezydium jak wynika z informacji wchodzący w 
skład doradców i prawników a w szczególności [Elżbieta] Biernacka i Ball9 
dokonali oceny rozmów[,] jakie przeprowadzili z członkami prezydium MKZ 
Mazowsze i MKZ Małopolskę. Doszli do wniosku, że aktyw RKZ do czasu 
ukazania się ustawy o związkach zawodowych muszą opowiedzieć się przy 
którymś z kierunków politycznych. Zakładają przy tym, że aby uzyskać niezbędne 
im wsparcie polityczne powinni konieczne wstąpić do którejś z partii.

Na bazie tych konsultacji, stwierdzili że najbardziej korzystne byłoby 
uplasowanie się w szeregach Stronnictwa Demokratycznego.

W dniu wczorajszym odbył się Wojewódzki Zjazd „Solidarności 
Chłopskiej”. RKZ jako współorganizator tego zjazdu oceniony został bardzo 
negatywnie przez biorących udział chłopów w Zjeździe. Przedstawiciele RKZ 
jedynie ograniczali się do utrzymywania względnego porządku na sali obrad.

Będący na tym spotkaniu przewodniczący RKZ Z[bigniew] Kokot został 
skrytykowany za swą bałaganiarską zdaniem uczestników organizację pracy 
w RKZ. Doszło nawet do szamotaniny miedzy nim a J[ózefem] Lamchem10.
Z[bigniew] Kokot wyraził pogląd, że zupełnie niepotrzebnie RKZ angażował 
się w tą sprawę.
 W toku dalszych prowadzonych w ramach sprawy oper[acyjnego] 
sprawdz[enia] krypt[onim] „Inicjatywa” zmierzać się będzie do:

− aktywnego zabezpieczenia ogniwa wojewódzkiego przed wpływami 
ugrupowań antysocjalistycznych, 

− uzyskiwania informacji o zamiarach podejmowania wrogich inicjatyw 
przez członków RKZ NSZZ „Solidarność” w Cz[ęstocho]wie.

ppłk A[ndrzej] Faltusf

Źródło: AIPN Ka, 010/52, t. 1, k. 37-39, oryginał, mps.

f Poniżej podpis nieczytelny, powyżej pieczęć podłużna Naczelnik Wydziału III „A” KWMO 
w Częstochowie.
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1 Brak bliższych danych.
2 Barbara Basik. Działaczka związkowa; 1980-1981 członek Prezydium RKZ NSZZ „Soli-

darność” w Częstochowie. W. Rotarski, NSZZ „Solidarność” Region Częstoochowa, w: Solidar-
ność 1980-1989. Polska Południowa, t. 6…, s. 835.

3 Alfred Żmuda. Działacz związkowy; 1980-1981 członek Prezydium RKZ NSZZ „Solidar-
ność” w Częstochowie. W. Rotarski, NSZZ „Solidarność” Region Częstoochowa, w: Solidarność 
1980-1989. Polska Południowa, t. 6…, s. 835-836.

4 Mieczysław Stasiak. Działacz związkowy; 1980-1981 członek Prezydium RKZ NSZZ „So-
lidarność” w Częstochowie. W. Rotarski, NSZZ „Solidarność” Region Częstoochowa, w: Solidar-
ność 1980-1989. Polska Południowa, t. 6…, s. 835-836.

5 Zbigniew Śliwiński (ur. 1948). Działacz związkowy; 1980 współzałożyciel i przewod-
niczący TKZ NSZZ „Solidarność” Biura Projektów Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” 
w Częstochowie; 1981 członek RKZ NSZZ „Solidarność” Region Częstochowa; 1981 delegat na 
I WZD Region Częstochowa; 1981-1982 internowany; 1982-1987 przewodniczący TKZ NSZZ 
„Solidarność” w Częstochowie; 1984-1986 uczestnik II Synodu Diecezji Częstochowskiej; 1989-
1990 członek KO w Częstochowie; 1990-1998 wiceprezydent Częstochowy. AIPN Ka, 010/71, 
k. 148; W. Rotarski, Częstochowska lista internowanych, cz. III (N-T), „Gazeta Solidarna” (2007), 
nr 214, s. 9; M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim…, s. 57 n.

6 Alicja Mijalska (ur. 1931). Działaczka związkowa; 1981 pracownik ZR NSZZ „Solidar-
ność” Region Częstochowa; 1981 rozpracowywana w ramach SOS kryptonim „Inicjatywa”. AIPN 
Ka, 010/52, t. 2, k. 56; W. Rotarski, NSZZ „Solidarność” Region Częstoochowa, w: Solidarność 
1980-1989. Polska Południowa, t. 6…, s. 836-837.

7 Mieczysław Rakowski (1926-2008). Działacz komunistyczny; 1957-1982 redaktor naczel-
ny „Polityki”; od 1964 zastępca (od 1975 członek) KC PZPR; 1987-1990 członek BP KC PZPR; 
1988 sekretarz KC PZPR; 1981-1985 wicepremier, 1988-1989 premier; 1989-1990 I sekretarz KC 
PZPR; 1972-1989 poseł na Sejm PRL; 1999-2008 redaktor naczelny „Dziś. Przegląd Społeczny”. 
Służba Bezpieczeństwa wobec przemian politycznych…, s. 39-40.

8 Brak bliższych danych.
9 Brak bliższych danych.
10 Józef Lamch. Działacz związkowy; rolnik z Tomaszowic k. Niegowej; członek PAX; 1980 

współzałożyciel i prezes Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność Wiej-
ska”. W. Rotarski, NSZZ „Solidarność” Region Częstoochowa, w: Solidarność 1980-1989. Polska 
Południowa, t. 6…, s. 831.
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Nr 15

1981 maj 22, Częstochowa – Plan zabezpieczenia operacyjnego akcji 
protestacyjnej w dniu 25.05.1981 r.

Częstochowa, dnia 22.05.1981 r.
Zatwierdzama

Dnia b23.Vb.1981 r.
Tajne spec[jalnego] znaczenia

Egz. Nr b2b

Plan
Zabezpieczenia operacyjnego akcji protestacyjnej w dniu 25.05.1981 r.

I. Analiza sytuacji operacyjnej
Z posiadanego rozpoznania operacyjnego wynika, że w dniu 25.05.1981 r. 

o godz. 17.30 na placu przy Klubie „Politechnik” rozpocznie się akcja 
protestacyjna obronie więźniów politycznych.

Założenia ujęte w programie tej akcji organizowanej przez Niezależne 
Zrzeszenie Studentów częstochowskich uczelni ujmowały początkowo wiec 
przez obiektem Klubu „Politechnik”, marsz protestacyjny ulicami Zawadzkiego, 
Kościuszki, II i III Aleją pod szczyt jasnogórski, gdzie w intencji uwięzionych 
miała się odbyć msza św.

Zawiadomienia wraz z ww.c programem akcji protestacyjnej powielane 
w siedzibie RKZ NSZZ „Solidarność” zostały rozkolportowane na terenie 
miasteczka akademickiego oraz w innych rejonach miasta.

Z uzyskanego rozpoznania operacyjnego wynika jednak, że zamierzenia 
uległy diametralnie zmianie. Organizatorzy postanowili po odbytym wiecu udać 
się w marszu protestacyjnym pod gmach Urzędu Wojewódzkiego w celu złożenia 
na ręce władz administracyjnych rezolucji – petycji w sprawie uwolnienia 
uwięzionych więźniów politycznych. O powyższym główny inspirator tej 
akcji A[ndrzej] Lewandowski1 – przewodniczący NSZ przy Politechnice 
Częstochowskiej poinformował telefonicznie prezydenta miasta.

 Z rozpoznania operacyjnego wynika, że mocne zaangażowanie się 
głównego inspiratora tej akcji na naszym terenie fi guranta prowadzonej przez 
nas sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt[onim] „Reformator” nie może 
wykluczyć prób wykorzystania wiecu i marszu do propagowania wrogich treści 

a Poniżej podpis nieczytelny.
b-b Wpisano odręcznie.
c W oryginale w/w.
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o charakterze antypaństwowym lub antysocjalistycznym oraz stwarza realne 
symptomy wskazujące na możliwość powstania zagrożenia.
 Biorąc pod uwagę, iż akcja częstochowska zawiera cechy solidaryzowania 
się z podobnymi marszami protestacyjnymi w innych ośrodkach akademickich w 
kraju, a także pierwsze symptomy poparcia ze strony RKZ NSZZ „S”, nie można 
wykluczyć uczestnictwa w niej ludzi spoza środowiska akademickiego. Należy 
się w związku z tym liczyć z możliwością włączenia się do akcji także elementów 
chuligańskich, warcholskich, ludzi dla których tego typu manifestacja jest okazją 
do wybryków, których skutki w obecnym okresie czasu mogą spowodować 
powstanie sytuacji prowokacyjnych.

II. Kierunki działań operacyjnych 
Nawiązując do powyższej analizy sytuacji oraz osobowości głównego 

organizatora akcji protestacyjnej w dniu 25.05.1981 r. praca operacyjna będzie 
organizowana w następujących kierunkach:

− ustalenie i rozpoznanie osób oraz zjawisk mogących zakłócić ład 
i porządek publiczny w czasie trwania akcji,

− zapobieganie lub przejmowanie literatury bezdebitowej, wrogich 
ulotek, plakatów i innych opracowań antysocjalistycznych,

− rozpoznawanie i zapobieganie próbom infi ltracji naszego środowiska 
przez emisariuszy grup antysocjalistycznych z innych ośrodków 
akademickich,

− objęcie kontrolą operacyjną osób ze środowiska akademickiego zna-
nych ze swych postaw antysocjalistycznych w celu niedopuszczenia 
do powstania sytuacji prowokacyjnych i przypadków konfl ikto-
wych,

III. Planowane przedsięwzięcia operacyjne
− zorganizowanie stałego dopływu informacji przez osobowe źródła 

informacji o osobach, faktach i zjawiskach pozostających w naszym 
zainteresowaniu operacyjnym.

Wykonują: pracownicy Sekcji III
− zabezpieczenie operacyjne wiecu i marszu przez pracowników 

operacyjnych Wydziału III.
Odpowiedzialny: Naczelnik Wydziału III 

ppłk W[itold] Szewczyk2

Wykonują: pracownicy Wydziału III
− podczas trwania wiecu i marszu protestacyjnego obserwować zachowanie 

się uczestników ze szczególnym uwzględnieniem osób zamierzających 
zakłócić ich przebieg. Dokumentować i fi lmować wszystkie wydarzenia 
związane z naruszeniem ładu i porządku publicznego jak również 
negatywne napisy, hasła, transparenty, plakaty i ulotki.
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Wykonują: pracownicy Wydziału „S”
− poprzez dTW TWd ps. „Janusz”3, „Kudu”4, „Magda”5, „Kwant”6, 

„Dominik”7, „Ewka”8, „Marek”9, „Dominik I”10, „Miriam”11, 
„Joanna”12 zapewnić bieżący dopływ informacji o:

− nastrojach, komentarzach i dyskusjach w środowisku akademickim,
− ewentualnych próbach docierania emisariuszy grup antysocjalistycznych 

oraz przedstawicieli nielegalnych organizacji młodzieżowych,
− próbach kolportażu wydawnictw bezdebitowych i antysocjalistycznych.

Wykonują: ppor. Z. Kruszewski13

ppor. E. Adamczyk14

ppor. J. Kulej15

ppor. M. Swat16

− kontrolować zachowanie się i zajmowane postawy społeczno-polityczne 
fi gurantów aktualnie prowadzonych spraw operacyjnych oraz aktywistów 
DAe.

Wykonują: ppor. E. Adamczyk
ppor. S. Piecuch17

− w ramach spraw obiektowych „Uczelnia” i „Szkoła” zabezpieczyć 
operacyjnie domy studenckie przed próbami wywieszania wrogich 
ulotek, transparentów, plakatów oraz docierania emisariuszy ugrupowań 
antysocjalistycznych poprzez:

− zainspirowanie działań profi laktyczno-prewencyjnych ze strony władz 
uczelni i aktywu SZSP,

− zainspirowanie kierownictwa obydwu uczelni, kierownictwa DS-ów 
przedstawicieli RU SZP i KU PZPR.
Dyżury ustalone wg odrębnego harmonogramu,

− kontakty z kierownictwem i obsługą SZ,
− zlecenie zadań dla TWf zamieszkałych w DS-ach[,]

Wykonują: ppor. E. Adamczyk
ppor. Z. Kruszewski

− dla zapewnienia systematycznego spływu informacji od pracowników 
Wydz[iału] III oraz innych jednostek pionu SB w czasie trwania wiecu 
i marszu powołuje się zespół informacyjny w składzie: ppor. G[rzegorz] 
Bem18, ppor. Z[dzisław] Machura19 odpowiedzialny za opracowanie 
informacji z przebiegu akcji protestacyjnej oraz panujących nastrojów 
w środowisku studenckim.

Wykonują: ppor. G[rzegorz] Bem
d-d W oryginale tw., tw.
e W oryginale d.a.
f W oryginale tw.
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ppor. Z[dzisław] Machura
− opracować i przekazać w formie meldunku operacyjnego do sprawy 

operacyjnego sprawdzenia krypt[onim] „Reformator” informację z 
przebiegu omawianej akcji oraz zaangażowanie w niej fi guranta ww.g 
sprawy.

Wykona: ppor. E. Adamczyk
− przeprowadzić rozmowy operacyjno – służbowe z władzami uczelni 

częstochowskich: rektorzy, sekretarze KU PZPR, przewodniczący RU 
SZSP w celu zainspirowania kampanii przyczyniającej się do zaniechania 
ww.g akcji protestacyjnej lub ograniczenia ilości jej uczestników, a także 
ofi cjalnego odcięcia się od niej niezrzeszonych w NZS.

Wykonają: ppor. Z. Kruszewski
ppor. E. Adamczyk

− poprzez osobowe źródła informacji rozmieszczone na obiektach oraz 
w RKZ zmierzać do uzyskiwania wyprzedzających informacji nt. 
treści petycji oraz form przebiegu manifestacji pod siedzibę władz 
administracyjnych bWojewództwab.

Wykonują: pracownicy Wydziału III
IV. Sprawy organizacyjne
W sprawach całokształtu działań mających na celu zabezpieczenie 

operacyjne akcji protestacyjnej członków i sympatyków NSZ zakłada się pełną 
integrację wszystkich wydziałów pionu SB oraz współdziałania jednostek pionu 
SB i MO. Tak więc jak i marsz protestacyjny zostanie fi zycznie zabezpieczony 
przez funkcjonariuszy mundurowych Wydziału Ruchu Drogowego, Prewencji, 
KWMO i pracowników operacyjnych pionu MO i SB wg odrębnie opracowanych 
planów.

Przewidując możliwość wystąpienia zakłóceń względnie innych negatywnych 
zjawisk powołano 20 osobową grupę operacyjno-odwodową pod dowództwem 
– mjr [Włodzimierza] Kwietnia20 pozostającą do dyspozycji odpowiedzialnego 
za całość zabezpieczenia operacyjnego.

W zależności od rozwoju sytuacji operacyjnej mogą być podejmowane 
inne przedsięwzięcia nie ujęte w niniejszym planie a zmierzające do likwidacji 
ewentualnie ujawnionych zagrożeń względnie przywrócenia naruszonego ładu 
i porządku publicznego.

Za całość zabezpieczenia operacyjnego akcji protestacyjnej w dniu 
25.05.1981 r. odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału III – ppłk mgr Witold 
Szewczykh.

g W oryginale w/w.
h Poniżej z prawej strony pieczęć podłużna Naczelnik Wydziału III KWMO w Częstochowie 

ppłk mgr Witold Szewczyk oraz podpis nieczytelny.
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Wykonano w 2 egz.
1- Kierownictwo KW MO w Cz[ęstocho]wa
2- a/a

Opr. i druk BG/PE
Dz. Masz. Nr 00167/81

bWydz[iały] operacyjne SB i MO zapewnią dopływ infor[macji] z RKZ i 
zakładów pracy Częstochowy i okolicb.

Źródło: AIPN Ka, 027/579, k. 51-56, oryginał, mps.

1 Andrzej Lewandowski (ur. 1954). Działacz związkowy; 1980-1981 przewodniczący ZU 
NZS Politechniki Częstochowskiej; delegat na I Zjazd NZS; 1981-1982 internowany; 1976-1980 
rozpracowywany w ramach SOR kryptonim „Pływak”; 1981-1983 w ramach KE kryptonim „Re-
formator”. AIPN Ka, 027/322, t. 1-2; AIPN Ka, 027/579; W. Rotarski, Częstochowska lista inter-
nowanych, cz. II (J-M), „Gazeta Solidarna” (2007), nr 213, s. 9.

2 Witold Szewczyk (ur. 1938). Ppłk; od 1960 starszy ofi cer dochodzeniowy Wydziału Docho-
dzeniowego KM MO w Chorzowie; 1962-1964 słuchacz Ofi cerskiej Szkoły MO w Szczytnie; od 
1967 inspektor (1970 starszy inspektor) Wydziału Śledczego KW MO w Katowicach; 1971 kie-
rownik Grupy Wydziału Śledczego KW MO w Katowicach; od 1972 student ASW w Warszawie, 
od 1975 zastępca naczelnika Wydziału III KW MO w Katowicach, od 1979 naczelnik Wydziału III 
KW MO w Częstochowie, 1990 przeniesiony na emeryturę. AIPN Ka, 0188/365.

3 Brak danych umożliwiających identyfi kację.
4 „Kudu” – wg zachowanych dokumentów Wojciech Kulawiak zarejestrowany w charakte-

rze TW pod nr. 5433 (1981-1985). AIPN Ka, 0026/672.
5 Brak danych umożliwiających identyfi kację.
6 Brak danych umożliwiających identyfi kację.
7 Brak danych umożliwiających identyfi kację.
8 Brak danych umożliwiających identyfi kację.
9 Brak danych umożliwiających identyfi kację.
10 Brak danych umożliwiających identyfi kację.
11 „Miriam” – wg zachowanych dokumentów Marek Andrzej Góralczyk (ur. 1959); zareje-

strowany w charakterze TW pod nr. 3733 (1979-1985). AIPN Ka, 0026/598 t. 1-2.
12 Brak danych umożliwiających identyfi kację.
13 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
14 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
15 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
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16 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
17 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
18 Grzegorz Bem  (ur. 1947). Kpt.; 1977 młodszy inspektor Sekcji II Wydziału III KW MO 

w Częstochowie; 1978 słuchacz Studium Podyplomowego WSO w Legionowie; od 1979 młodszy 
inspektor (inspektor) Sekcji IV Wydziału III KW MO w Częstochowie; 1981 kierownik Sekcji (od 
1982 zastępca naczelnika) Wydziału III KW MO w Częstochowie; 1987 kursant Wyższej Szkoły 
KGB w Moskwie; od 1989 naczelnik Wydziału Ochrony Konstytucyjnego Porządku  Państwa 
WUSW w Częstochowie; 1990 zwolniony ze służby. AIPN Ka, 0188/412. 

19 Zdzisław Machura (ur. 1949). Mjr; od 1976 inspektor Wydziału III KW MO w Częstocho-
wie; 1977-1978 słuchacz Studium Podyplomowego ASW w Świdrze; od 1980 starszy inspektor 
(1982 kierownik sekcji) Wydziału III KW MO w Częstochowie; od 1982 starszy inspektor Inspek-
toratu Analityczno-Informacyjnego zastępcy komendanta ds. SB KW MO w Częstochowie; od 
1987 zastępca naczelnika (1989 naczelnik) Wydziału Paszportów WUSW w Częstochowie; 1990 
zwolniony ze służby. AIPN Ka, 0188/405.

20 Włodzimierz Kwiecień (ur. 1933). Ppłk; 1955 referent terenowy PU ds. BP w Zawierciu; 
1956 referent (ofi cer operacyjny) PD ds. BP w Myszkowie; od 1956 ofi cer operacyjny Referatu 
ds. Bezpieczeństwa KP MO w Myszkowie; od 1961 starszy ofi cer operacyjny Referatu ds. Bezpie-
czeństwa KP MO w Zawierciu; od 1975 zastępca naczelnika Wydziału III KW MO w Częstocho-
wie; od 1980 naczelnik Wydziału C KW MO w Częstochowie; 1990 przeniesiony na emeryturę. 
AIPN Ka, 0188/356. 
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Nr 16

1981 czerwiec 20, Radomsko – Wyciąg z informacji operacyjnej uzyskanej od 
KO „Hanka”.

Radomsko, 20.06.1981 r.
„Tajne”

Wyciąg
z informacji operacyjnej uzyskanej od KOa ps. „Hanka”1 w dn[iu] 

20.06.[19]81 r.

[Józef] Kowalczyk, [Marian] Ciężki2, [Andrzej] Ciepielewski3 wyjechali do 
Częstochowy odnośnie konkretnego już ustalenia przejścia „Solidarności” pod 
zarząd w Częstochowie w dniu 20.06.[19]81 r. Sprawa już jest „zaklepana”[,] 
gdyż wstępnie już rozmowy były i na walnym zebraniu decyzja większości przy 
dwóch wstrzymujących się przegłosowano przejście (walne zebranie odbyło się 
w piątek tj. 19.06.[19]81 r.).
Na tym zebraniu z Fabryki Maszyn przedstawiciele zgłosili votum nieufności 
dla [Józefa] Kowalczyka, jednakże przy głosowaniu [Józef] Kowalczyk uzyskał 
poparcie reszty, to samo było z [Waldemarem] Potyrą…

Za zgodność
Insp[ektor] Wydz[iału] III „A” KWMO

st. kpr. [M.] Szymańskib

Źródło: AIPN Ld, 067/364, k. 16, oryginał, rkps.

1 „Hanka” – wg zachowanych dokumentów Zygmunt Alfs (ur. 1946), zarejestrowany 
w charakterze TW pod nr. 5434 (1981-1985); pracownik WSK „Mostostal” w Radomsku, od 1983 
KWB Bełchatów. AIPN Ld, 0059/780.

2 Marian Ciężki (ur. 1936). Działacz związkowy; 1980-1981 wiceprzewodniczący KZ NSZZ 
„Solidarność” ZPM im. GL w Radomsku; 1981 członek Prezydium ZD NSZZ „Solidarność” Zie-
mi Radomszczańskiej; 1981 delegat na I KZD; 1982-1988 rozpracowywany w ramach KE krypto-
nim „Leśniak”. Stan wojenny w regionie łódzkim…, s. 416.

a W oryginale ko.
b Powyżej podpis nieczytelny.
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3 Andrzej Ciepielewski (ur. 1946). Działacz związkowy; 1980 przewodniczący KZ ZGH 
w Radomsku; członek MKZ (1981 członek ZD) NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomszczańskiej; 
1981 delegat na I KZD; 1982-1990 rozpracowywany w ramach SOR kryptonim „Biuletyn”, 
w ramach KE kryptonim „Handlowiec”. Stan wojenny w regionie łódzkim…, s. 416-417.
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Nr 17

1981 lipiec 6, Częstochowa – Plan zatrzymania osób objętych decyzją o 
internowaniu zgrupowanych w pomieszczeniach RKZ NSZZ „Solidarność” w 
Częstochowie. 

Częstochowa, dnia a6.07a.1981 r.
„Zatwierdzam”b

dnia a10.07a.1981 r.
Tajne spec[jalnego] znaczenia

Egz. nr a2a

Plan
zatrzymania osób objętych decyzja o internowaniu zgrupowanych w pomiesz-
czeniach RKZ w Częstochowie.

I. Dane do rozpoznania:
W sytuacjach konfl iktowych działacze miejscowego RKZ opowiadający 
się za konfrontacją przewidując skutki stanu wojennego, planują stałe 
przebywanie w pomieszczeniach służbowych RKZ przy ul. Kościuszki 
14 w Częstochowie. Wgc naszego rozpoznania przy stanie napięcia 
w mieście lub kraju w pomieszczeniach RKZ może przebywać od 20 do 
50 osób – członków Zarządu i aktywistów NSZZ „Solidarność”. Wśród 
nich większość stanowić będą osoby objęte operacją „Wiosna”.
Należy liczyć się – przy próbie wejścia do budynku – z możliwością 
stawiania przez nich czynnego oporu i użyciem tego typu środków jak 
butelki z benzyną, gaśnice p[rzeciw] poż[arowe] itp. Stąd też zachodzi 
konieczność wyposażenia ekip realizacyjnych w odpowiednie środki 
ochrony osobistej, które zabezpieczy kierownik akcji we współdziałaniu 
z N[aczelni]kiem Wydziału GMT.

a-a Wpisano odręcznie.
b Obok pieczęć podłużna Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Częstochowie 

płk Edward Kłosowski oraz podpis nieczytelny. – Edward Kłosowski (ur. 1936). Gen. bryg.; 1959 
referent Referatu Operacyjno-Dochodzeniowego KP MO w Lwówku Śląskim; od 1959 kursant 
Szkoły Ofi cerskiej MO w Szczytnie; 1961 starszy ofi cer dochodzeniowy Sekcji II Wydziału Do-
chodzeniowego KM MO w Gdańsku; od 1962 zastępca komendanta powiatowego MO w Koście-
rzynie; od 1966 komendant powiatowy i miejski MO w Tczewie; od 1971 komendant powiatowy 
i miejski MO w Elblągu; od 1975 zastępca komendanta wojewódzkiego MO ds. SM KW MO 
w Elblągu; od 1980 komendant wojewódzki MO w Częstochowie; od 1983 komendant KS MO 
w Warszawie. AIPN BU, 0242/1614.

c W oryginale w/g.
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Informacje o stanie przygotowań fi gurantów do stałego przebywania 
i planach ochrony budynku RKZ z odpowiednim wyprzedzeniem 
zabezpieczy Wydział III „A” /por. J[anusz] Będkowski1/.

II. Położenie i charakterystyka obiektu:
Ulica Kościuszki, przy której znajduje się siedziba RKZ położona jest 
w centrum miasta, o zwartej zabudowie i dużym natężeniu ruchu 
pieszego i kołowego do późnych godzin nocnych. W pobliżu działają 
ośrodki kulturalne /kino/ a także czynna jest całą dobę apteka.
Biura RKZ usytuowane są na I piętrze czterokondygnacyjnego budynku 
z oknami wychodzącymi na ulicę Kościuszki i Lelewela. Jedyne wejście 
do budynku prowadzi od strony ulicy Lelewela. Na parterze z osobnym 
wejściem usytuowany jest punkt usługowy pralni. Na parterze posiadają 
także swoje biura inne instytucje:
- Wojewódzka Inspekcja Pracy,
- Klub Techniki i Racjonalizacji.
Do budynku przylegają zabudowania 5 garaży, z których część 
wykorzystuje dla swych pojazdów RKZ.

III. Cel działania:
a/ Celem działania będzie:
- wejście do budynku i pomieszczeń RKZ,
- zatrzymanie osób podlegających internowaniu, wylegitymowanie 
i ewentualne zatrzymanie innych osób przebywających w budynku 
RKZ,
- przeszukanie pomieszczeń i zakwestionowanie materiałów i przedmio-
tów podlegających konfi skacie,
- uniemożliwienie utrzymywania łączności przewodowej i bezprzewo-
dowej przez osoby pozostające we wnętrzu z osobami z poza obiektu;
b/ Powyższy cel działania zostanie zrealizowany poprzez:
- obserwację obiektu w czasie poprzedzającym akcję i podczas jej trwa-
nia,
- obustronną blokadę ul. Kościuszki i ulicy Lelewela od strony Wałów 
Dwernickiego,
- bezpośredni udział w akcji grupy operacyjno-śledczej, obserwacyjnej, 
kompanii ZOMO oraz patroli ruchu drogowego.

IV. Sposób realizacji planu:
Odpowiedzialnym kierownikiem akcji zostaje mianowany N[aczelni]k 
Wydziału „B” mjr mgr Z[bigniew] Zelmański2 a z[astęp]cą kpt. M[aciej] 
Pruszyński3, do których dyspozycji przydziela się grupę operacyjno-
śledczą, składającą się z pracowników operacyjnych pozostających na 
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stanie MO i SB oraz funkcjonariuszy mundurowych w łącznej liczbie 
120 osób.
Grupę obserwacyjną ustali kierownik akcji na polecenie sztabu ze stanu 
Wydziału „B”.
W skład grupy operacyjno-śledczej wejdą pracownicy operacyjni 
Wydziału III „A”, Śledczego, Dochodzeniowo-Śledczego, OG oraz 
funkcjonariusze mundurowi Wydziału Prewencji KWMO /wykaz w za-
łączniku/.
Kierownictwu akcji podlegać będą ponadto grupa zabezpieczenia ze-
wnętrznego – w ilości jednej kompanii ZOMO. Rozmieszczenie i sposób 
wykorzystania tych sił przedstawi kierownik akcji w formie schematu-
załącznika do planu.
Wejścia do wewnątrz budynku dokona wydzielona część grupy opera-
cyjno-śledczej w ilości 20 funkcjonariuszy, wyposażona w narzędzia 
techniczne niezbędne do pokonania blokad drzwi. Skład tej grupy ustali 
bezpośrednio przed podjęciem zadania kierownik akcji. Czynności te 
zostaną poprzedzone otoczeniem obiektu przez oddziały zwarte ZOMO, 
wyposażone w środki techniczne służące do rozpraszania tłumu. Wcześ-
niej blokadę ulic przeprowadzi na polecenie Sztabu KWMO N[aczelni]k 
Wydz[iału] Ruchu Drogowego.

Szczegółowy sposób zachowania się i postępowania w stosun-
ku do internowanych określony jest w planie głównym akcji „Wiosna” 
w dziale p[od] n[azwą] „Wytyczne do instruktażu dla ekip realizacyj-
nych”, który stanowi załącznik do niniejszego planu.

W przypadku decyzji o tymczasowej zmianie siedziby RKZ 
do klubu „Ikar” /miejsce przeprowadzenia w ub[iegłym] roku akcji 
protestacyjnej/ założenia niniejszego planu pozostają aktualne przy 
uwzględnieniu nowych warunków lokalizacji.

Rozmieszczenie sił w tym wariancie działania przedstawi na od-
rębnym schemacie kierownik akcji. Szkic obiektu wraz ze schematem 
rozmieszczenia sił – w załączniku.

V. Siły i środki:
Do sprawnego przeprowadzenia zaplanowanej akcji przewiduje się uży-
cie następujących sił i środków:
a/ funkcjonariuszy MO i SB skierowanych do bezpośredniego działania 
w akcji:
- ofi cerów operacyjnych SB  - 20
- ofi cerów operacyjnych MO  - 20
- ofi cerów mundurowych  - 10
- funkcjonariuszy mundurowych - 62 /kompania ZOMO/
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b/ grupa obserwacyjna:
- funkcjonariusze Wydziału „B” /14 osób/;
c/ grupa do zablokowania przyległych ulic:
- funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego / 20 osób/;
d/ grupa rezerwowa:
- do ewentualnego wykorzystania w akcji pozostaje grupa odwodowa 
akcji „Lato” pod dowództwem kpt. A. Penkali4 /tel. 561/ w liczbie 50 
osób;
e/ środki transportu;
- samochody osobowe  -1 /kierownictwo akcji/
- samochody m[ar]ki Star typu WT -3
- samochody terenowe m[ar]ki UAZ -4
- samochody osobowe m[ar]ki Nysa - 3
-samochody osobowe im motocykle WRD -10
- samochody osobowe Wydz[iału] „B” -3.
f/ środki łączności:
- zapewni Wydział „B” przy współudziale N[aczelni]ka Wydziału 
Łączności – kpt. Kani5;
g/ inne środki techniczne:
- środki obezwładniające /granaty z gazem łzawiącym i RMG/,
- środki do pokonania przeszkód /łomy, piłki do cięcia metalu, agregat 
prądotwórczy, wiertarki elektryczne, przecinaki, młotki, nożyce do 
cięcia metali, kamera fi lmowa, magnetofon, kaftany bezpieczeństwa/.

VI. Czynności po zakończeniu akcji:
Po wyprowadzeniu zatrzymanych z obiektu kierownik akcji wyznaczy 
4-5 funkcjonariuszy pozostających na zasadzce. W grupie tej winien być 
funkcjonariusz z Wydziału Łączności, który dokona trwałego odcięcia 
linii telefonicznej i dalekopisowej.

Wykonano w 3. egz.
egz. nr 1. K[omen]d[an]t Woj[ewódzki] MO
egz. nr 2. Gr[upa] Śledcza
egz. nr 3. Kier[ownik] Akcji – mjr Z[bigniew] Zelmański
nr dz.m. a0061/81a

Oprac[ował]  Kier[ownik] Gr[upy] Śl[edczej]

Kierownik Grupy Śledczejd

Źródło: AIPN Ka, 021/6, t. 1, k. 88-93, oryginał, mps.

d Poniżej podpis nieczytelny.
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1 Janusz Będkowski (ur. 1946). Mjr; 1974 inspektor operacyjny Referatu ds. SB KW MO 
w Gliwicach; 1975 inspektor Grupy Operacyjnej w Gliwicach Wydziału III A KW MO w Katowi-
cach; 1975 inspektor Sekcji III Wydziału III KW MO w Częstochowie; 1976 słuchacz Studium Po-
dyplomowego ASW w Świdrze; 1977 inspektor (1978 kierownik) Sekcji II Wydziału III KW MO 
w Częstochowie; od 1979 kierownik Sekcji III Wydziału III A KW MO w Częstochowie; 1981 kie-
rownik Sekcji III (1982 zastępca naczelnika) Wydziału V KW MO w Częstochowie; 1985 kursant 
Wyższej Szkoły KGB w Moskwie; od 1989 p.o. naczelnika Wydziału do Walki z Przestępstwami 
Gospodarczymi WUSW w Częstochowie; 1990 zwolniony ze służby. AIPN Ka, 0188/449.

2 Zbigniew Zelmański (ur. 1937). Ppłk; 1958 dzielnicowy (1959 komendant) KP MO w Koź-
lu; od 1966 kierownik Referatu Ogólnego KP MO w Koźlu; od 1968 inspektor (od 1970 starszy 
inspektor) Sekcji VI Wydziału do Walki z Przestępstwami Gospodarczymi KW MO w Opolu; od 
1975 kierownik Sekcji VI Wydziału III KW MO w Częstochowie, od 1977 zastępca naczelnika 
(od 1979 naczelnik) Wydziału B KW MO w Częstochowie; 1990 przeniesiony na emeryturę. 
AIPN Ka, 0188/347.

3 Maciej Pruszyński (ur. 1946). Ppłk; 1968 ofi cer Grupy Operacyjnej Referatu ds. SB KP MO 
w Mrągowie; 1969 ofi cer Grupy Operacyjnej Referatu ds. SB KP MO w Piszu; od 1970 kursant 
Wyższej Szkoły KGB w Moskwie; od 1972 inspektor operacyjny Grupy Operacyjnej Referatu ds. 
SB KP MO w Mrągowie; 1975 starszy inspektor Wydziału III KW MO w Częstochowie, od 1976 
kierownik Sekcji VII Wydziału III KW MO w Częstochowie; od 1979 kierownik sekcji Wydziału 
III A KW MO w Częstochowie; od 1986 naczelnik Wydziału V WUSW w Częstochowie; od 1989 
naczelnik Wydziału Ochrony Gospodarki WUSW w Częstochowie; 1990 zwolniony ze służby. 
AIPN Ka, 0188/429. 

4 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
5 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
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Nr 18

1981 sierpień 18, Częstochowa – Komunikat KZ NSZZ „Solidarność” przy 
DRKP w Częstochowie po zatrzymaniu Mariana Zembrzuskiego.
 

Częstochowa, dnia 18.08.1981 r.

Treść komunikatu nadanego
Przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” przy DRKP Częstochowa po 

zatrzymaniu Mariana Zembrzuskiego1

 W dniu 15.08.1981 r. po zatrzymaniu przez funkcjonariuszy MO 
Mariana Zembrzuskiego, naklejającego na dworcu PKP w Cz[ęstocho]wie 
plakaty szkalujące naczelne organy władzy PRL i ZSRR Komisja Zakładowa 
NSZZ „Solidarność” przy DRKP Cz[ęstocho]wa natychmiast wystawiła głośniki 
w oknach i nadawała komunikat następującej treści:
 „Proszę państwa nadaje pilny komunikat. MO aresztowała naszego 
człowieka, który wyklejał plakaty. Zabrali go milicjanci[,] którzy pilnują nas 
tutaj jak złodzieia i zaprowadzili na Komisariat Kolejowy. Domagamy się 
w trybie natychmiastowym, aby uwolniono naszego człowieka wraz z klejem 
i plakatami”.
 „Nasze władze ludowe, czy jesteście Polakami? Kim jesteście, co przez 
was przemawia, czy uwolnicie naszego człowieka, precz z dyktaturą MO”.
 „Prosimy i natychmiastowe zwolnienie naszego człowieka, my znamy 
wasze działania i ścieżki zdrowia”.
 „Proszę państwa, przed kilkoma minutami milicja zabrała naszego 
człowieka, który rozklejał plakaty. Prosimy was bardzo abyście poszli pod 
Komisariat, który mieści się na peronie I i w naszym imieniu uwolnili naszego 
człowieka. Prosimy bardzo o to”.
 Treść powyższego komunikatu była przez dłuższy czas nadawana 
wielokrotnie.

ppor. Jan Hodowanyb2

Uwagi:
 W dniu dzisiejszym z treścią powyższego dokumentu zapoznałem 
Prokuratora Wojewódzkiego Stefana Pietruszkę3 oraz nadzorującego śledztwo 
II Ds. 55/81 wiceprokuratora Lecha Książkiewicza4, który zalecił mi[,] aby 

a W oryginale złodzieji.
b Poniżej podpis nieczytelny.
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ustalić kto sporządził, opracował powyższy komunikat i kto go odczytał przed 
mikrofonami.
          
       […]c

Źródło: AIPN Ka, 09/84, t. 1, k. 164, oryginał, mps.

1 Marian Zembrzuski (ur. 1947). Działacz związkowy; 1980-1981 członek ZR NSZZ „So-
lidarność” w Częstochowie; 1981-1982 internowany; 1980-1981 rozpracowywany w ramach SO 
kryptonim „Biennale”. AIPN Ka, 010/52, t. 1, k. 79. W. Rotarski, Częstochowska lista internowa-
nych, cz. IV (U-Z), „Gazeta Solidarna” (2007), nr 215, s. 9; M. Nowakowska Majcher, Opozycja w 
regionie częstochowskim…, s. 32.

2 Jan Hodowany (ur. 1954). Kpt.; 1978 młodszy inspektor Wydziału Śledczego KW MO 
w Częstochowie, 1979 słuchacz Studium Podyplomowego ASW w Warszawie; od 1980 starszy 
inspektor (od 1984 naczelnik) Wydziału Śledczego KW MO w Częstochowie, 1990 zwolniony ze 
służby. AIPN Ka, 0188/460.

3 Brak bliższych danych.
4 Brak bliższych danych.

c Podpis nieczytelny.
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Nr 19

1981 sierpień 19, Częstochowa – Oświadczenie w sprawie Zbigniewa 
Gierlińskiego.

Częstochowa dnia 19.VIII.1981 r.a

Oświadczenieb

 Pragniemy przedstawić wszystkim członkom NSZZ „Solidarność” 
Regionu Częstochowskiego sylwetkę naszego wybitnego działacza Zbyszka 
Gierlińskiego1 – Z[astęp]cę przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ 
„Solidarność” przy DRKP w Częstochowie. Jest to człowiek co nieskazitelnej 
uczciwości i prawości charakteruc czego nie mogą ścierpieć ci którzy w niecnych 
zamiarach i celach próbowali go oskarżyć w lipcu tego roku o kradzież 3 tysd. 
złotych z funduszy związkowych.
 Po szczegółowych badaniach cała prawda wyszła na jaw. [Zbigniew] 
Gierliński udowodnił kto faktycznie wyciąga brudne łapy po nasz[e] pienią-
dze.

W ostatnich dniach Zbigniew Gierliński wykazał się cniespotykaną 
odwagą i męstwemc. Mimo że dworzec PKP w Częstochowie przesiąknięty był 
chmarą funkcjonariuszy MO i bezpieki [Zbigniew] Gierliński w dniu 15 sierpnia 
na ich oczach nakleił na hali dworca cztery ulotki nie zważając cna grożące mu 
wielkie niebezpieczeństwoc. Tego samego cdnia nasz bohaterc sam stawił czoła 
grupie kilkudziesięciu milicjantów[,] którzy aresztowali Mariana Zembrzuskiego 
działacza Zarządu Regionu. cSam uwolnił go z rąk siepaczyc.
 Postulujemy założenie w Zarządzie Regionu „Księgi Zasłużonych” 
i umieszczenie Zbyszka Gierlińskiego na pierwszym miejscu w te[j] księdze.
 Apelujemy o poparcie w tej sprawie. Bierzcie przykład ze Zbyszka 
Gierlińskiego. Stawiajcie go na wzór naszego działacza.

NSZZ „Solidarność”
Lokomotywownia PKP

w Częstochowie

a Poniżej odręczna dekretacja Przekazać odpis Prokuratorowi Wojewódzkiemu 26.VIII.[19]81 
[r.] oraz podpis nieczytelny.

b Powyżej z prawej strony pieczęć podłużna 26 sierp[nia] 1981 [r.]
c-c Podkreślone odręcznie.
d W oryginale tyś.
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Źródło: AIPN Ka, 09/84, t. 2, k. 4, oryginał, mps.

1 Zbigniew Gierliński (ur. 1946). Działacz związkowy; 1980-1981 zastępca przewodniczą-
ce KZ NSZZ „Solidarność” DRKP w Częstochowie; członek ZR NSZZ „Solidarność” Region 
Częstochowa; 1981-1982 internowany. W. Rotarski, Częstochowska lista internowanych, [cz. I] 
(A-I), „Gazeta Solidarna” (2007), nr 212, s. 9; M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie 
częstochowskim…, s. 32.
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Nr 20

1981 sierpień 28, Radomsko – Informacja operacyjna napisana przez źródło KO 
„Hanka”.

Radomsko dn[ia] 28.08.[19]81 r.
Źródło: KOa ps. „Hanka”
Przyjął: M. Szymański
Dnia: 28.08.[19]81 r.

„Tajne”
Informacja operacyjna napisana przez źródło.

1) Delegaci na zjazd do Gdańska tj.b [Andrzej] Ciepielewski i [Marian] Ciężki 
wchodzą w skład delegacji Regionuc Częstochowskiego, a nie osobno 
z woj[ewództwa] Piotrkowskiego[.] Sprawy odnośnie Radomdszczańdskiego 
Regionuc zależnie od ustalenia głosu będą poruszać przedstawiciele 
Częstochowy. 11 z Częstochowy i dwóch z Radomska czyli 13 delegatów na 
zjazd KKP bo organizacja liczy (region) 130 tys.e członków i jest wybranych 
1 na 10 tys.e

2) Obecna sytuacja na MKZ Radomsko uległa nieco zmianie. [Józef] Kowal-
czyk prowadzi swoją politykę w tym sensie[,] że chce obstawić się ludźmi 
„swoimi”. Dość pewnie się czuje, po wyborach na […]f Fabryce Maszyn. 
Nawet chce doprowadzić do ponownych wyborów zarządu. Prowadzi oso-
biście kontakty z WSS i jej przedstawicielem z komisji zakładowej. Zmienił 
swój stosunek do [Stanisława] Sobczyńskiego1  i go nawet foruje. Zresztą 
[Stanisław] Sobczyński dostał mandat delegata z Komuny [Paryskiej] przy 
uzupełniających wyborach o czymg wcześniej komunikowałem. Przedtem 
nie przyjął a teraz wynika z tego[,] że pcha się do zarządu.

3) Z wyposażenia MKZ zginęły niektóre akcesoria np. zegarh stylowy z ga-
binetu [Józefa] Kowalczyka i jest pewne że to on sobie przywłaszczył, 
a także wyroby szkolne. Były to darowizny z zakładów i są na stanie zare-
jestrowane przez księgową Ob[ywatelkę] Grzyboską2. [Józef] Kowalczyk 

a W oryginale ko.
b W oryginale t.j.
c W oryginale regionu.
d-d Dopisano ponad wierszem.
e W oryginale tyś.
f Wyrażenie skreślone.
g W oryginale oczym.
h W oryginale Np. Zegar.
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najprawdopodobnie[j] dąży do zmiany zarządu. Jakie będą fakty okaże się 
na walnym zgromadzeniu[,] które ma być niebawem.
Komuna Paryska jedzie do Gdańska prosić [Lecha] Wałęsę na poświecenie 
sztandaru i pojedzie z nimi [Waldemar] Potyra w przyszłym tygodniu.
Marczak3 obecnyi Naczelnik dał przyrzeczeniej[,] że „Solidarność” otrzyma 
pomieszczenie naprzeciwko ochronyk roślin do 31.08.[19]81 r. była już 
komisja. Pomieszczenie zajmuje 3 izby i wtedy ruszy redakcja i cały zestaw 
maszyn (kserograf).
          
Hanka
Wskazówki udzielone KOa:

− W dalszym ciągu zbierać informacje i na bieżąco przekazywać na 
temat aktualnej działalności MKZ.

− Ustalić aktualny skład MKZ po dokooptowaniu z wyborów w 
związku ze zmianą przynależności.

Omówienie przyjętej informacji oraz uwagi:
Informacje od ko uzyskałem bezpośrednio w czasie spotkania, informację 
ko uzyskał z zasłyszenia, informacja jest wiarygodna. 
Przedsięwzięcia:
− Informację powyższą szyfrogramem przekazać do Naczelnika 

Wydz[iału] III „A” KWMO w Piotrkowie Tryb[unalskim]
− Sporządzić wyciąg z informacji i załączyć do sprawy operac[yjnego] 

sprawdz[enia] krypt[onim] „Wojak”

Insp[ektor] Wydz[iału] III „A” KWMO
st. kpr. M. Szymański

Źródło: AIPN Ld, 0031/170, k. 45, kopia, rkps.

1 Stanisław Sobczyński (ur. 1952). Działacz związkowy; 1980-1981 przewodniczący KZ 
NSZZ „Solidarność” ZP im. KP w Radomsku; 1980 wiceprzewodniczący Prezydium MKZ 
NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomszczańskiej; 1981-1982 internowany; 1981-1982 rozpraco-
wywany w ramach SOS kryptonim „Grafi k”, w ramach SOS kryptonim „Staś”; 1981 wg zacho-
wanych dokumentów KO „Gwóźdź”, wykorzystywany w SO kryptonim „Metal”, w ramach SO

i W oryginale Obcy.
j W oryginale przyżeczenie.
k W oryginale Ochrony.
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 kryptonim „Związkowiec”; 1982-1983 wg zapisów ewidencyjnych TW „Stelmach”, zarejestro-
wany pod nr. 5889. Stan wojenny w regionie łódzkim…, s. 365.

2 Brak bliższych danych.
3 Brak bliższych danych.
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Nr 21

1981 sierpień 31, Radomsko – Informacja operacyjna napisana przez źródło KO 
„Hanka”.

Radomsko 31.08.[19]81 r.
Źródło: KOa ps. „Hanka”
Przyjął: M. Szymański
Dnia: 31.08.1981 r.

„Tajne”
Informacja operacyjna napisana przez źródło:

Jak już poprzednio informowałem w zarządzie zaczynają się dziać a właściwie 
już pogłębiają daleko idące niezgodności i duże tarcia.
Powodem tego stanu rzeczy jest jak już wspomniałem […]b postawa i prowadzona 
polityka [Józefa] Kowalczyka. On jest tutaj głównym i jedynym nosicielem tego 
stanu. Uważam za ważne i to szerzej opiszę ten stan aktualny w MZK. Są to 
wiadomości sprawdzone i faktyczne. 
1) Zaczynam od tego[,] że pan [Józef] Kowalczyk jest oburzony na [Waldemara] 

Potyrę, [Zdzisława] Bielińskiego1, oraz sekretarkę że pod jego nieobecność 
pojechali do nowo wybranego naczelnika ob[ywatela] Marczaka z życzenia-
mi owocnej pracy wręczając mu kwiaty od MKZ „Solidarność”. Przedtem 
Komuna Paryska inspirowana przez [Stanisława] Sobczyńskiego wyraziła 
sprzeciw tej kandydaturze.
Z tego też powodu wywołał w siedzibie związku awanturę.

2) Drugą sprawą jest to że wręcz zabronił kontroli sklepów WSS członkom 
zarządu a odnosi się to do [Waldemara] Potyry, [Zdzisława] Bielińskiego 
o sekretarki która jest członkiem prezydium i którzy otrzymali od naczelnika 
upoważnienia.
[…]c

3) [Józef] Kowalczyk nie zrażając się tym i przeczuwając[,] że mogą go 
wysadzić roztoczył kampanię i wszedł w układy z Sobczyńskim szczególnie, 
z WSS-ami i wyżej wymi[enionymi] osobami oraz Famegu.
Z jego postawy jasno wynika[,] że chce wprowadzić nowych ludzi a pozbyć 
się niewygodnych a szczególnie sekretarki, która prowadzi fi nanse i prace 
administracyjne i nie pozwala na szwindle.

a W oryginale ko.
b Wyrażenie przekreślone.
c Fragment pominięty przez autora.
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4) O to przykład że pan [Józef] Kowalczyk zrobił grę wobec w[yżej] 
wymienionej doprowadzając do tego że na zebraniu w G-Sach gdzie jest 
delegatem zebrali mandat (udzielili wotum nieufności) i wprowadził p[anią] 
Pawłowską2 (otrzymała mandat) która jest obecnie przewodniczącą.

5) Dlaczego jeszcze p[an Józef] Kowalczyk to robi a bo dlatego jak już 
powiedziałem nie może robić tego co on by chciał i co dyktuje. Wyraził się 
konkretnie[,] że muszą robić tak jak on sobie życzy.
Przykład:
W Komunie jeden facet ofi arował nowego fi ata, w zamian że mu p[an 
Józef] Kowalczyk przyspieszy mieszkanie spółdzielcze. Fiat miał być do 
dyspozycji delegatury.
To była robota razem ze [Stanisławem] Sobczyńskim.
Członkowie nie wyrazili zgody. [Zdzisław] Bieliński, [Zygmunt] Zatoń3, 
sekretarka.
Dalej:
Koniecznie chciał kupić trzy magnetofony i telewizor do delegatury.
Uzyskał sprzeciw szczególnie pani[,] która jak już pisałem prowadzi 
działalność fi nansową i administracyjną.
Przecież to są pieniądze ludzi.
Zapewne jeden magnetofon […]d chciał dla siebie, jak z innymi rzeczami. 
Chciałbym tutaj nadmienić[,] że zegar ponoć zabrał [Stanisław] Sobczyński 
bo to była darowizna Komuny Paryskiej.

6) Ponadto popodbijał sobie plik delegacji w Częstochowie[,] Opocznie 
i Piotrkowie [Trybunalskim] celem ich zrealizowania, wcale tam nie będąc, 
na zapas by osiągnąć korzyści. Co to znaczy a no to że chachmęci, i dla 
własnych interesów a nie dla związku pracuje.
To też mu sekretarka zakwestionowała (zabrała) i trzyma jako dowód.

7) I mój komentarz – chciałbym poinformować[,] że część członków zarządu 
i prezydium jest przeciwna [Józefowi] Kowalczykowi za jego postawę.
Są to: [Zdzisław] Bieliński, [Zygmunt] Zatoń, [Danuta] Alfs4, [Paweł] 
Lewczuk5.
[Józef] Kowalczyk pokazał swoje prawdziwe obecnie oblicze. Zabrania 
jakiejkolwiek współpracy z miejską radą narodową a także z organami 
MO.
Np. zarzuca [Waldemarowi] Potyrze współpracę z milicja a także sekre-
tarce.
Jego wypowiedzi składają się na to aby wyłącznie prowadzić politykę 
utrudniania zarówno wobec władz administracyjnych jak i też MO.

d Wyrażenie jest przekreślone.
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To są fakty i konkretne wypowiedzi.
Załączam serwis informacyjny z Częstochowy[,] który pisany jest 

28.08.[19]81 [r.] ale MKZ „Radomsko” otrzymało w piątek tj.b 28.08.[19]81 r.
Chciałabym tutaj dodać[,] że w prezydium zostało właściwie 4 osoby, gdyż 

reszta zrezygnowała, bądź przeszła na kierownicze stanowiska i automatycznie 
nie może pełnić funkcje.

Z zarządu ubyło 6 osób z tych samych powodów.
1) [Wiesław] Kamiński6
2) [Kazimierz] Kuc7

3) [Piotr] Pawłowski8
4) [Paweł] Lewczuk
5) [Roman] Walas

eWymieniłem pięciu bo trudni mi sobie nazwisko przypomnieć nie mniej cyfra 
6 się zgadzae.
Dlatego tez na walnym zebraniu będą ci brakujący dokooptowani.
Dzisiaj tj. 31.08.[19]81 r. ma zapaść decyzja o terminie walnego zgromadzenia.
Jestem mocno przekonany że w obecnej sytuacji jest czas do rozrobienia 
obecnego MKZ a ściśle [Józefa] Kowalczyka, który jest złem absolutnym.

Hanka
Wskazówki przekazane KOa:

− Zbierać informacje i przekazywać na bieżąco na temat aktualnej 
działalności Solidarności radomszczańskiej.

− Zaobserwować i przekazać informację, na temat działalności delegatów 
na Zjazd KRP między I a II turą Zjazdu.

Omówienie przyjętej informacji oraz uwagi i spostrzeżenia.
Informację od ko uzyskałem bezpośrednio w czasie spotkania. Informację ko 
uzyskał bezpośrednio z zasłyszenia. Informacja jest wiarygodna.
Przedsięwzięcia.

− Informację powyższą szyfrogramem przekazać do naczelnika Wydziału 
III „A” KWMO w Piotrkowie Tryb[unalskim]

− Wyciąg z informacji załączyć do sprawy operacyjnego sprawdzenia 
krypt[onim] „Wojak”

Insp[ektor] Wydz[iału] III „A” KWMO
st. kpr. M. Szymański

Serwis Informacyjny ZR Częstochowa z dn[ia] 24.08.1981 r.

e-e Tekst zapisany po prawej stronie ww. nazwisk.
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U przyjaciół
Jak donosi Michael Farr9 w Niemczech Wschodnich powstają na wzór 
Solidarności związki zawodowe. Służba bezpieczeństwa NRD przystąpiła 
do aresztowań wśród członków założycieli oraz intelektualistów 
powiązanych z tym ruchem. Wilhelm Koch10 lekarz, który dał tworzącej 
się niemieckiej „solidarności” sumę około 4000 dolarów został skazany 
na 4 lata więzienia na to „przestępstwo”. Siedmiu robotników w fabryce 
w Thuringia było aresztowanych za dyskutowanie zagadnienia wolnych 
związków zawodowych w ustroju komunistycznych. Według „Der 
Spiegel” było ostatnio szereg starć NRD między milicją a robotnikami 
co zostało gorąco zaprzeczono przez agencje prasowef LRD /Londyn/.
Zaufanie
Ośrodek Badan Społecznych Regionu Mazowsze przeprowadził w 
dniach 17-21.08.br. badania sondażowe wśród członków „Solidarności” 
w woj[ewództwie] stołecznym warszawskim oraz w regionie śląsko-
dąbrowskim. Odpowiadając na pytanie dot[yczące] poparcia apelu 
KKP o pracę w wolne soboty, w woj[ewództwie] warszawskim 51 
proc. ankietowanych odpowiedziało, że raczej się zgadza, a 16 proc. 
– że zgadza się zdecydowanie. Na Śląsku raczej się zgadza 46 proc. 
a zdecydowanie – […]g proc. zdecydowanie nie zgadza się na Śląsku 
– 9 proc. ankietowanych, a w woj[ewództwie] warszawskim – 4 proc. 
zdaniem 70 proc. respondentów pozytywny wpływ na decyzje załóg 
o przystąpieniu do pracy miałby dostęp „Solidarności” do środków 
masowego przekazu /dot[yczące] woj[ewództwa] stołecznego/. Wśród 
warunków najczęściej wymienianych na Śląsku znalazła się kontrola 
załogi nad tym co zostanie wyprodukowane /56,6 proc./ i zapowiedź 
wolnych wyborów do sejmu /25 proc./. Podjętą w ostatnich tygodniach 
decyzję o strajku ostrzegawczym za słuszną uznało w woj[ewództwie] 
stołecznym i na Śląsku odpowiednio 78 i 71 proc. zaś niesłuszną – 7,5 
i 11,5 proc.
 Odpowiednio 27 i 35 proc. respondentów uznało, że ich zaufanie 
do KPP wzrosło, zaś 48 i 45 proc. że nie zmieniło się. W woj[ewództwie] 
stołecznym i na Śląsku 7 proc. ankietowanych uznało, że ich zaufanie do 
KPP zmalało. /sim/
Obrady ZR Mazowsze
20 sierpnia zebrał się na nadzwyczajnym zebraniu ZR Mazowsze. Jedną 
z najważniejszych spraw porządku dziennego była ogłoszona przez rząd 
podwyżka cen pieczywa i przetworów zbożowych, która ma wejść w 

f W oryginale pracowe.
g Brak danych.
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życie z dniem 24 sierpnia br. W związku z tym Zarząd Mazowsze podjął 
uchwałę, w której czytamy między innymi 
− wprowadzenie podwyżek cen bez konsultacji i zgody społeczeństwa 

może doprowadzić do niekontrolowanego protestu społecznego.
− Domagamy się udostępnienia środków masowego przekazu w celu 

przekazania stanowiska związku wobec podwyżki.
− Sprzeciwiamy się proponowanym wielkościom rekompensat bez 

uwzględnienia wzrostu cen artykułów pochodnych i wysokości 
dochodu na członka rodziny przy uwzględnieniu norm fi zjologicz-
nych.

W obradach zarządu regionalnego wziął udział Lech Wałęsa, który od-
powiadał na liczne pytania. Na temat dostępu do środków masowego 
przekazu [Lech] Wałęsa powiedział „mamy już pięć ofert z zagranicy 
budowy stacji TV i radiowych”.
W całym kraju podwyżka cen artykułów mącznych spotyka się z nie-
zadowoleniem, a rząd nie słuchając opinii publicznej konsekwentnie 
robi swoje. Czyżby szeroka konsultacja reklamowana w środkach ma-
sowej „dezinformacji” była tylko próba uspokojenia społeczeństwa?
Dlaczego więc marnuje się tony papieru w celu zaciągnięcia opinii 
społeczeństwa skoro decyzje i tak pozostają arbitralne?
Jan Rulewski11 o podwyżce
Jak nas poinformował Jan Rulewski rządowa propozycja podwyżki 
cen jest niezgodna z tym, co zostało ustalone w czwartek z prof. [Zdzi-
sławem] Krasińskim12. Nie zostały uwzględnione dwa czynniki – po 
pierwsze, pominięto rzeczywiste podwyższone normy fi zjologiczne, 
po drugie, rekompensata nie obejmuje pochodnych wyrobów mącz-
nych. W konsekwencji jest więc krzywdząca. W związku z tym J[an] 
Rulewski złoży 24 bm. protest w tej sprawie. Wg informacji J[ana] 
Rulewskiego, domagała się ona rekompensaty w wysokości 170 zł dla 
wszystkich i od 200 do 220 zł dla emerytów, rencistów i osób alimen-
towanych.
Janusz Onyszkiewicz13 o strajku olsztyńskich drukarzy
Janusz Onyszkiewicz wyraził w imieniu prezydium KKP i własnym 
poparcie dla strajku olsztyńskich drukarzy. „Dni bez prasy” były 
oczywistym protestem związku przeciw tendencyjnej propagandzie 
antyzwiązkowej – powiedział rzecznik KKP w wywiadzie dla serwisu 
informacyjnego regionu warmińsko-mazurskiego. Dzisiaj olsztyńscy 
drukarze strajkują już przeciw „obcesowemu” ich potraktowaniu przez 
władze. Należy przypuszczać, że Olsztyn był próbą wprowadzenia 



ks. Władysław Piotr Wlaźlak

116

pewnego precedensu w stosunkach między związkiem a pracodawcą. 
Chodzi tu mianowicie o użycie łamistrajków w walce z protestującymi 
ludźmi. Podobna próba precedensu jest sprawa katowickiego „Wolnego 
związkowca”. J[anusz] Onyszkiewicz dodał, że co prawda KKP nie 
ustosunkowała się do sprawy olsztyńskiej z powodu zbyt późnego 
dopływu informacji na ten temat, ale uczyni to na najbliższym posie-
dzeniu prezydium we wtorek 25 bm.
O prawo do swobodnego zrzeszania się
Komisja koordynacyjna pracowników naczelnych i centralnych or-
ganów administracji państwowej działając w imieniu członków 
„Solidarności” zrzeszonych w 30 KZ-ach przy ministerstwach i 
urzędach centralnych zgłasza zdecydowany protest przeciwko próbie 
pozbawienia pracowników administracji państwowej prawa do swo-
bodnego zrzeszania się w związki zawodowe. Groźbę taką zawiera 
art. 13a wprowadzony arbitralnie przez Radę Państwa na wniosek 
prezydium rządu do projektu ustawy o związkach zawodowych 
złożonego w sejmie bez jakiegokolwiek uzgodnienia z KKP NSZZ 
„Solidarność”.
Poparcie
Zarząd regionu Mazowsze udzielił poparcia regionalnemu komite-
towi obrony więzionych za przekonania oraz postanowił udostępnić 
komitetowi lokal z telefonem, umożliwić dostęp do telexów i bazy 
poligrafi cznej wyznaczył Seweryna Jaworskiego14 do kontaktowania 
się z upoważnienia Zarządu z komitetem. Zarząd stwierdził również, 
że akcje protestacyjne komitetu muszą być uzgadniane z władzami 
regionu. Uznano, że skald komitetu powinien być ogłoszony, a sam 
komitet powinien wybrać swoich przedstawicieli do kontaktowania 
się z zarządem. Zapowiedziano również, że wszelkie represje wobec 
członków komitetu uważane będą za atak na związek.
Ofi cjalne dementi
W niedzielę, 23 bm. prezydent m[iasta] Gdańska zdementował w 
DTV enuncjację „Żołnierza Wolności”, jakby niektóre KZ-e Wybrze-
ża chciały sprofanować cmentarz obrońców Westerplatte z 1939 roku 
poprzez usunięcie czołgu, symbolizującego czyn zbrojny I Brygady 
Pancernej LWP. Jak wynika z tych wyjaśnień sprawa usunięcia czoł-
gu i przywrócenie krzyża na grobach poległych, usuniętego w 1963 
r. została uzgodniona z władzami miejskimi jeszcze jesienią ub.r. 
Krzyż zostanie ustawiony na dawnym miejscu w najbliższym cza-
sie, natomiast sprawa czołgu, wobec sprzeciwu władz wojskowych 
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i kombatanckich, zostanie rozwiązana po ostatecznym opracowaniu 
całościowego programu zagospodarowania i wystroju Westerplatte. 
/inf[ormacja] własna/.

NSZZ „Solidarność”
Zarząd Regionu Częstochowa

Źródło: AIPN Ld, 0031/170, k. 46-49, kopia, rkps, mps.

1 Zdzisław Bieliński. Działacz związkowy; 1981 członek Prezydium ZD NSZZ „Solidarność” 
Ziemi Radomszczańskiej; M. Przybysz, NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Piotrkowska, w: So-
lidarność 1980-1989. Polska Zachodnia, t. 4…, s. 596.

2 Brak bliższych danych.
3 Zygmunt Zatoń. Działacz związkowy; 1981 członek Prezydium ZD NSZZ „Solidarność” 

Ziemi Radomszczańskiej; M. Przybysz, NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Piotrkowska, w: So-
lidarność 1980-1989. Polska Zachodnia, t. 4…, s. 596.

4 Danuta Alfs. Działaczka związkowa; 1980-1981 członek NSZZ „Solidarność” GS „Samo-
pomoc Chłopska” w Radomsku; 1981 sekretarz Prezydium ZD NSZZ „Solidarność” Ziemi Ra-
domszczańskiej. Stan wojenny w regionie łódzkim…, s. 417.

5 Paweł Lewczuk. Działacz związkowy; 1981 członek Prezydium ZD NSZZ „Solidarność” 
Ziemi Radomszczańskiej; M. Przybysz, NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Piotrkowska, w: So-
lidarność 1980-1989. Polska Zachodnia, t. 4…, s. 596.

6 Wiesław Kamiński. Działacz związkowy; 1981 wiceprzewodniczący Prezydium ZD NSZZ 
„Solidarność” Ziemi Radomszczańskiej; M. Przybysz, NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Piot-
rkowska, w: Solidarność 1980-1989. Polska Zachodnia, t. 4…, s. 596.

7 Kazimierz Kuc. Działacz związkowy; 1981 członek Prezydium ZD NSZZ „Solidarność” 
Ziemi Radomszczańskiej; M. Przybysz, NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Piotrkowska, w: So-
lidarność 1980-1989. Polska Zachodnia, t. 4…, s. 596.

8 Piotr Pawłowski (ur. 1941). Działacz związkowy; przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” 
w MDK w Radomsku; członek ZD NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomszczańskiej; 1987-1989 
kontrolowany w ramach SOR kryptonim „Organizacja”. Stan wojenny w regionie łódzkim…, 
s. 417.

9 Brak bliższych danych.
10 Brak bliższych danych.
11 Jan Rulewski (ur. 1944). Działacz związkowy, polityk; 1980-1981, od 1990 przewodni-

czący ZR NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy; członek Prezydium KKP; od 1981 w KK NSZZ 
„Solidarność”; 1981 pobity przez MO w czasie tzw. prowokacji bydgoskiej; 1981-1984 inter-
nowany i więziony; przewodniczący TZR Bydgoszcz NSZZ „Solidarność”; 1987-1989 członek 
Grupy Roboczej KK NSZZ „Solidarność”; 1991-2001 poseł na Sejm RP; od 2007 senator RP; 
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rozpracowywany w ramach SOS/SOR kryptonim „Janek”. Encyklopedia Solidarności. Opozycja 
w PRL…, t. 1, s. 399-400.

12 Zdzisław Krasiński (ur. 1917). Nauczyciel akademicki, polityk; 1975-1985 dziekan Wy-
działu Ekonomiki Produkcji i Obrotu; 1981-1982 przewodniczący Państwowej Komisji Cen; od 
1985 minister ds. Cen; 1986-1989 radca ambasady w Waszyngtonie.

13 Janusz Onyszkiewicz (ur. 1937). Działacz związkowy, polityk; 1980 współzałożyciel 
i członek Prezydium NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze; 1981-1982 internowany; 1989 
uczestnik obrad Okrągłego Stołu; 1992-1993, 1997-2000 minister Obrony Narodowej; 1989-2001 
poseł na Sejm RP; 2004-2007 wiceprzewodniczący PE; 1974-1977 rozpracowywany w ramach 
KE kryptonim „Panorama”, 1980-1989 w ramach SOR kryptonim „Taternik”. Encyklopedia Soli-
darności. Opozycja w PRL…, t. 1, s. 332.

14 Seweryn Jaworski (ur. 1931). Działacz związkowy, polityk; 1980 przewodniczący komi-
tetu strajkowego, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Huty Warszawa; 1981 wiceprzewod-
niczący Prezydium ZR NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze; 1981 delegat na I KZD; członek 
KK NSZZ „Solidarność”; 1981-1984 internowany i więziony; od 1984 członek KOPP; 1986 prze-
śladowany przez władze komunistyczne; 1987 współtwórca GR KK NSZZ „Solidarność”; 1981 
przeciwnik obrad Okrągłego Stołu; 1980 rozpracowywany w ramach SO kryptonim „Mazowsze”, 
1981, 1984 w ramach SOR kryptonim „Seweryn”, 1982 w ramach SOS kryptonim „Edek”. Ency-
klopedia Solidarności. Opozycja w PRL…, t. 1, s. 172-173.
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Nr 22

1981 wrzesień 4, Radomsko – Informacja operacyjna napisana przez źródło KO 
„Hanka”.

Radomsko 4.09.[19]81 r.
Źródło: KOa ps. „Hanka”
Przyjął: M. Szymański
Dnia: 4.09.1981 r.

„Tajne”
Informacja operacyjna napisana przez źródło.

1) Następuje pkt. kulminacyjny odnośnie rozliczenia przewodniczącego 
ob[ywatela Józefa] Kowalczyka za jego nieprawidłową działalność.
W poniedziałek btj. 7.09.[19]81 r.b na wniosek komisji zakładowej WKS 
„Mostostal” zbiera się nadzwyczajne posiedzenie zarządu.

2) Tematem zebrania jest rozliczenie i udowodnienie nieodpowiedniego 
działania, oraz ewentualne zawieszenie w czynnościach.

3) Na 12.09.[19]81 r. przewidziane jest walne zgromadzenie delegatów
4) Pan [Józef] Kowalczyk robi niesamowitą grę aby zarzuty odrzucić. 

Szczególnie sprawa dotyczy jego gry z Sobczyńskim i odsunięcia jak 
już wspomniałem z zarządu niewygodnych. Swoim poczynaniom i pry-
wacie chce się obstawić swoimi zausznikami.

5) Na razie jest to wszystko, w poniedziałek tj.c 7.09.[19]81 [r.] wyjaśni się 
konkretnie.

Hanka

Ad. 1 Na interwencję członków zarządu w komisji zakł[adowej] WKS „Mo-
stostal” tj.c [Paweł] Lewczuk, [Waldemar] Potyra i sekretarz i przedstawieniu 
zarzutów przeciwko [Józefowi] Kowalczykowi zbiera się komisja jak wyżej.

Wskazówki udzielone KOa:
− Dalej zbierać informacje i przekazywać na bieżąco o zamierzeniach 

w działaniu „Solidarności” radomszczańskiej.
− Poprzez sekretarkę wprowadzać atmosferę wzajemnych nieporozumień 

i konfl iktów.

a W oryginale ko.
b-b Dopisane ponad wierszem.
c W oryginale t.j.
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Omówienie przyjętej informacji oraz uwagi:
Informację od ko uzyskano bezpośrednio w czasie spotkania. Informację ko 
uzyskał z zasłyszenia, informacja jest wiarygodna.
Przedsięwzięcia:
Informację powyższą szyfrogramem przekazać do Naczelnika Wydz[iału] 
III „A” KWMO w Piotrkowie Tryb[unalskim]
Wykonać odpis informacji i wykorzystać do sprawy operacyjnego 
sprawdzenie krypt[onim] „Wojak”.

Insp[ektor] Wydz[iału] III „A” KWMO
st. kpr. M. Szymańskid

Źródło: AIPN Ld, 0031/170, k. 50, kopia, rkps.

d Powyżej podpis nieczytelny.
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Nr 23

1981 wrzesień 8, Radomsko – Informacja operacyjna napisana przez źródło KO 
„Hanka”.

Radomsko, 8.09.[19]81 r.
Źródło: KOe ps. „Hanka”
Przyjął: M. Szymański
Dnia: 8.09.1981 r.

„Tajne”
Informacja operacyjna napisana przez źródło.

1) W poniedziałek tj.f 7.09.[19]81 r. jak już informowałem nadzwyczajne 
posiedzenie zarządu którego tematem była sprawa [Józefa] Kowalczyka. 
Zebrało się 13 członków. Zarzuty wobec [Józefa] Kowalczyka referowała 
sekretarz zarządu i członek prezydium. Dotyczyły one:
a) nieobyczajnego prowadzenia się [Józefa] Kowalczyka tj.b  urzę-

dowania w MKZ-cie z […]g a także pokątne spotykanie się razem 
z [Stanisławem] Sobczyńskim z panią Pawłowską przewodniczącą 
„Solidarności” w G.S.

b) Chęć rozliczenia pliku delegacji na swoją korzyść (czyli osiągnięcia 
korzyści fi nansowych kosztem związku) podbite delegacje były 
in blancoh z Częstochowy, Piotrkowa [Trybunalskiego] i Opoczna.

c) zabranie krzeseł (4 szt.) z delegatury a także wykładziny podłogo-
wej.

d) ponadto prowadzenie prywatnych spotkań z Ob[ywatelem Stani-
sławem] Sobczyńskim celem wypchnięcia niektórych członków 
z zarządu jak i szczególnie – sekretarza na etacie zarządu i ob[ywatela 
Zdzisława] Bielińskiego członka zarządu.

2) Decyzją zarządu Ob[ywatel Józef] Kowalczyk ma do poniedziałku tj.b 

14.09.[1981 r.] następnego posiedzenia rozliczyć z zarzutów, jednocześ-
nie podjęte zostaną decyzje wyrzucenia [Józefa] Kowalczyka w ogóle 
z zarządu i funkcji.

3) Z uwagi na zadania podzielone taki sprawa obrała obrót gdyż niektórzy 
członkowie byli za tym by zawiesić od razu [Józefa] Kowalczyka 

e W oryginale ko.
f W oryginale t.j.
g Fragment pominięty przez autora.
h W oryginale in blanko.
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w czynnościach jak np. Ob[ywatel Bogdan] Matyjaszczyk1 z WKS 
„Mostostal”[.]

4) O godz. 15.20 [Józef] Kowalczyk jechał do Piotrkowa [Trybunalskiego] 
w swojej sprawie do swego kolegi radcy prawnego Ob[ywatela] 
Kołodziejskiego2 nazwisko mogłem cokolwiek przekręcić.

5) Chciałbym jeszcze poinformować[,] że Częstochowa na dniach ma 
przekazać elektryczny powielacz do MKZ (delegatury)[.]

6) Obecnie [Józef] Kowalczyk robi wszystko, jest to moje zdanie, z uwagi 
na otrzymane informacje z poszczególnymi delegatami by 19.09.[19]81 
r. na walnym zgromadzeniu[,] które odbędzie się na „Femegu” otrzymać 
mandat do członka zarządu. Chociaż obecna kampania przeciwko niemu 
jest na czasie i najprawdopodobniej nie wejdzie.

7) Na to stanowisko pali się [Waldemar] Potyra, który po cichu sądził 
że obecny zarząd w dniu 7.09.[19]81 r. zawiesi w czynnościach 
[Józefa] Kowal[czyka] i jemu powierzy jako v[i]ce przewodniczące-
mu tymczasowe urzędowanie do walnego zgromadzenia. Jednakże 
zarząd nie podjął jeszcze decyzji. Jednakże [Waldemar] Potyra to 
drugi prymityw i nie jest on absolutnie kandydatem, który ma jakie-
kolwiek predyspozycje do tej funkcji. Jest to pływak o ograniczonym 
spojrzeniu i logicznym emyśleniui a także myślący o swoich korzyś-
ciach.
Chociaż w walce przeciwko [Józefowi] Kowlaczykowi niezmiernie się 
przydał, a szans na przewodniczącego chyba nie będzie miał.

8) Na walnym zgromadzeniu wszyscy członkowie etatowi będą rozliczani 
taka decyzja z posiedzenia.

Hanka

Wskazówki udzielone KOa:
- Informować dalej na bieżąco o działalności „Solidarności”.

Omówienie przyjętej informacji oraz uwagi.
Informację od ko uzyskałem bezpośrednio w czasie spotkania. 
Informację ko uzyskał z zasłyszenia, informacja jest wiarygodna.

Przedsięwzięcia.
− O powyższym poinformować Naczelnika Wydz[iału] III „A” 

KWMO w Piotrkowie Tryb[unalskim].
− Sporządzić wyciąg z informacji do sprawy operacyjnego 

sprawdzenia krypt[onim] „Wojak”.

i-e Wyrażenie dopisane powyżej zamiast skreślonego spojrzeniu.
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− Sporządzić wyciąg z informacji do teczki prowadzonej na 
[Waldemara] Potyrę.

Insp[ektor] Wydz[iału] III „A” KWMO
st. kpr. M. Szymańskij

Źródło: AIPN Ld, 0031/170, k. 51-52, kopia, rkps.

1 Bogdan Matyjaszczyk (ur. 1947). Działacz związkowy; 1980-1981 członek KZ NSZZ 
„Solidarność” przy WKS „Mostostal” w Radomsku; członek ZD NSZZ „Solidarność” Ziemi Ra-
domszczańskiej; komisarz strajkowy na terenie Radomska; 1982-1986 kontrolowany w ramach 
KE kryptonim „Siwy”. AIPN Ld, 067/723. Stan wojenny w regionie łódzkim…, s. 417.

2 Brak bliższych danych.

j Powyżej podpis nieczytelny.
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Nr 24

1981 wrzesień 21, Częstochowa – Szyfrogram w sprawie Mariana 
Zembrzuskiego.

Częstochowa, dnia 21.09.1981 r.
Tajnea

Dyżurny Operacyjny
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Wydział Inspekcji Biura Śledczego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w Warszawie

Szyfrogram Nr […]b

 Informuję, że w dniu 21 września 1981 roku wiceprokurator Prokuratu-
ry Wojewódzkiej w Częstochowie Lech Książkiewicz w ramach prowadzonego 
przez tut[ejszy] Wydział Śledczy śledztwa RSD 7/81, II Ds. 55/81 wydał posta-
nowienie o zmianie środka zapobiegawczego i w miejsce poręczenia społecznego 
zastosowanego w stosunku do Mariana Zembrzuskiego zastosował tymczaso-
we aresztowanie z terminem do dnia 21 października 1981 roku.
 M[arian] Zembrzuski podejrzany jest o to, że w dniu 15 sierpnia 1981 
roku w Częstochowie naklejając na budynku dworca Polskich Kolei Państwowych 
powielone przez siebie bez uzyskania zgody miejscowego Urzędu Kontroli Prasy, 
Publikacji i Widowisk plakaty o treści podrywającej zaufanie do socjalistyczne-
go systemu i programu gospodarczemu oraz przedstawiając w fałszywym świetle 
stosunku polsko-radzieckie i osobę Przewodniczącego Rady Najwyższej ZSRR, 
wyszydzał ustrój i naczelne organy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, znieważał 
przywódcę radzieckiego Leonida Ilicza Breżniewa1 i nawoływał do czynów skie-
rowanych przeciwko jedności sojuszniczej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ze 
Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich – tj. o przestępstwo z art. 273 
§ 2 kk w zw[iązku] z art. 283 § 3 kk w zw[iązku] z art. 133 kk i art. 6 a dekretu 
z dnia 5 lipca 1946 r[.] o utworzeniu GUKPPiWc.
 Dnia 17 sierpnia 1981 roku zastosowano wobec podejrzanego Mariana 
Zembrzuskiego środek zapobiegawczy w postaci poręczenia społecznego. Obo-

a Z lewej strony nieczytelny odcisk pieczątki wpływowej.
b Pozostawiono bez wpisu.
c Poniżej na marginesie odręczna notatka s[yn] Jana i Zofi i z d[omu] Wojtala, ur. 16.04.1947 

[r.] w Cz[ęstocho]wie (fragment pominięty przez autora) zatr[udniony] Zarząd Regionalny NSZZ 
„Solidarność” w char[akterze] poligrafa.
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wiązki poręczającego pełniła Elżbieta Biernacka wskazana we wniosku Zarządu 
Regionalnego NSZZ „Solidarność” w Częstochowie. Powodem odstąpienia 
wówczas od tymczasowego aresztowania była wyrażona przez podejrzanego 
skrucha i jego zapewnienie, że powstrzyma się w przyszłości od powielania 
i rozpowszechniania druków o treści antypaństwowej i nawołujących do czynów 
przeciwko sojuszom PRL z ZSRR.
Poręczenie Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” zostało przyjęte pod 
warunkiem, że M[arian] Zembrzuski powstrzyma się od ww.d działalności, oraz 
od wszelkiej działalności burzącej porządek prawny i publiczny.
 Z uwagi na fakt, że M[arian] Zembrzuski wbrew temu zobowiązaniu 
w okresie I dekady września br[.] rozpowszechniał pod siedzibą Zarządu Regio-
nalnego NSZZ „Solidarność” literaturę nie posiadającą debitu komunikacyjnego 
– zachodzi uzasadniona obawa, że będzie starał się on utrudniać postępowanie 
karne.
 Z przytoczonych względów i z uwagi na obecne napięcie społeczne 
wywołane złożoną sytuacja polityczno-społeczną i gospodarczą kraju, zdecydo-
wano o zmianie środka zapobiegawczego na tymczasowe aresztowanie.
 ePojmany został osadzony w Areszcie Śledczym w Częstochowiee.

[…]f

Źródło: AIPN Ka, 09/84, t. 2, k. 13, oryginał, mps.

1 Leonid Ilicz Breżniew (1906-1982). Działacz komunistyczny; 1950-1952 I sekretarz KC 
KPM; 1953-1954 zastępca naczelnika Zarządu Politycznego Marynarki Wojennej ZSRR; 1954 
II (1955) I sekretarz Komunistycznej Partii Kazachstanu; 1956 zastępca członka (1957) członek 
Prezydium KC KPZR; 1964 I sekretarz (1966) sekretarz generalny KC KPZR; 1965-1977 członek 
(1960-1964, 1977-1982) przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR. Kryptonim „Klan”. 
Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ „Solidarność”…, t. 1, s. 383.

d W oryginale w/w.
e-e Wpisano odręcznie.
f Nieczytelny odręczny podpis oraz pieczątka Naczelnik Wydziału Śledczego KWMO w Czę-

stochowie ppłk mgr Stanisław Sułek. – Stanisław Sułek (ur. 1933). Ppłk; 1954 referent Wydziału 
I WUBP we Wrocławiu, 1955 referent operacyjny (1956 ofi cer operacyjny) WUdsBP we Wroc-
ławiu; od 1957 ofi cer operacyjny (od 1961 starszy ofi cer operacyjny, od 1967 inspektor, od 1970 
starszy inspektor, od 1971 kierownik Grupy IV) Wydziału III KW MO we Wrocławiu; od 1975 
starszy inspektor Wydziału Inspekcji Zespołu ds. SB KW MO w Częstochowie; od 1978 zastępca 
naczelnika Wydziału Paszportów KW MO w Częstochowie; od 1980 naczelnik Wydziału Śledcze-
go KW MO w Częstochowie; 1983 przeniesiony na emeryturę. AIPN Ka, 0188/288.
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Nr 25

1981 wrzesień 24, Częstochowa – Informacja odtworzonego stenogramu z taśmy 
magnetofonowej.

Częstochowa, dnia 24.09.1981 r.
„Tajne”

Egz. Nr a1a

Informacja odtworzonego stenogramu z taśmy magnetofonowej.

 Zapraszam na nasz serwis informacyjny.
Na wstępie serwis informacyjny z działu informacji propagandy ZR 
Cz[ęstocho]wa. Wydanie nadzwyczajne. Prowokacja. ZR NSZZ „Solidarność” 
Regionb Cz[ęstocho]wa informuje, że w dniu 21.09.br. doszło do dalszego 
naruszenia prawa przez Prokuraturę Wojewódzkąc w Cz[ęstocho]wie, jakim 
jest zastosowanie w stosunku do pracownika Zarządu Regionu, kolegi Marian 
Zembrzuskiego, poligrafa, aresztu tymczasowego. Od momentu udzielenia 
poręczenia przez związek za kolegę Mariana Zembrzuskiego, nie zaszły żadne 
nowe okoliczności, które uzasadniłyby zastosowanie tymczasowego aresztowania. 
Kolegad Mariane Zembrzuskif, który stawiał się na każde wezwanie Prokuratury, 
swoim postępowaniem nie utrudniał dochodzenia, a także wypełniał nakazane 
przez Prokuratora Wojewódzkiego obowiązki. Take stanowisko Prokuratury 
jest prowokacją, powodująca wzrost napięcia w regionie. Wymierzoną także w 
działalność całego związku. W naszej opinii jest to działanie zmierzające do 
zaognienia panujących stosunków społecznych, nie mających nic wspólnego 
z ofi cjalną polityką władz, która podobno dąży za wszelką cenę do osiągnięci 
porozumienia społecznego i stabilizacji. Zarząd Regionu został postawiony 
w sytuacji konfl iktowej, zmierzającej do zastosowania środków statutowych, łączni 
ze strajkiem. Prezydium Zarządu zwróciło się do Wojewody częstochowskiego 
o rozpoczęcie rozmów w ww.g sprawie.
Proszę Państwa, przypomnę Państwu, że kolega Marian Zembrzuski został 
pierwszy raz aresztowany 14.08.br., kiedy to wyklejał ulotki tutaj naprzeciwko 

a-a Wpisano odręcznie.
b W oryginale regionu ostatnia litera przekreślona odręcznie.
c W oryginale Wojewódzkiego, trzy ostatnie litery zamieniono na ą wpisane odręcznie.
d Pierwsza i dwie ostatnie litery wpisane odręcznie.
e Ostatnia litera a wykreślona odręcznie.
f Końcówka ego wykreślona odręcznie.
g W oryginale w/w.
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państwa, tutaj na tej stacji.
Później został za poręczeniem zwolniony, następnie 21 ponownie aresztowany. 
Zapewne chodzi tutaj aby skłócić 2 turę naszego zjazdu, który ma się rozpocząć 
jutro w Gdańsku.
W tej chwili hproszę państwah przeczytam oświadczenie hPrezydiumh ZR NSZZ 
„Solidarność” w Częstochowie.
hPrezydiumh ZR NSZZ „Solidarność” w Cz[ęstocho]wie w oparciu o opinie 
szerokich kręgów społeczeństwa, również spoza naszego związku wyraża 
najgłębsze oburzenie wobec treści i formy oświadczenia BP KC PZPR, co 
prawda, w pełni zgadzamy się z zawartym w tym oświadczeniu stwierdzeniem, 
że okiełznanie politycznych szaleńców leży w interesie narodu i niepodległej 
Polski. Jednak nie potrafi my zrozumieć[,] dlaczego usiłuje się wmówić 
społeczeństwu, że zaistniałe, szaleńcze pogróżki o możliwości rozlewu krwi są 
konsekwencją działań „Solidarności”.
Tylko obłędne zacietrzewienie i polityczna ślepota mogłaby zepchnąć władzę 
na pozycję wrogów własnego narodu, który w tej zdecydowanej większości 
skupiony jest wokół „Solidarności”. Tak jak żaden naród nie może egzystować 
bez władzy, tak kierownictwo żadnego państwa nie może istnieć bez narodu. 
Od tej elementarneji prawdzie zdają się zapominać ci, głównie politycy, którzy 
świadomie wywołują nastroje niepokoju, oraz zagrożenie przez nieokreślone 
bliżej elementy antysocjalistyczne, dążące do przejęcia władzy i zmiany 
ustroju. Dążenie do konfrontacji u społeczeństwa nie tylko nie przyczyni się do 
wzmocnienia władzy ale…………..
Dlatego wzywamy wszystkie jpatriotycznej i realistycznie myślące siły w aparacie 
władzy do rewizji i pełnej mobilizacji działań zgodnie z oczekiwaniami i wola 
obywateli. W autentycznej atmosferze porozumienia /chrząkanie/ dosłownie 
i jednoznacznie zrozumiałych dokumentów z Gdańska Szczecina i Jastrzębia.
Oczekujemy, że kolejne poczynania, wiodącej Partii dowiodą, że jest ona 
autentycznie polska, rzeczywiście robotnicza i suwerenna, że porzuci ton 
demagogicznej histerii suwerennej przez ościenna propagandę zastępując ja 
troska o rzeczywiste dobro Kraju i Narodu.
Apelujemy o rozsądek. Podsycanie nastrojów nienawiści z niezrozumiałych 
i obcych społeczeństwu polskiemu pobudek, była zawsze i jest nadal powodem 
całkowitej sprzeczności interesów Władzy i narodu, pogrążającejk hkraj wh 
coraz dotkliwiej odczuwalnej otchłanil.

h-h Wpisano odręcznie ponad wierszem.
i Wyrażenie powtórzone skreślono.
j-j Wyrażenie wpisano odręcznie powyżej zamiast skreślonego politycznie.
k W oryginale pogranżającej.
l W oryginale odchłani.
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Dlatego nikomu nie wolno deprecjonować i fałszować naszych wspólnych ma-
rzeń i dążeń by niepodległa była niepodległa, by solidarność narodu i solidarność 
ludzi spełniły się jak najszybciej.
Za Prezydium Zarządu Regionu – Zbigniew Kokot
 Teraz przeczytam Państwu komunikat „Solidarności” jeżeli chodzi 
o nasz numer 25.
Zespół redakcyjny tygodnika „Solidarność” stwierdza w mswymm komunikacie, 
że dnia 15.09.1981 r. cenzura zakwestionowała 3 materiały nprasowen, mają-
ce się ukazać w 25 numerze tygodnika „Solidarność”. Materiały te nie dawały 
podstaw do zdjęcia ich przez cenzurę, zgodnie z ustawą o cenzurze, która ma 
obowiązywać […]o od 1.10.br. aaa którą Rząd zobowiązał się stosować jeszcze 
przed jej ofi cjalnym wejściem w życie. Zważywszy, że jest to nr poświęcony w 
większości I Zjazdowi NSZZ „Solidarność”, wydawany na skutekp decyzji tego 
związku w nakładzie 1 miliona egzemplarzy, postanowiliśmy wydrukować tygo-
dnik htenh bez materiałów decydujących się na pozostawienie białych plam.
16 września br. Dyrektor Gabinetu Ministra Cioska1, w telefonicznej rozmo-
wie, zawiadomił redaktora naczelnego, że numer zostanie dopuszczony do druku 
z dwoma uprzednio zakwestionowanymi materiałami. Cenzura, mimo tych usta-
leń oświadczyła, że nie amaa zmiany decyzji zakazu wszystkich 3 materiałów. 
Natomiast w godzinach wieczornych ukazał się kłamliwy komunikat Polskiej 
Agencji Prasowej i także informacja w qPolskim Radiuq i Telewizji, iż to redak-
cja zrezygnowała z wydania 25 numeru tygodnika „Solidarność”.
Proszę Państwa, w związku z tym, że cenzura zakwestionowała ten materiał, 
nie został on opublikowany w gazecie, oczywiście ten materiał, który nie został 
opublikowany w gazecie, mam go tutaj przed sobą i pragnę Państwu przeczytać. 
Proszę o wysłuchanie. Pierwszy z tych materiałów, to był zatytułowany „Teksty 
Zjazdowe zdjęte z numeru przez Cenzurę”, „Na marginesie”.
Egzekutywa Komitetu Warszawskiego PZPR, wydała oświadczenie, w którym 
ocenia przebieg pierwszej części Zjazdu „Solidarność”. Co mają do powiedze-
nia Stanisław Kociołek2 i jego współtowarzysze o pierwszej publicznej debacie 
ludzi wolnych, wybieranych demokratycznie. Reprezentantów dwóch trzecich 
ludności Polski.

Nr ks. masz. 00_/81
Wyk. LM

m-m Wyrażenie wpisano odręcznie ponad wierszem zamiast skreślonego naszym.
n-n Wyrażenie wpisano odręcznie ponad wierszem zamiast skreślonego procesowe.
o Kolejne wyrażenie w zdaniu zgodnie z ustawą zostało skreślone.
p W oryginale wskutek.
q W oryginale polskim radiu.
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Źródło: AIPN Ka, 09/84, t. 1, k. 4-5, oryginał, mps.

1 Stanisław Ciosek (ur. 1939). Działacz komunistyczny, ekonomista; od 1969 przewodniczą-
cy RN ZSMP; 1973-1975 przewodniczący RG FSZMP; 1975-1980 I sekretarz KW PZPR w Jele-
niej Górze; od 1971 zastępca członka (1980-1981, 1986-1990 członek) KC PZPR; 1988 zastępca 
członka (od 1988-1989 członek) BP KC PZPR; 1980-1985 minister ds. współpracy ze związkami 
zawodowymi; 1983-1984 minister pracy, płacy i praw socjalnych; 1985-1986 kierownik Wydzia-
łu Społeczno-Prawnego KC PZPR; 1986-1989 sekretarz KC PZPR; 1986-1989 przewodniczący 
Prawa i Praworządności oraz Zdrowia Moralnego KC PZPR; 1989-1990 przewodniczący Komisji 
Prawa i Praworządności oraz Komisji Polityki Informacyjnej KC PZPR; 1972-1985 poseł na Sejm 
PRL; 1989-1996 ambasador PRL (RP) w Moskwie. Kryptonim „Klan”. Służba Bezpieczeństwa 
wobec NSZZ „Solidarność”…, t. 1, s. 363.

2 Stanisław Kociołek (ur. 1933). Działacz komunistyczny; 1956-1958 I sekretarz KU PZPR 
Uniwersytetu Warszawskiego; 1958-1960, 1964-1967, 1980-1982 I sekretarz Komitetu Warszaw-
skiego PZPR; 1960-1963 I sekretarz KC ZMS; 1963-1964 I sekretarz Komitetu Dzielnicowego 
PZPR Warszawa-Śródmieście; 1967-1970 sekretarz KW PZPR w Gdańsku; 1970-1971 sekretarz 
KC PZPR; 1965-1972 poseł na Sejm PRL; 1968-1971 członek BP KC PZPR; 1970 wicepremier 
PRL; 1971-1978 ambasador PRL w Brukseli; 1978-1980 prezes Centralnego Związku Spółdziel-
czości Pracy; 1980 ambasador PRL w Tunisie; 1982-1985 ambasador PRL w Moskwie. Kryptonim 
„Klan”. Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ „Solidarność”…, t. 1, s. 432.
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Nr 26

1981 wrzesień 24, Częstochowa – Notatka służbowa dotycząca głodówki Mariana 
Zembrzuskiego.

Częstochowa, dnia 24.09.1981 r.

Notatka służbowa

 W dniu dzisiejszym rozmawiałem telefonicznie z por. Kamińskim1 
z Aresztu Śledczego, gdzie przebywa M[arian] Zembrzuski. W trakcie rozmowy 
poinformowano mnie, że w dniu 22.09.1981 r. M[arian] Zembrzuski rozpoczął 
głodówkę, odmawiając przyjęcia jakichkolwiek posiłków. Żąda widzenia z ro-
dzina, poręczycielem społecznym E[lżbietą] Biernacką i przedstawicielami ZR 
NSZZ „Solidarność”.
 W dniu wczorajszym otrzymał widzenie z żoną w trakcie[,] którego 
poinformował ją jak ma spowodować strajk na jednym z wydziałów Huty im. 
B[olsława] Bieruta.

Wnioski:
 Z treścią powyższych ustaleń proponuje zapoznać prok[uratora] L[echa] 
Książkiewicza oraz Kierownictwo tut[ejszej] Komendy.

ppor. J[an] Hodowanya
bZapoznałem się 24.09.[19]81 r.b

Źródło: AIPN Ka, 09/84, t. 2, k. 37, oryginał, mps.

a Poniżej podpis nieczytelny.
b-b Wpisano odręcznie z podpisem nieczytelnym.
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cNr 27

1981 wrzesień 28, Częstochowa – Szyfrogram oświadczenia Prezydium Zarządu 
NSZZ „Solidarność” w Częstochowie w sprawie represji.

Częstochowa, dnia 28.09.1981 r.
 Tajne

 Naczelnik Wydziału Inspekcji
 Biura Śledczego
 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 w Warszawie

Szyfrogram

 Uprzejmie informuję, że w dniu 25.09.br. prezydium Zarządu NSZZ 
„Solidarność” Region Częstochowa przekazało teleksem do komisji zakładowych 
w województwie następujące oświadczenie:
 Powtarzają się i narastają w ostatnim okresie następujące działania ze 
strony władz:
1/ Represje w stosunku do działaczy i członków „Solidarnośc[i”] na terenie 
całego kraju:
a/ zastraszanie
b/ zatrzymywanie
c/ aresztowania
d/ przygotowania procesów sądowych
2/ Stwarzanie psychozy strachu w narodzie:
a/ nieustanna kampania oszczercza w środkach masowego przekazu prowadzona 
przez ofi cjalne czynniki,
b/ wyjścia na ulice miasta Częstochowy milicji obywatelskiej wyposażonej 
w sprzęt do prowadzenia walk ulicznych, co jest oczywista prowokacją.
3/ Celowa dezorganizacja życia społecznego poprzez wprowadzania możliwości 
jednorazowego zakupu przydziału alkoholu do końca roku, a tym samym wy-
prowadzenie na ulicę czynników nieodpowiedzialnych
Wszelkie działania prowadza do konfrontacji nie mającej nic wspólnego ze współ-
życiem społecznym ani prawem narodu do spokojnego bytu, co jest pogwałceniem 
praw i obrazą wszelkich aktów prawnych. Oświadczenie to podpisał.

c W oryginale Wydziałami.
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Za prezydium Zarządu NSZZ 
„Solidarność” Region Częstochowa 

Przewodniczący ZR Zbigniew Kokot

W związku z powyższym Wydział Śledczy podejmuje wraz z wydziałamid 
operacyjnymi działania zmierzające do procesowego udokumentowania faktu 
rozpowszechniania fałszywych wiadomości.

Źródło: AIPN Ka, 09/84, t. 2, k. 45, oryginał, mps.

1 Brak danych umożliwiający odtworzenie przebiegu służby.

d Poniżej pieczęć podłużna Naczelnik Wydziału Śledczego KWMO w Częstochowie ppłk 
mgr Stanisław Sułek oraz podpis nieczytelny.
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Nr 28

1981 wrzesień 29, b.m. – Odtworzenie z nagrań dokonanych w dniu 29 września 
1981 r. przed siedzibą KZ NSZZ „Solidarność” przy DRKP w Częstochowie.

Odtworzenie z nagrań dokonanych w dniu 29.09.[19]81 r. przed siedzibą KZ 
NSZZ „Solidarność” przy DRKP /godz. 16.00 początek/

 Audycja rozpoczęła się piosenką – w wykonaniu J[ana] Pietrzaka1 pt. 
„Aby Polska była Polską”. Następnie podano następujące komunikaty:

1. Oświadczenie Prezydium NSZZ ZR „Solidarność” w Częstochowie
Powtarzają się i narastają w ostatnim okresie następujące działania ze 
strony władz:

− represje w stosunku do działaczy i członków „Solidarności” na 
terenie całego kraju,

− zastraszanie, zatrzymywanie, aresztowanie,
− przygotowywanie procesów sądowych,
− wytwarzanie psychozy strachu w narodzie,
− nieustanna kampania oszczercza prowadzona w środkach 

masowego przekazu przez ofi cjalne czynniki,
− wyjścia na ulice miasta Cz[ęstocho]wy MO wyposażonej 

w sprzęt do prowadzenia walki ulicznej, co jest oczywista 
prowokacją.

Celowa dezorganizacja życia społecznego poprzez umożliwienie wyku-
pienia przydziału jednorazowego alkoholu do końca roku, a tym samym 
wprowadzenie na ulicę czynników nieodpowiedzialnych. Wszelkie te 
działania prowadzą do konfrontacji nie mającej nic wspólnego ze współ-
życiem ani prawem do spokojnego bytu[,] co jest pogwałceniem praw 
obywatelskich i obrazą wszelkich aktów prawnych. 
W podpisie ZR i Prezydium NSZZ „Solidarność” Region Częstochowa. 
Przewodniczący Zbigniew Kokot.

2. Rezolucja Rady Politycznej KPN ogłoszona 9 lipca 1981 roku. Sąd 
Najwyższy negując postanowienie Sądu Wojewódzkiego w W[arsza]wie 
w dn[iu] 9 lipca 1981 roku wydał nakaz o powtórnym aresztowaniu 
przywódców KPN Leszka Moczulskiego, Romualda Szeremietiewa2 
i Tadeusza Stańskiego3. Jest to kolejne pogwałcenie porozumienia 
gdańskiego punktu 4 z dnia 31 sierpnia 1980 roku, które stwierdza: 
Ustalono pełne przestrzeganie i swobody wyrażenia przekonań w życiu 
publicznym i zawodowym. Gwarancją dotyczącą prawa do publicznego 
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głoszenia poglądów politycznych i społecznych znajdują się również 
w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych 
ratyfi kowanych prze PRL i od 1977 r. obowiązujących w Polsce jako 
prawo. Uwięzienie przywódców KPN stanowi dowód, że PZPR niczego 
nie zrozumiała i niczego nie nauczyła się. Traktuje ona w dalszym ciągu 
więzienia[,] jako metodę walki ze swoimi przeciwnikami politycznymi. 
Społeczeństwo, mam nadzieję nie da się sprowokować przez tych, którzy 
byleby utrzymaća swe pozycje wewnątrz PZPR i utrzymać powszechnie 
kwestionowaną przez Polaków władzęb w PRL. Będziemy nadal 
rozwijać działalność niepodległościową zapoczątkowana przez Leszka 
Moczulskiego i jego współpracowników, cementując front odnowy i 
protestu, odnowy wobec totalitarnej i w konsekwencji antynarodowej i 
władzyc partyjnej. Protestu przeciwko metodom rządzenia i narzucania 
woli mniejszości całemu społeczeństwu, metodom hańbiącym imię Polski 
wobec społeczności międzynarodowej. Domagamy się natychmiastowego 
uwolnienia przewodniczącego KPN Leszka Moczulskiego, Romualda 
Szeremietiewa i Tadeusza Stańskiego. Zaprzestania represjonowania 
działaczy ugrupowań niezależnych. Jednocześnie wzywamy wszystkich 
Polaków, którym sprawa niepodległości i wolności nie jest obca, aby 
zaprotestowali przeciwko aresztowaniu przywódców KPN. Wszystkie 
ośrodki i ugrupowania Polski działające poza krajem do wzmożenia 
akcji protestacyjnej w obronie przywódców KPN. Apeluję do amnestii 
International do wzięcia w obronę przywódców KPN. Do komisji Praw 
Człowieka ONZ o zainteresowania się losem Leszka Moczulskiego, 
Romualda Szeremietiewa i Tadeusza Stańskiego. Do Parla[m]entu 
Europejskiego o przypomnienie władzom PRL o konsekwencjach 
wynikających z aktu Konferencjid Bezpieczeństwa i Współpracy 
Europejskiej. Oświadczamy, że nie będzie gwarancji pokoju światowego 
bez niepodległej Polski. W podpisie Rada Polityczna KPN.

3. List członka Partii pod tytułem: „Czego bronią obecnie przywódcy 
Partii?”. Mówią, bronią socjalizmu, której rzeczywiści jeszcze bronią po 
doprowadzeniu kraju do ruiny gospodarczej jest ich władza. Dialektyka 
ich władzy jest taka, że każda rządząca ekipa prędzej czy później musi 
wymierzyć karabiny we własny naród. Potem zastępowane jest przez 
inna mniej skomplikowaną, która kończy swoje panowanie tak samo. To 
wszystko dzieje się dlatego, że w podzielonym świecie znaleźliśmy się w 

a W oryginale utrzymań.
b W oryginale wąadzę.
c W oryginale wąadzy.
d W oryginale konferencji.
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orbicie wpływów Związku Radzieckiego. Jako suwerenny i niepodległy 
naród niewiele mieliśmy do powiedzenia. Stąd jedyną gwarancją 
władzy wszystkie ekipy rządzące upatrują, ale nie w demokratycznej 
wyrażaneje woli narodu lecz budzącej powszechnie wstręt i oburzenie 
czołobitności i współzależności od przywódców Związku Radzieckiego 
oraz pewności interwencji ZSRR w każdej chwili, gdy zagrożone byłyby 
interesy strategiczne Związku Radzieckiego.
Co powoduje, że każda ekipa rządząca obarczona jest kompleksem 
zagrożenia władzy, który degeneruje jej stosunek do społeczeństwa, rodzi 
potrzebę rozbudzania różnego rodzaju Służb Bezpieczeństwa i specjalnie 
wyszkolonych oddziałów MO. Każde nawet urojone zagrożenie władzy 
utożsamiane jest z zagrożeniem władzy i Socjalizmu. Każda krytyka 
metod sprawowania władzy atakiem na organa władzy państwowej.
Prawda natomiast jest taka, że każdy demokratyczny ustawiony rząd 
Polski musiałby liczyć się z sytuacją geopolityczną kraju i niezależnie 
od tego jak ukształtowałyby się stosunku z zachodnimi państwami 
musiałby uznać, że polskie racje stanu wymaga ogromnego sojuszu 
ze Związkiem Radzieckim, lecz ściśle określonych warunkach. Każdy 
demokratycznie ustawiony rząd polski musiałby uznać, że Związek 
Radziecki stanowić może chłonny rynek dla wyrobów polskiego 
przemysłu. Każdy demokratycznie ustawiony rząd polski … dalszy ciąg 
nieczytelny
W podpisie mgr Władysław Lenczewski4.

4. Wystosowanie listu z Warszawy zakładów WSK do robotników zakładów 
samochodowych im. Lichaczewa w Moskwie. Dalsza treść nieczytelna.
W podpisie Marek Dzikowski5, Kazimierz Kucf, Tadeusz Gaik6.

5. Pozdrowienie dla „Solidarności” z Afganistanu. Specjalnie dla patriotów 
z Polski prezes Habiba Majerowa7 w Waszyngtonie przewodniczący 
Wolnych Związków Afgańczyków w USA. Sowiecka inwazja na 
Afganistan i okupowanie tego małego kraju przez 100 tys. żołnierzy 
Armii Czerwonej ponownie ukazały obłudne oblicza ZSRR w jego 
stosunkach z innymi narodami. Pogwałcenie przez Związek Radziecki 
niezależności narodu afgańskiego stanowi ostrzeżenie dla narodów 
graniczących przed imperialistycznymg kolosem. Naród afgański nigdy 
nie przebaczy i nie zapomni tej radzieckiej napaści. Nasza walka dopiero 
się zaczęła. Prawie z gołymi rękami lecz ze zdecydowana tęsknotą za 
wolnością obaliliśmy ten złudny mit o niezwyciężonej władzy Armii 

e W oryginale wgrażanej.
f W oryginale Kuca.
g W oryginale imperjalistycznym.
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Czerwonej. Osiągnięcia polskich robotników również wykazały, że 
Związek Radziecki nie jest wszechpotężnym państwem, któremu nie 
można rzucić wyzwania. My, którzy walczymy przeciwko okupantowi 
naszego kraju podziwiamy Was, waszą walkę o wolność. Jesteśmy 
całym sercem z Wami i wyrażamy naszą solidarność z wszystkimi 
patriotami polskimi. Razem zaczęliśmy zrywać łańcuchy radzieckiemu 
kolonializmowi i jego ekspansjonizmu. Razem zapoczątkowaliśmy 
nową epokę wyzwalania narodów ujarzmionych. Niech Bóg będzie z 
Wami bo z jego pomocą zwyciężymy. 
W podpisie przewodniczący Patriotów i Bojowników Afganistanu 
Habiba Majerowa.

6. Posłanie Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych 
w ZSRR. To pozdrowienie przesyłamy wam z kraju, którego klasa 
robotnicza praktycznie nigdy nie znała niezależnych związków zawo-
dowych, twardo i stanowczo broniącychh interesów mas pracujących. 
O osiągnięciach polskiego proletariatu możemy tylko marzyć. Nasz 
robotniczy ruch dopiero się rodzi, ale w obecnej wierze zdarzeń i idei 
wystarczy mała iskra, aby buchnął od wielkim płomieniem i starł tych[,] 
którzy bezlitośnie wykorzystują ogromną cierpliwość rosyjskiego naro-
du. Wasza walka o sprawę ludzi zwykłego w Polsce jest naszą walką. 
Wszystko to czym przyczynienie się do śmierci kłamstwa i dwulicowo-
ści do realizacji podstawowych potrzeb pracowniczych osłabia również 
Nasz reżim. Polska nie będzie wolna dopóki nie będzie Rosja. Tylko de-
mokratyczna zmiana po tej stronie Bugu pozwoli Nam nie oglądając się 
na nikogo budować wolny, kwitnący kraj. Jak bardzo chcieliśmy żeby 
wśród gości zjazdu byli przedstawiciele Wolnego Ruchu Robotniczego. 
Jak bardzo chcielibyśmy przekazywać Wam nie oglądając się na nikogo, 
pokazywać Wam nasze bezwarunkowe poparcie. Nie takie jakie dają 
Wam nasze władze. Na razie tylko marzenie, ale nastanie dzień mocno 
w to wierzymy, kiedy polscy i rosyjscy robotnicy pójdą ramię w ramię 
na spotkanie demokracji i postępu. Dziś „Solidarność” jest nam drogo-
wskazem. Za cenę krwi i prześladowań w jakiej polscy robotnic zerwali 
pęto reżimowych związków zawodowych. Przed obliczemi  zjazdu my 
radzieccy robotnicy i inteligenci choć nas dziś jest niewielu uroczyście 
przysięgamy uczynić swej ojczyźnie wszystko co możliwe, aby Wam 
pomóc i rozpowszechniać prawdę o Was, aby zdemaskować kłamstwa i 
jeśli będzie trzeba bronić wszelkimi siłami. Niech żyje przyjaźń narodu 
polskiego z narodami Związku Radzieckiego. Niech was Bóg w wa-

h W oryginale broniącycg.
i W oryginale ibliczem.
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szym historycznym dziele.
W podpisie Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych w 
ZSRR.

7. Życiorys Mieczysława Moczara8 /słabe nagranie/. godz. 20.00
1. Protest polskich kolejarzy do ambasadora ZSRR w Polsce. 

Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” wystosowała list do 
ambasadora ZSRR w Polsce. Autorzy listu wyrażają troskę i niepokój z 
powodu toczących się w radzieckich środkach masowego przekazu kam-
panii oskarżeń pod adresem „Solidarności”. To co nazywacie kampanią 
antyradziecką stanowi podjęte przez nasz związek próby odkłamania 
naszych wzajemnych stosunków naszej wspólnej Przeszłości. List przy-
pomina, że przyjaźń między narodami musi być budowana na zasadzie 
wzajemnego poszanowania, na zasadach pozbawionych niedomówień i 
przemilczeń. Nie chcemy zmiany ustroju, nie podważamy sojuszy, chce-
my żyć w kraju, życiem wolnych ludzi, którzy mają wpływ na sposób 
rządzenia kraju, ludzi, którzy mają prawo powiedzenia rządzącym nie 
zawsze wtedy, kiedy rządzący przestaną słuchać narodu.

2. Ciąg dalszy o posłaniu do ludzi wschodniej Europy.
Powszechnie jest znana treść posłania do ludzi Europy Wschodniej przy-
jętego na I zjeździe NSZZ „Solidarność”. Posłanie, które w przekazaniu 
związku było konieczne z wielu względów. Związek musiał zareagować 
na oszczerstwa środków masowego przekazu. Konieczne było uświa-
domienie społeczeństwu tych krajów ogłupionych przez mas media, że 
związek nasz to nie imperialistyczny agent przeszmuglowany przez zie-
lona granice do szczęśliwego i bogatego kraju w celu siania anarchii dla 
przerwania pasma sukcesów w budownictwie socjalistycznym. Związek 
powstały w wyniku autentycznych protestów całej klasy robotniczej w 
Polsce miał moralne prawo uświadomić tym, którzy zrozumieli, że ko-
nieczne jest uczłowieczenie systemów, w których przypadło im żyć i 
pracować, że podjęli się działalności ze wszech miar koniecznych.
Chociażby dla uniknięcia doświadczeń[,]  jakie były ideą naszym 
udziałem.
Wszak symptomy kryzysu[,] którego skutki tak dotkliwie odczuwamy 
dają się zauważyć w NRD, Czechosłowacji i Rumunii, która już zapo-
wiedziała wprowadzenie reglamentacji na cukier i od kolejek. Mamy 
wiec prawo, a nawet obowiązek przestrzegania innych przed skutkami 
działania ludzi bez wyobraźni. Posłanie spotkało się z gwałtowną re-
akcją krajów i sąsiadów. Nie sposób i nie ma potrzebyj wymieniania 

j W oryginale potrzemy.
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wszystkiego co nam jest imputowane. Generalnie powtarza się jeden za-
rzut, posłanie uznane jest za ingerencję w sprawy narodów[,] do których 
jest adresowane. Doprawdy jak wielkie musi być nasilenie złej woli, aże-
by dopatrzyć się w nich ingerencji w obce sprawy. Jeżeli jest to ingerencja 
to czym są permanentne ataki już nie na Solidarność ale na rząd PRL i na 
PZPR w środkach masowego przekazu naszych sąsiadów/ Czym wobec 
tego był list KPZR, czym są doroczne pielgrzymki na Krym i wiele in-
nych przykładów. Spontanicznie są organizowane masówki w zakładach 
pracy w naszych sąsiadów, na których robotnicy potępiają treść posłania i 
jego autorów. Towarzysze robotnicy uchwalają list do towarzyszy z Polski 
oczywiście przy tego rodzaju okazjach mówi się o krwi przelanej przez 
żołnierzy Armii Czerwonej, którzy polegli w czasie wyzwalania kraju. 
Godzi się w tym miejscu przypomnieć, że nadal pamiętamy o darowiźnie 
krwi jaką złożył żołnierz radziecki na naszej ziemi. Nigdy o tym nie za-
pomnimy. Chcemy socjalizm dla siebie i innych o człowieczym obliczu, 
aby uczcić krwią, którzy zginęli na naszej ziemi każecie bez zastrzeżeń 
przyjąć degenerata na naszej ziemi. Nigdy o tym nie zapomnimy. To my 
od wielu dziesiątków lat umieszczaliśmy na swych sztandarach hasła za 
wolność nasza i wasza pod tymi sztandarami ginęliśmy i nigdy nie stawia-
liśmy … to co robimy, to nie działalność wymierzona w sojusze, socjalizm 
czy sojusz. Jest zrozumiałe, że chcąc budować przyjaźń, stosunku oparte 
na wzajemnym zaufaniu należy nasza przeszłość odkładać. Nikt nigdy nie 
zbudował przyjaźni na kłamstwie. Udowodnili to między innymi biskupi 
polscy pisząc znany list do biskupów niemieckich, którzy spotkali się z 
podobną reakcją jak posłanie „Solidarności”. Pisze się również wiele o 
profanacji miejsc spoczynku żołnierzy radzieckich. Dla nas takie miej-
sca ostatniego spoczynku człowieka są świętym miejscem, tak każe nasza 
wiara, nasza tradycja narodowa. Taką więc prawdę przekazuje każdemu 
matka dziecka w Polsce. Przypadki profanacji mają miejsce, ale przypadki 
są powszechnie potępiane. Znając metody niektórych służb wiele wska-
zuje za tym, że ta działalność nosi znamiona prowokacji. Przykłady na 
pewno znamy. To naszych sąsiadów tragedia jest, że po 21 zjeździe KPZR 
przy władzy zostali ludzie bez wyobraźni, ludzie którzy mogli i powinni 
podjąć próbę odkłamania naszej historii, naszych stosunków. Jest oczy-
wiste, że nie ma innej alternatywy dla Polski jak przyjacielskie stosunki 
z sąsiadami, ale muszą one być oparte na partnerstwie i poszanowaniu 
własnych metod budowy socjalizmu o ludzkiej twarzy. I temu ma służyć i 
taki jest s[e]ns tego posłania.

3. List wystosowany z Warszawy do robotników zakładów samochodowych 
im. Lichaczewa w Moskwie. Oto jego treść.
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My robotnicy warszawskiej wytwórni sprzętu komunikacyjnego 
Warszawa w odpowiedzi na list załogi zakładów samochodowych im. 
Lichaczewa z Moskwy serdecznie zapraszamy do naszej fabryki delegację 
waszej fabryki do złożenia w Warszawie. Podczas wizyty zapoznamy 
Was z działalnością Niezależnego Związku zawodowego „Solidarność” 
przy naszej fabryce oraz z działalnością związku branżowego i komitetu 
zakładowego PZPR. Mamy nadzieję, że podczas wspólnych spotkań 
wiele spraw nawzajem sobie wyjaśnimy i być może Wasz stosunek 
do „Solidarności” i do wszystkich członków Waszego związku uzyska 
właściwą ocenę. Jak się orientujemy wszelkie wiadomości dotyczące 
waszego związku docierają do Was tylko za pośrednictwem ofi cjalnych 
środków masowego przekazu tak jak: prasy, radia i telewizji. Dlatego też 
rozumiemy wasze zakłopotanie obecną sytuacją w której się znaleźliśmy. 
Proponujemy, żebyście skonfrontowali wasze wiadomości u nas podczas 
wspólnych spotkań z naszą załogą. Uważamy, że wszyscy robotnicy 
ze wszystkich krajów maja wspólny język i wspólne sprawy. Inaczej 
wszystkie sprawy wyglądałyby od strony autentycznych robotników niż 
tych, którzy o robotnikach mówią i piszą. Nas robotników polskich i 
radzieckich łączyła przyjaźń i wzajemne zrozumienie naszych poglądów. 
Sytuacja naszych załóg była w naszych krajach podobna. Przed rokiem 
sytuacja społeczno-gospodarcza naszego kraju na skutek błędnej polityki 
naszych władz zainspirowała szerokie rzesze robotników do utworzenia 
wolnych związków zawodowych jako gwaranta, że podobna sytuacja 
w jakiej znaleźliśmy się nigdy się nie powtórzy. W tym roku sytuacja 
w naszym kraju dojrzała do tego, że koniecznością stałok się zwołanie 
zjazdu naszego związku. W czasie zjazdu mając szczere intencje delegaci 
wystosowali posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, które naszym 
zdaniem odpowiednio skomentowane przez władze zostało niewłaściwie 
zrozumiane przez wasza załogę.
Dlatego jeszcze raz serdecznie zapraszamy kilku robotników z waszej 
fabryki. Przyjedźcie do nas, porozmawiamy, podyskutujemy i wszystko 
sobie wyjaśnimy. Z robotniczym pozdrowieniem Komitet Zakładowy 
NSZZ „Solidarność” WSK Warszawa. W podpisie Marek Dzikowski, 
Kazimierz Kucl, Tadeusz Gaik.

4. Niezaprzeczalna zasługą „Solidarności” jest to, że ofi cjalny kalendarz 
rocznic doniosłych dla kraju uległ wzbogaceniu. Fakt ten przynajmniej 
w naszym obozie jest absolutnie bezprecedensowy. Nowe uroczystości 
obchodzone rocznice wiążą się z tragediami[,] do których doszło już 

k W oryginale szało.
l W oryginale Kuca.
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w czasie władzy ludowej. Co więcej? Tragedie te to właściwie władza 
spowodowała. Tak w Poznaniu jak i strzelaninie w miastach Wybrzeża 
władza przyznała rację ofi arom masakry. Uznała też, że popełniła błędy. 
Ale były to jedynie chwilowe przejawy ekspiracji, mające obok przy-
rzeczenia sprawców służyć uspokojeniu wzburzonego społeczeństwa. 
Dalszymi krokami było jednak stworzenie kurtyny milczenia i gnębie-
nia tych, którzy usiłowali ją uchwalić. Nic w tym dziwnego. Tragedie 
o których mowa plamiły nieskazitelny wizerunek władzy. Stawiając od 
znakiem zapytania jej ludowy charakter. Fala wydarzeń sierpniowych 
wyniosła na światło dzienne ogromnie skrzętnie ukrywanych cierpień 
poniesionych przez naród. Znamy większość nazwisk pomordowanych. 
Wiemy o represjach wobec tych, którzy nosili w sobie pamięć w wyda-
rzeniach kompromitujących władzę, a także wielu jej przedstawicieli. 
Odzyskaliśmy część bolesnej, ale przesądnej historii. Choć w części mo-
gliśmy spłacić długi jakie mamy wobec ofi ar walki o wolność i godność 
narodu. Wyrwaliśmy tych ludzi z programowego zapomnienia. Kontynu-
ujemy ich wysiłki, ich ofi ary największe z możliwych nie były daremne. 
Stworzyły fundament[,] na którym wyrosła Solidarność. Mordowanie 
niewinnych ludzi stanowi największą ze znanej ludzkości zbrodnię, że 
jednak tam gdzie zbrodnia tam sprawca, który zgodnie z kodeksem kar-
nym winien ponieść odpowiedzialność. W przypadku, gdy sprawcą jest 
władza postanowienia kodeksu staną się teorią, Okres, który minął od 
bolesnych wydarzeń radomskich, gdańskich, a nawet poznańskich stał 
się niewystarczalny nie tylko do wyciągnięcia konsekwencji, ale rów-
nież ustalenie kto je ponosi. A przecież wiadomo, że do manifestujących 
robotników nie strzelali Marsjanie, nie oni urządzili ścieżki zdrowia, nie 
oni prześladowali. Dyskusje na kolejnych posiedzeniach plenarnych KC 
ZPR doprowadziły do stwierdzenia, że partia niewłaściwie oceniła cha-
rakter robotniczego protestu. W konkluzji tej rozważa się indywidualną 
odpowiedzialność za tych, którzy wydali rozkaz jak im tym, którzy je 
wykonali. Ani [Józef] Cyrankiewicz9, szef rządu, którego oddziały dwu-
krotnie wiozły bron przeciwko robotnikom ani jego zastępca [Stanisław] 
Kociołek, który naprowadził stoczniowców pod lufy cekaemów nie wie-
dzą kto wydał rozkaz otwarcia ognia. Żaden z nich nie miał wpływu 
na bieg wydarzeń. Także i inni dysponenci środków przymuszenia nie 
wiedza i za to nic nie odpowiadają, Tak twierdza sami. Żadnemu z nich 
włos z głowy nie spadł. Niektórzy okazali się niezastąpionymi przy dal-
szej budowie I i II Polski. Przechodzą tez do sierpniowej odnowy. Mamy 
tu na myśli przede wszystkim tow[arzysza Stanisława] Kociołka, który 
jest I sekretarzem KW PZPR w Warszawie. Zdaniem „Solidarności” jest 
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doprowadzenie do ujawnienia sprawców wszystkich aktów przemocy 
wobec społeczeństwa. Nie wolno wierzyć, że to rzekomo bezosobowa 
partia czy rząd dopuściły się kolejnych błędów. To wygodne dla wła-
dzy, ale błędy popełniają ludzie i ci musza wiedzieć, że nie stoją przed 
prawem. Tylko to stanowić będzie gwarancję, że Poznań, Gdańsk czy 
Radom więcej się nie powtórzy.

5. Machlojki I sekretarza KW PZPR w Katowicach […]m Opublikowana 
nie przez nas powyższego tekstu spotkało się z różnym przyjęciem, jedni 
uznali to za słuszny, inni nie. Grupa tych ostatnich nie jest jednorodna. 
Obok zdecydowanych wrogów są nasi sympatycy, kierujący się 
troską o spokojne życie człowieka kolegium redakcyjnego, łączy ich 
również jednak wspólny pogląd że anonim jest czymś brzydkim, że nie 
materiałem dowodowym, że wreszcie wyszedł z wiadomego kręgu osób 
poinformowanych.

Źródło: AIPN Ka, 09/84, t. 1, k. 37-42, oryginał, mps.

1 Jan Pietrzak (ur. 1937). Aktor, satyryk; kierownik artystyczny warszawskich kabaretów 
artystycznych – 1962-1967 studenckiego „Hybrydy”, od 1967 „Pod Egida”; 1967-1972 członek 
redakcji Polskiego Radia; 1973-1974 kierownik redakcji TVP; 1976-1981 redaktor „Szpilek”; od 
1986 prezes Agencji Artystycznej „Towarzystwo Egida”. Służba Bezpieczeństwa wobec przemian 
politycznych…, s. 316.

2 Romuald Szeremietiew (ur. 1945). Opozycjonista, polityk; 1976 współzałożyciel ROP-
CiO; 1981-1984 więziony; 1985 założyciel PPN; 1997-2001 poseł na Sejm RP; od 2010 dziekan 
Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauki o Gospodarce KULJP w Stalowej Woli. Stan wojenny 
w regionie łódzkim…, s. 333.

3 Tadeusz Stański (ur. 1948). Opozycjonista; 1975-1978 członek PAX; 1979-1984 współza-
łożyciel i członek Rady Politycznej KPN; 1980, 1982-1984 więziony; 1985 współzałożyciel PPN; 
1977-1983 rozpracowywany w ramach SOR kryptonim „Mecenas”. Encyklopedia Solidarności. 
Opozycja w PRL…, t. 1, s. 424.

4 Brak bliższych danych.
5 Brak bliższych danych.
6 Brak bliższych danych.
7 Brak bliższych danych.

8 Mieczysław Moczar (1913-1986). Działacz komunistyczny; od 1956 wiceminister (1964-
1968 minister) Spraw Wewnętrznych; 1971-1983 prezes NIK; 1970-1971, 1980-1981 członek BP 

m Fragment pominięty przez autora.
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KC PZPR; 1968-1971 sekretarz KC PZPR; 1964-1972 prezes ZBoWiD. K. Lesiakowski, Mieczy-
sław Moczar „Mietek”. Biografi a Polityczna, Warszawa 1998, passim.

9 Józef Cyrankiewicz (1911-1989). Działacz komunistyczny; 1947-1972 poseł na Sejm PRL; 
1947-1952, 1954-1970 premier PRL; 1954-1975 członek KC PZPR; 1970-1972 przewodniczący 
Rady Państwa. Ruch pielgrzymkowy na Jasną Górę 1945-1989. Wybór dokumentów, wstęp i opr., 
W. P. Wlaźlak, A. Sznajder, Katowice 2009, s. 103.
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Nr 29

1981 październik 2, Częstochowa – Notatka służbowa w sprawie nadawania 
komunikatów przez głośniki przed siedzibą KZ NSZZ „Solidarność” przy DRKP 
w Częstochowie.

Częstochowa, dnia 2.10.1981 r.

Notatka służbowa

 Dzisiaj tj. 2 X 1981 r. o godz. 9.30 został wezwany do Prokuratury Rejo-
nowej w Częstochowie przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
przy DRKP w Częstochowie ob[ywatel] Teodor Harabasz1, w celu złożenia 
wyjaśnień w sprawie ogłoszenia przez głośniki wystawiane przed ich siedzibą ko-
munikatów i materiałów o treści godzącej w ustrój PRL i szkalujące ZSRR.
Rozmowę z [Teodorem] Harabaszem w obecności kierownika Komisaria-
tu Kolejowego kpt. Krzypkowskiego2 prowadził Szef Prokuratury Rejonowej 
ob[ywatel] Gworys3. [Teodor] Harabasz na wezwanie przybył ze swym dorad-
cą /nazwisko znane prokuratorowi [Jerzemu] Cieślakowi4, który protokołował 
przebieg rozmowy/.

[Teodor] Harabasz na zadawane mu pytania wyjaśnił, że rzeczywiście 
z ich siedziby związkowej przy DRKP były w ostatnich dniach głoszone mate-
riały propagandowe, których treści nie zna, gdyż jest wciąż bardzo zajęty innymi 
sprawami, przyznał, że Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy DRKP 
nie posiada zgody stosownego urzędu na używanie urządzeń nagłaśniających. 
Przyjął do wiadomości, że przez to zostało naruszone obowiązujące prawo 
i przyrzekł, że takiej działalności Komisja nie będzie już prowadzić.
Poinformował Prokuraturę, że jeszcze w dniu dzisiejszym zwoła posiedzenie 
KZ, gdzie na porządku dziennych postawi sprawę całkowitego zaprzestania 
działalności propagandowej godzącej w porządek prawny.

[Teodor] Harabasz oświadczył, że zwrócą się do Dyrekcji Okręgowej 
Poczty i Telekomunikacji o zezwolenie na używanie głośników tylko i wyłącz-
nie w celu wygłaszania komunikatów związkowych.

Szczegółowy dokument z przebiegu rozmowy przekaże do wiadomości 
KWMO prokurator Gworys w poniedziałek, po jego napisaniu przez prok[uratora 
Jerzego] Cieślaka.

ppłk mgr St[anisław] Sułeka

a Poniżej podpis nieczytelny.
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Źródło: AIPN Ka, 09/84, t. 1, k. 17, oryginał, mps.

1 Teodor Harabasz (ur. 1936). Działacz związkowy; 1980-1981 członek KZ NSZZ „Solidar-
ność” DRKP w Częstochowie; 1981-1982 internowany. W. Rotarski, Częstochowska lista interno-
wanych, [cz. I] (A-I), „Gazeta Solidarna” (2007), nr 212, s. 9.

2 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
3 Brak bliższych danych.
4 Brak bliższych danych.
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Nr 30

1981 październik 13, Częstochowa – Notatka służbowa w sprawie nawiązania kon-
taktu Krzysztofa Biało1 z Wiceprezesem Sądu Wojewódzkiego w Częstochowie.

Częstochowa, dnia 13.10.1981 r.a
„Tajne”

Notatka Służbowa

 W dniu 13.10.1981 r. uzyskałem informację że członek Prezydium 
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Częstochowie – Krzysztof Biało1 na-
wiązał kontakt z wiceprezesem Sądu Wojewódzkiego w Cz[ęstocho]wie.
 W rozmowie oświadczył przedstawicielowi S[ądu] W[ojewódzkiego], 
że zdaniem Prezydium proces M[ariana] Zembrzuskiego powinien odbyć się na 
największej sali, jaką dysponuje sąd.
 Następnie K[rzysztof] Biało wyraził swe niezadowolenie z faktu, iż 
Prezes S[ądu] W[ojewódzkiego] udostępnił jedynie 5 „wejściówek” dla przedsta-
wicieli „Solidarności” i stwierdził, że należy ta ilość zwiększyć. W przeciwnym 
bowiem przypadku zagroził, że wzbudzi to wiele niepotrzebnego niepokoju.
 Wiceprezes S[ądu] W[ojewódzkiego] stwierdził natomiast, że stosowne 
decyzje zostaną podjęte po konsultacji z Prezesem S[ądu] W[ojewódzkiego], który 
jest w dniu dzisiejszym nieobecny na terenie woj[ewództwa] częstochowskiego.

por. J[anusz] Będkowskib

Źródło: AIPN Ka, 09/84, t. 2, k. 50, oryginał, rkps.

1 Krzysztof Biało (ur. 1953). Działacz związkowy; 1980 współzałożyciel i wiceprzewodniczą-
cy KZ NSZZ „Solidarność” przy Kuratorium Oświaty i Wychowania w Częstochowie; 1981 członek 
Wojewódzkiej Komisji Pracowników Oświaty Region Częstochowa; 1981 delegat na I WZD Region 
Częstochowa; 1981 wiceprzewodniczący ZR NSZZ „Solidarność” Region Częstochowa; przewodni-
czący RKS; 1981-1983 internowany i więziony; 1981-1987 współzałożyciel KIK w Częstochowie; 
1981-1982 rozpracowywany w ramach SOR kryptonim „Informatyk”. AIPN Ka, 09/198; AIPN Ka, 
027/481, t. 1; W. Rotarski, Częstochowska lista internowanych, [cz. I] (A-I), „Gazeta Solidarna” (2007), 
nr 212, s. 8; M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim…, s. 29.

a Powyżej w lewym górnym rogu odręczna notatka ppor. J[an] Hodowany do akt kontrolnych 
15.X.[19]81 [r.] oraz podpis nieczytelny.

b Powyżej podpis nieczytelny.
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Nr 31

1981 październik 15, Częstochowa – Plan zabezpieczenia rozprawy sądowej 
przeciwko Marianowi Zembrzuskiemu.

Częstochowa, dnia 15.10.1981 r.
„Zatwierdzam”a

Dnia b14.X.b1981 r.c
Tajne

Egz. Nr b1 b

Plan
Zabezpieczenia rozprawy sądowej p[rzeciw]ko M[arianowi] Zembrzuskiemu

I. Opis stanu faktycznego
W dniu 15.10d. 1981 r. o godz. 9.00e w Sadzie Wojewódzkim 
w Częstochowie odbędzie się rozprawa sądowa przeciwko pracow-
nikowi Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” w Częstochowie 
Marianowi Zembrzuskiemu, oskarżonemu o czyn z art. 133 kk, 273 
§ 2 kk 283 § 3 kk. Wokanda przewidziana jest w sali nr 2, znajdu-
jącej się na parterze gmachu SW. Korytarz sądowy przed sala ma 
wymiary 7 x 25 m i może pomieścić ok. 800 osób. Pośrodku wzdłuż 
korytarza usytuowane są ławy, a po obu jego stronach sale rozpraw 
i narad. Sala nr 2 może pomieścić 120 osób siedzących.

II. Przewidywane formy zagrożenia
Z posiadanego przez nas rozpoznania operacyjnego wynika, że ak-
tyw NSZZ „Solidarność” w Częstochowie oraz niektórych Komisji 
Zakładowych, zamierza wykorzystać rozprawę sądową do przepro-
wadzenia akcji protestacyjnych.
Przewidujemy, że na rozprawę tę starać się będzie wejść co najmniej 
kilkadziesiąt osób. Ponadto przed gmachem Sądu spodziewamy się 
zgromadzenia zorganizowanych grup z transparentami i wnoszący-
mi wrogie hasła.
W myśl ostatnio uzyskanych danych operacyjnych tut[ejszy] ZR 
NSZZ „Solidarność” nie jest jeszcze zdecydowany co do formy pod-
jętych akcji. W dniu 11.10.br[.] na posiedzeniu prezydium Zarządu 

a Poniżej podpis nieczytelny.
b-b Wpisano odręcznie.
c Poniżej odręczna notatka Tow[arzysz] St[anisław] Sułek 21.X….
d Ponad wierszem dopisano odręcznie 16.XI.
e Ponad wierszem dopisano odręcznie 10.00.
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Regionalnego odwieszono gotowość strajkową w 5-ciu zakładach 
pracy województwa, aby nie stwarzać sytuacji sugerującej próbę 
wywierania presji na orzeczenie Sądu. Prawdopodobnym jednak 
jest przybycie grup aktywistów „Solidarności” w poszczególnych 
Komisji Zakładowych.

III. Przewidywane działania operacyjno-porządkowe
W celu przeciwdziałania opisanym wyżej zagrożeniom, które mogą 
wystąpić zarówno na sali rozpraw, w holu Sądu lub na zewnątrz jego 
gmachu, planuje się:

− na sale rozpraw wprowadzić kilkudziesięcioosobową grupę 
pracowników operacyjnych, funkcjonariuszy MO /kobietf/ 
i emerytów MO,

Wykona: ppłk St[anisław] Sułek
− prowadzić rozpoznanie przez Wydział „B” zgromadzonych 

osób przed salą rozpraw, w holu i na zewnątrz gmachu,
Wykona: mjr Z[bigniew] Zelmański

− dokumentować środkami technicznymi naruszenie porząd-
ku, głoszenie wrogich haseł, transparentów itp.

Wykona: mjr Z[bigniew] Zelmański
− wprowadzić na teren Sądu pozorowany konwój w ilości 3 

funkcjonariuszy /w tym 2 mundurowych/, których zadaniem 
będzie zwracanie uwagi na zachowanie się osób postron-
nych, zgromadzonych przed salą nr 2. O sytuacji meldują 
ppłk W. Rutkowskiemu1.

Wykona: ppłk W. Rutkowski
− przygotować grupę odwodową funkcjonariuszy ZOMO w 

sile rozśrodkowanego plutonu /40 funkcjonariuszy/
Wykona: ppłk W. Rutkowski

− przygotować do udziału w rozprawie, jako obserwatorów, 
dwóch ofi cerów śledczych, którzy ofi cjalnie będą reprezen-
tować KWMO w Cz[ęstocho]wie i zajmą miejsce na sali 
rozpraw obok oskarżyciela publicznego,

Wykona: ppłk St[anisław] Sułek
− zorganizować grupę dezintegracyjną w sile 8 funkcjonariu-

szy operacyjnych, których zadaniem będzie rozproszenie 
i wyprowadzenie w inne rejony miasta gromadzących się 
przed gmachem Sądu większych grup osób. Grupą kieruje 
kpt. J[erzy] Jański2.

f Poniżej dopisana odręcznie liczba 30.
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Wykona: kpt. J[erzy] Jański
IV. Siła i środki do użycia w akcji

Przewidziane jest użycie następujących ilości funkcjonariuszy 
operacyjnych SB i mundurowych MO:

− funkcjonariuszy operacyjnych    - 7
− emerytów MO i SB     - 15
− konwój pozorowany /w tym 2 funk[cjonariuszy] mundurowych/ - 3
− pracowników Wydziału „B”    - X
− funkcjonariuszy Wydz[iału] Kadr /kobiety/  - 3
− funkcjonariuszy Wydz[iału] Ogólnego /kobiety/  - 3
− pluton ZOMO /odwód/     - 40
− grupa dezintegracyjna     - 8

razem:                 79 + x
Środki techniczne

− dokumentowanie fragmentów przebiegu rozprawy i ewentualnych 
naruszeń porządku publicznego przeprowadzi Wydz[iał] „B” własnym 
sprzętem,

− na terenie gmachu Sądu i przed jego siedzibą podobną dokumentację 
wykona Wydział „B”,

V.  Rozmieszczenie się 
Na sali rozpraw:

− funkcjonariuszy operacyjnych   - 7
− emeryci     - 15
− funkcjonariuszki   - 6

razem     28
Na terenie gmachu Sądu:

 - służba wywiadowcza /Wydz[iał] „B”  - x
 - konwój pozorowany   - 3

     Przed gmachem Sądu:
− grupa dezintegracyjna   - 8

Odwód:
− pluton ZOMO    - 40

dowódca por. Adam Miarka3

siedziba: I Komisariat MO   - 15
 KWMO   - 25

/łączność/ - dyżurny I Kom[isariat] MO
 dyżurny ofi cer KWMO
 Akcją na terenie Sądu kieruje Naczelnik Wydziału Śledczego /łączność 
przez sekretariat Prokuratora Wojewódzkiego tel. 818/, na zewnątrz gmachu 
Naczelnik Wydziału Prewencji ppłk W. Rutkowski /łączność radiowa/.
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VI. Zadania sił porządkowych i operacyjnych
W przypadku gwałtownego naruszenia porządku publicznego w pobliżu 

Sądu lub na sali rozpraw, przewidujemy – po zgłoszeniu odpowiedniego wnio-
sku Sądu – użycie sił zwartych odwodu – na rozkaz Komendanta Wojewódzkiego 
MO.
 Pracownicy operacyjny znajdujący się na sali rozpraw otrzymają nastę-
pujące zadania:

− zdominują nastrój wśród tzw. publiczności na rzecz wypowiedzi oskar-
życiela publicznego,

− nie dopuszczą do wypowiedzi pochwalających osobę oskarżonego i jego 
czyny oraz wznoszenia innych okrzyków lub haseł,

− przez odpowiednie rozmieszczenie się na sali uniemożliwiają zgrupo-
wanie się aktywu „Solidarności”.

VII. Sposób łączności
Łączność telefoniczną z numeru 818 z Kierownictwem KWMO utrzymuje 
kierujący akcją ppłk St[anisław] Sułek i ppłk W. Rutkowski, których na 
bieżąco o panującej sytuacji i informują wyznaczeni łącznicyg.

Opracowano:
W Wydziale Śledczym i Wydziale Prewencji KWMO w Częstochowieh

Wyk. 4 egz. HJ
1 egz[.] – Komendant Wojewódzki MO
2 egz[.] – Wydz[iał] Śledczy
3 egz[.] – Wydz[iał] Prewencji
4 egz[.] – a-a

Źródło: AIPN Ka, 09/84, t. 2, k. 55-60, oryginał, mps.

1 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
2 Jerzy Jański (ur. 1942). Płk; od 1969 inspektor operacyjny Referatu ds. SB KP MO w Tar-

nowskich Górach; 1971 słuchacz Rocznej Ofi cerskiej Szkoły Operacyjnej CW MSW w Legiono-
wie; 1972 słuchacz studiów magisterskich ASW w Warszawie; od 1975 kierownik sekcji (od 1980 
zastępca naczelnika, od 1983 naczelnik) Wydziału II KW MO w Częstochowie; od 1984-1984 

g Poniżej z prawej strony pieczęć podłużna Naczelnik Wydziału Śledczego KWMO w Czę-
stochowie ppłk mgr Stanisław Sułek oraz podpis nieczytelny.

h Obok z prawej strony pieczęć podłużna Naczelnik Wydziału Prewencji KWMO w Często-
chowie ppłk Wł. Rutkowski oraz podpis nieczytelny.
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słuchacz kursu w Wyższej Szkole KGB w Moskwie; od 1987 zastępca szefa ds. polityczno-wy-
chowawczych WUSW w Legnicy; 1989 zwolniony. Kadra bezpieki 1945-1990. Obsada stanowisk 
kierowniczych aparatu bezpieczeństwa w województwach śląskim/katowickim, bielskim i często-
chowskim, wstęp i red. W. Dubiański, A. Dziuba, A. Dziurok, Katowice 2009, s. 243.

3 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
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Nr  32

1981 październik 22, Częstochowa – Dotyczy wymalowania czterech antypań-
stwowych haseł na dworcu kolejowym.

Częstochowa, dnia 22.10.1981 r.

  Dniu 17.10.1981 r. między godz. 12.00 a 13.00 członkowie KZ NSZZ 
„Solidarność” przy DKRP w Częstochowie, namalowali na budynku administra-
cyjnym DRKP mieszczącym się na dworcu kolejowym od strony Al. Wolności 4 
hasła. Zawierały one następujące treści:

− „Rząd rządzi, PZPR kieruje, a naród głoduje”,
− „Rządu, PZPR-u „odnowa” to dla nas śmierć głodowa”,
− „Koronę zabrali, Polskę zrujnowali”,
− „Rzeczniku [Jerzy] Urbanie1, próżne twoje gadanie”.

Napisy powyższe umieszczone na całej ścianie wspomnianego budynku nama-
lowano farną olejną koloru żółtego. Interwencja dyrekcji DRKP w powyższej 
sprawie w KZ NSZZ „Solidarność”, której siedziba mieści się właśnie w tym bu-
dynku, nie odniosła żadnego skutku. Działacze „Solidarności” w żaden sposób 
nie chcieli przyjąć do wiadomości, że napisy tego typu są szyderstwem wobec 
władz PRL i PZPR-u i odmówili usunięcia tych napisów.
 Z uwagi na powyższe dniu 18.10.1981 r[.] miejskaa służba porządkowa 
zamalowała wspomniane napisy.
 W dniu 19.10.1981 r[.] na tym samym budynku pojawiły się te same 
napisy. Ponownie wykonali je członkowie KZ NSZZ „Solidarność” przy DRKP. 
I tym razem stanowisko dyrekcji DRKP wobec tego faktu pozostało bez echa.
 W dniu 20 bm. o godz. 7.00 DRKP dyrekcja poleciła ekipie remontowo-
malarskiej zamalowanie całej ściany, gdzie widniały oszczercze hasła. Wokół 
wykonujących czynności malarzy zaczęli zbierać się przechodnie. W chwili, 
gdy przystąpiono do zamalowywania napisów z budynku wyszli przedstawiciele 
miejscowej „Solidarności” i kategorycznie zabronili zamalowania napisów, 
grożąc w przeciwnym przypadku postrącaniem malarzy z drabin.
 Osoby mogące udzielić w powyższej sprawie informacji

− Kierownictwo DRKP
− zawiadowca Rejonu Budynków – Ernest Sadowski2
− Ludwika Sochacka3 […]b – malarz
− Mirosława Ozga4 […]b woj[ewództwo] piotrkowskie – malarz

a W oryginale miejsca.
b Fragment pominięty przez autora.
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Częstochowa, dnia 21.10.1981 r.

Notatka służbowa
  W dniu dzisiejszym o godz. 12.40 dzwonił do mnie z DRKP dyr[ektor] 
Chodór5 informując, że zgłosili się do niego przedstawiciele KZ NSZZ „Soli-
darność” przy DRKP, żądając aby do godz. 13.00 zgłosiły się w ich siedzibie 
osoby z PKP, które w dniu dzisiejszym zostały wezwane do KWMO na przesłu-
chanie w charakterze świadków. 
Mają się zgłosić do godz. 13.00 wraz z odpisami protokołów przesłuchań. Jeżeli 
ten warunek nie zostanie spełniony Komisja Zakładowa „Solidarność” rozpo-
cznie odpowiednią akcję. Na czym ona ma polegać o tym dyr[ektora] Chodóra 
nie poinformowano.

ppor. [Jan] Hodowanyc

Źródło: AIPN Ka, 09/84, t. 1, k. 78-79, oryginał, mps.

1 Jerzy Urban właściwie Jerzy Urbach (ur. 1933). Dziennikarz, publicysta, polityk; 1981-
1989 rzecznik prasowy rządu PRL; 1989 prezes Radiokomitetu; od 1990 redaktor naczelny Ty-
godnika „Nie”. Kryptonim „Klan”. Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ „Solidarność”…, t. 1, 
s. 733.

2 Brak bliższych danych.
3 Brak bliższych danych.
4 Brak bliższych danych.
5 Brak bliższych danych.

c Poniżej podpis odręczny.
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Nr 33

1981 październik 28, Częstochowa – Raport w sprawie zabezpieczenia akcji 
zdejmowania plakatów i ulotek.

Częstochowa, dnia 28.10.1981 r.
kpt. Włodzimierz Morga1

Wydział Prewencji KWMO
w Częstochowie
      Obywatel
Komendant Wojewódzki MO
płk inż. E[dward] Kłosowki
w Częstochowie

Raport
W dniu 28.10.1981 r. o godz. 14.20 wraz z pododdziałem ZOMO /10 
funkcj[onariuszy] MO/ pod dowództwem por. Ryszarda Starczewskiego2, 
zabezpieczałem akcję zdejmowania wrogich plakatów i ulotek z tablicy ogłosze-
niowej „Solidarności”, stojącej przed budynkiem administracyjnym PKP obok 
pawilonu dworca przy wyjściu z tunelu od strony Alei Wolności.
Akcję przeprowadzono na polecenie i w obecności prokuratora z Prokuratury 
Rejonowej w Częstochowie ob[ywatela Jerzego] Cieślaka.
W czasie zdejmowania plakatów przez funkcjonariuszy z Wydziału Śledczego 
z budynku administracyjnego wybiegło dwóch mężczyzn, krzycząc m.in. […]a 
kto wam to pozwolił zrywać?!”. Wyższy z nich, w wieku około 50 lat, wszedł pod 
odchylone, oszklone skrzydło tablicy /tablica otwiera się od dołu na zawiasach 
umieszczonych w górnej części/, chcą odebraćb zdjęte plakaty por. B[ronisławowi] 
Korpysiowi3, a następnie wyprostował się wybijając głową szybę w gablocie. Nie 
doznał przy tym żadnych obrażeń, ponieważ miał na głowie kapelusz.
Funkcjonariusze z komisariatu kolejnego MO w Częstochowie, biorący udział 
w akcji znają tego mężczyznę osobiście i oświadczyli, że nazywa się on [Eu-
geniusz] Szczęsny4 – pełni funkcję przewodniczącego „Solidarności” na stacji 
Częstochowa osobowa.
Drugi mężczyzna, lat około 40 /także znany osobiście funkcjonariuszom z Ko-
misariatuc Kolejowego MO w Częstochowie Ob[ywatel Zdzisław] Burzyński5/ 
krzyczał, że jest to legalna tablica związku i nie mamy prawa jej zabierać.

a Fragment pominięty przez autora.
b W oryginale odbrać.
c W oryginale komisariatu.
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Odpowiedziałem mu na to, że tablicy nie zabieramy ani nie demontujemy, lecz 
zdejmujemy wrogie ulotki i plakaty. Ponieważ na jednej z ulotek była namalowana 
swastyka hitlerowska spytałem Ob[ywatela Zdzisława] Burzyńskiego „czy na 
tym właśnie ma polegać działalność związku, aby rozwieszać swastyki i wrogie 
ulotki?”. Ob[ywatel Zdzisław] Burzyński zaprzeczył temu i oświadczył, że 
swastyk tam nie było.
 Ponieważ obaj mężczyźni ubliżali funkcjonariuszom MO biorącym 
udział w akcji, krzycząc między innymi na nich: „hitlerowcy”, „gestapowcy” 
itp. Postanowiliśmy zatrzymać ich i doprowadzić do komisariatu kolejowego 
MO.
 Obywateled [Eugeniusz] Szczęsny i [Zdzisław] Burzyński wezwali nas 
abyśmy udali się do nich wraz z prokuratorem do budynku. Oświadczyłem na to, 
że nie pójdziemy do nich, lecz oni pójdą z nami do komisariatu. Wtedy wyrwali 
się i podbiegli do budynku administracyjnego, przed którym umieszczona jest 
tablica ogłoszeniowa „Solidarności”.
 Ponieważ mężczyźni ci nie zastosowali się do naszych poleceń na 
schodach doszło do szamotaniny. Właśnie wtedy Ob[ywatel Eugeniusz] Szczęsny 
kopnął mnie w prawe biodro i zbiegł do budynku.
Funkcjonariusze MO nie otrzymali polecenia wchodzenia do budynku, gdzie 
znajduje się siedziba „Solidarności”.
Po odejściu naszych sił w kierunku tunelu na schody wyszli ponownie [Eugeniusz] 
Szczęsny i [Zdzisław] Burzyński wykrzykując obelgi pod naszym adresem oraz 
wzywali do siebie członków „Solidarności”. Żaden mężczyzna czy też kobieta 
nie zareagowali na ich wezwania.
Z wyżej wymienionymi [Eugeniuszem] Szczęsnym i [Zdzisławem] Burzyńskim 
znajdował się także trzeci mężczyzna, ubrany w mundur kolejarski Ob[ywatel 
Józef] Bednarek6 /osobnik niezrównoważony psychicznie/, który krzyczał 
histerycznie oraz zachowywał się agresywnie szamocząc się z funkcjonariuszami 
MO i ubliżał im.
Ponieważ na miejscu zdarzenia zebrał się tłum około 100-200 osób odstąpiliśmy 
od dalszych czynności.
Z tłumu nie było słychać wrogich okrzyków pod naszym adresem. Z wypowiedzi 
osób postronnych, idących tunelem wynikało, że popierają działalność 
porządkową milicji.
Akcję zakończono o godz. 14.30. W jej wyniku zabezpieczono[,] jako dowody 
rzeczowe do postępowania karnego 15 plakatów o wrogiej treści.

d W oryginale Ob. ob.
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Nadmienić należy, że w czasie interwencji nie użyto w stosunku do w[yżej] 
wym[ienionych] mężczyzn środków przymusu bezpośredniego, żaden z nich nie 
odniósł żadnych obrażeń.

kpt. Wł[odzimierz] Morgae

Źródło: AIPN Ka, 09/84, t. 1, k. 108-109, oryginał, mps.

1 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
2 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
3 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
4 Eugeniusz Szczęsny (ur. 1929). Działacz związkowy; 1980-1981 przewodniczący KO NSZZ 

„Solidarność” DRKP w Częstochowie; 1981-1982 internowany. W. Rotarski, Częstochowska lista 
internowanych, cz. III (N-T), „Gazeta Solidarna” (2007), nr 214, s. 9.

5 Zdzisław Burzyński (ur. 1941). Działacz związkowy; 1980-1981 członek ZR NSZZ „Soli-
darność” Region Częstochowa; 1981-1982 internowany. W. Rotarski, Częstochowska lista inter-
nowanych, [cz. I] (A-I), „Gazeta Solidarna” (2007), nr 212, s. 9.

6 Józef Bednarek (ur. 1932). Działacz związkowy; 1980-1981 działacz KO NSZZ „Solidar-
ność” DRKP w Częstochowie; 1981-1982 internowany. W. Rotarski, Częstochowska lista interno-
wanych, [cz. I] (A-I), „Gazeta Solidarna” (2007), nr 212, s. 8.

e Poniżej podpis nieczytelny.
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Nr 34

1981 listopad 17, Radomsko – Wyciąg z informacji uzyskanej od TW „Hanka”.

Radomsko, 17.11.1981 r.
„Tajne”

Wyciąg
z informacji uzyskanej od TWa ps. „Hanka” w dniu 17.11.1981 r.

„…[Józef] Kowalczyk inspiruje powstanie związku młodzieży ponad 
podstawowych. Delegaci założyciele (między innymi ze szkoły bodajże 
zawodowej nr 2) złożyli wizytę [Józefowi] Kowalczykowi z listą postulatów 
(pkt-ów).
Szczegółów nie znam…”
… W dniu 14.11.1981 byli w Częstochowie [Józef] Kowalczyk i [Waldemar] 
Potyra na posiedzeniu odnośnie kwestii całości spraw organizacyjnych związku 
odnośnie składu regionów i delegatów”
„… Było dużo kontrowersji na temat walnego. [Józef] Kowalczyk (z jego postawy 
wynikało), że urobił wcześniej Częstochowę odnośnie zmiany terminu zebrania 
tj. 3 tygodnie motywując tym jakoby komisja wyborcza nie jest jeszcze gotowa, 
a także bo komuna nie zapłaciła składek i duży zakład by nie uczestniczył.
Jednakże większość delegatów jak [Bogdan] Matyjaszczyk, [Halina] 
Zacharewicz1, [Piotr] Pawłowski, [Zdzisław] Bieliński i inni, kategorycznie 
zażądali odbycia zebrania zgodnie z terminem gdyż już od września jest ciągle 
zmieniany. Było gwałtownie i większość [gł]osów przeszło. Tak, że sobota 
21.11.[br.] jest aktualna, chociaż może być tak, że komisja „może” się nie 
wyrobić, ale celowo bo [Józefowi] Kowalczykowi jest na rękę jak najdłużej 
ciągnąć…”

Za zgodność
kpt. M. Szymański

Źródło: AIPN Ld, 067/364, k. 23, oryginał, rkps.

1 Halina Zacharewicz. Działaczka związkowa; 1981 członek Prezydium ZD NSZZ „Solidar-
ność” Ziemi Radomszczańskiej; M. Przybysz, NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Piotrkowska, 
w: Solidarność 1980-1989. Polska Zachodnia, t. 4…, s. 596.

a W oryginale tw.
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Nr 35

1981 listopad 18, Częstochowa – Pismo do dyżurnego operacyjnego Gabinetu 
Ministra MSW w Warszawie.

Częstochowa, dnia 18 XI 1981 r.
Tajne

Egz[.] Nr […]a

     Dyżurny operacyjny Gabinetu 
Ministra

Biuro Śledcze Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych
w Warszawie

Szyfrogram Nr […]a

  W dniu 18 XI 1981 r. o godz. 10.15 w gmachu Sądu Wojewódzkiego 
w Częstochowie został ogłoszony wyrok w sprawie p[rzeciwko] Marianowi 
Zembrzuskiemu.
 M[arian] Zembrzuski został uznany winnym zarzucanych mu czynów 
i skazany z art. 270 § 1, 271 § 1, 273 § 2 i 283 § 3 kk oraz art. 17 Ustawy o 
cenzurze z dnia 3 lipca br[.] na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 
lata, grzywnę w wysokości 3 tys. zł, zasadzenie oskarżonemu na rzecz Skarbu 
Państwa opłaty sądowej w wysokości 2.400 zł oraz obciążenie go kosztami po-
stępowania sądowego.
 W ustnie przedstawionych motywach wyroku przewodniczący stwier-
dził, iż czyn oskarżonego w postaci przenoszenia zakwestionowanych plakatów 
w celu ich dalszego rozpowszechniania wyczerpuje ustawowe znamiona ww.b 
przepisów karnych. Co do treści rozpowszechnianych plakatów wyjaśnił, że w 
obecnej trudnej sytuacji gospodarczej głoszenie haseł typu „program rządu to 
głó[d] przekroczylibyśmy barierę biologicznego zagrożenia[,] jako niepraw-
dziwych może wyrządzić poważna szkodę interesom PRL. Odnośnie opinii 
S[zymona] Kobylińskiego1 dopuszczalność przedstawiania zachodnich mężów 
stanu w formie karykaturalnej i obraźliwej, sąd wyjaśnił, iż na gruncie obowią-
zującego w Polsce prawa karnego jest to niedopuszczalne i powołał się przy tym 
na komentarz I. Andrejewa2, głoszący, iż upodobanie człowieka do zwierzęcia 
jest obraźliwe i wyczerpuje zniewagę określoną w art. 283 § 3 kk.
 Oceniając treść plakatu przedstawiającego kontury przedwojennej Pol-
ski rozrywanej przez dwie ręce i datę 17.09.1939 r[.] sąd nie przyjął kwalifi kacji 

a Pozostawiono bez wpisu.
b W oryginale w/w.
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z art. 133 kk, wyjaśniając, iż niezbędnym elementem do takiej kwalifi kacji jest 
zamiar bezpośredni w postaci nawoływania do czynów skierowanych przeciwko 
jedności sojuszniczej PRL z państwem sprzymierzonym.
 Zarówno przed jak i po ogłoszeniu wyroku na sali rozpraw panował 
ogólny ład i porządek. Nie stwierdzono żadnych zakłóceń porządku publicznego 
w formie krytycznych uwag lub okrzyków pod adresem sądu i MOc.

Źródło: AIPN Ka, 09/84, t. 2, k. 63, oryginał, mps.

1 Szymon Kobyliński (1927-2002). Rysownik, satyryk, historyk; zilustrował ok. 300 książek; 
działalność pisarską zintensyfi kował w latach 80. ubiegłego stulecia, kiedy przestał występować 
w TVP.

2 Brak bliższych danych.

c Poniżej pieczęć podłużna Naczelnik Wydziału Śledczego KWMO w Częstochowie ppłk 
Stanisław Sułek oraz podpis nieczytelny.
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Nr 36

1981 grudzień 2, Piotrków Trybunalski – Informacja operacyjna napisana na 
podstawie TW „Jan”.

Piotrków Tryb[unalski] 2.12.1981 r.
Źródło: TWa ps. „Jan”1

Przyjął: st. szer. Zb. Ostrowicz2

Data: 2.12.1981 r.
Miejsce: KMMO w Radomsku

Tajne
Informacja operacyjna napisana na podstawie słów źródła.

Treść informacji.
W dniu dzisiejszym w godz. 18[.00]-21.30 odbyło się w Domu Kultury 
w Radomsku zebranie założycielskie Federacji Młodzieży Szkół Średnich 
z terenu Radomska. Organizatorem Zebrania był przewodniczący delegatury ra-
domszczańskiej NSZZ „Solidarność” – Józefb Kowalczyk. Kilka dni wcześniej 
w szkołach średnich Radomska rozwieszono informacje o powyższym zebraniu, 
zapraszając na nie młodzież szkolną i nauczycieli. 
Na zebranie, które odbyło sie „w małej sali” Domu Kultury przyszło ok. 50 
uczennic i uczniów, głównie z liceówc. Trzon stanowili uczniowie z I LO. 
Z kadr nauczycielskiej nie przybył nikt. Na początku zebrania prowadzący 
uczeń powitał Józefab Kowalczyka, dziękując mi za pomoc w zorganizowaniu 
tego spotkania. Następnie wszystkim uczestnikom rozdano „Deklaracje Federa-
cji Szkół Średnich”, które dostarczył Józefb Kowalczyk powielając je wcześniej 
w którymś z zakładów Radomska.
Następnie odbyła się część artystyczna, na którą złożyły się recytacje wierszyd 
Cz[esława] Miłosza3 i [Stanisława] Barańczaka4, wykonane przez trzy osoby 
z Teatru Poezji działającym przy Domu Kultury i przy PAX-ie (m.in. byli to: 
Anna Chutkiewicz5 – pracownik Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Radomsku 
i Kaczmarczyk Ireneusz6 działający przy PAX-ie). Recytowane wiersze miały 
szereg akcentów politycznych i ich zadaniem było stworzenie odpowiedniego 
nastroju do dalszej dyskusji.
Po części artystycznej odczytano tekst wcześniej rozdanych deklaracji, dokład-
nie omawiając i podkreślając wybrane zadania.

a W oryginale tw.
b W oryginale błędnie wpisane imię Stanisław.
c W oryginale Liceów.
d W oryginale wierszów.
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Następnie rozpoczęła się dyskusja nad deklaracją w trakcie[,] której wcześniej 
przygotowane osoby podkreślały słuszność i konieczność zorganizowania Fede-
racji – tworu niezależnego całkowicie od władz. Józefb Kowlaczyk powiedział, 
że „Solidarność” dołoży dużych starań aby Federacja się utworzyła.
W trakcie tej dyskusji część młodzieży opuściła salę. Ok. godz. 20.00 przybyło 
trzech – wcześniej zapowiadanych studentów z Częstochowy – działaczy NZS 
na Politechnice Częstochowskiej. Jeden z nich miał na imię Joachim, zaś drugi 
podawał się za redaktora pisma „Żak”.
W swoich wystąpieniach omawiali oni powstanie i działalność Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów, omawiając utrudnienia jakie władze czyniły aby nie 
dopuścić do powstania tego związku. Podkreślali sprawę, że członkowie 
Federacji Młodzieży Szkół Średnich będą stanowić później kadrę NZS.
Do końca zebrania zostało ok. 10 uczniów[,] którzy postanowili ponownie 
w przyszłym tygodniu zorganizować takie zebranie również w Domu Kultury, 
z tym że ma nim uczestniczyć o wiele więcej osób (również z grona nauczyciel-
skiego, których zaagitować zobowiązał się Józefb Kowalczyk poprzez sekcję 
nauczycielską „Solidarności”).
Zebranie więc nie zakończyło się założeniem federacji, tym założycielskim 
zebraniem ma być zebranie następne (którego terminu jeszcze nie ustalono).
Zadania:

1. Utrzymywać w miarę możliwości kontakt z osobami[,] które 
uczestniczyły w ze braniu założycielskim FMSzŚ.

2. Śledzić zamierzenia i przedsięwzięcia tych osób.
3. Zbierać aktualne komentarze ludności.

Następne spotkanie 16.12.[19]82 r. godz. 12.00 w Piotrkowie Tryb[unalskim].

Wnioski:
1. O powyższym natychmiast poinformować ewojewódzkiee władze 

polityczne i oświatowe.

Sporządził
st. szer. Zb. Ostrowiczf

Źródło: AIPN Ld, 0031/171, t. 1, k. 57-58, kopia, rkps.

e-e Wyrażenie dopisano ponad wierszem.
f Powyżej podpis nieczytelny.
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1 Brak danych umożliwiających identyfi kację.
2 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
3 Czesław Miłosz (1911-2004). Nauczyciel akademicki, poeta; zaangażowany w działalność 

dyplomatyczną rządu komunistycznej Polski; 1951 poprosił o azyl polityczny; 1978 laureat Neu-
stadt International Prize for Literature; 1980 laureat literackiej Nagrody Nobla; 1990 członek Pol-
skiej Akademii Umiejętności. Spętana Akademia. Polska Akademia Nauk w dokumentach władz 
PRL. Materiały Służby Bezpieczeństwa (1967-1987), wybór, wstęp i opr., P. Pleskot, T. P. Rutkow-
ski, t. 1, Warszawa 2009, s. 269.

4 Stanisław Barańczak (ur. 1946). Nauczyciel akademicki, poeta, krytyk literacki; 1975 
współzałożyciel KOR; 1977 usunięty z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za działal-
ność w KOR; współorganizator Towarzystwa Kursów Naukowych; 1980 aktywny działacz „So-
lidarności”; od 1981 wykładowca Harvard University; członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 
Spętana Akademia. Polska Akademia Nauk w dokumentach…, t. 1, s. 274.

5 Brak bliższych danych.
6 Brak bliższych danych.
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Nr 37

1981 grudzień 11 Piotrków Trybunalski – Informacja operacyjna TW „A-24”.

Piotrków Tryb[unalski], dnia 11.12.1981 r.
Źródło: TWa ps. „A-24”1

Przyjął: J. Kowalski
dnia 11.12.1981 r.

Tajne
Egz. poj[edynczy]

Informacja operacyjna

 Koniarski2 (zam[ieszkały] koniec Armii Czerwonej) nadzorca w Rejonie 
Dróg, powiedział, że w Rejonie nie ma Związkub Branżowego, a wszyscy należą 
do „Solidarności”. Powiedział też, że ukazanie się w sklepach mięsa, wędlin, 
a zwłaszcza wysokogatunkowych wyrobów mięsnych i konserw rybnych jest 
zasługą „Solidarności”, która blokuje wywóz żywności za granicę.
Mówił też, że do Radomska zjeżdża NIK w sprawie budowanego wiaduktu. 
Pomijając /jak mówił/ przekroczenia budżetowe i brakoróbstwo, chodzi o zało-
żenia budżetowe i rozwiązanie urbanistyczne. Wszak trasa ta odcina do miasta 
Zakrzówek, Dom Kultury, targowiska, ZUS[,] PZU, NBP i szkoły coc kompli-
kuje objazd od ul. Armii Czerwonej, a za torem na ul. 16-go Stycznia, utrudnia 
dotarcie do […]d Spółdzielni Inwalidów, Szkół Zawodowych, osiedla Batorego 
i Kowalowcae.
 W dłuższej rozmowie Achenbach3 podał sporo informacji o działalności 
„Solidarności”.
Solidarność Rzemieślników postuluje o lepsze zaopatrzenie w surowce i ma-
teriały pomocnicze. Zwraca się uwagę na to, że w ostatnim czasie ceny usług 
wzrosły 2- i 3-krotnie.
W sprawie strajku szkolnego w Lublinie mówi, że lekcje się odbywają, a zwłasz-
cza historia, gdzie „wreszcie” mówi się młodzieży „prawdę” o tzw. 4 rozbiorze 
Polski, to znaczy o wkroczeniu w 1939 roku wojsk ZSRR do Polski, o zajęciu jej 
po Bug, o umowie ZSRR z Niemcami, o wojnie polsko-radzieckiej 1920 roku, 
o walkach z Ukraińcami pod Lwowem, o bezprawnym przyłączeniu Okręgu 

a W oryginale t.w.
b W oryginale związku.
c W oryginale i.
d W oryginale z ze.
e W oryginale Koczalowca.
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Wileńskiego do Litwy. Gloryfi kuje się czasy międzywojenne /piłsudczyzna i sa-
nacja/.
Za kryzys w Polsce ponosi winę PZPR, której kierownictwo jest moskiewską 
marionetką.
Otrzymałem od Achenbacha do przeczytania biuletyn wewnętrzny „Solidar-
ności”, w którym podaje się: 1952 roku, na polecenie władz, została zdjęta z 
murów ówczesnego II Liceum przy ul. Jedury (Bugaj) tablica z listą uczniów 
przedwojennego gimnazjum /w tymże lokalu, im. Stanisława Niemca/, którzy 
zginęli w wojnie polskof-radzieckiej w 1920 roku.
Podobno „Solidarność” odnalazła tę tablicę.
Z inicjatywy związku powstaje komitet w składzie: [Józef] Kowalczyk – „So-
lidarność”, Jacek Łęski4 – lekarz – SD, Marczak – Naczelnik Miasta, [Piotr] 
Pawłowski – Dom Kultury, Sankowski5 – nauczyciel, [Waldemar] Potyra 
– Fabryka Maszyn, [Stanisław] Sobczyński – „Komuna [Paryska]”, [Wiesław] 
Zięba6. Komitet ma na 24.12.[19]81 [r.] przygotować uroczystość o następują-
cym programie:
1/ Zjazd byłych uczniów Gimnazjum im. St[anisława] Niemca.
2/ Odsłonięcie tablicy na murach klasztoru franciszkanów po uroczystej mszy 
polowej.
3/ Koleżeński bankiet.
Jeżeli dobrze pamiętam, to przed wojną taka tablica, była, ale oprócz nazwisk 
poległych, było na niej jakieś hasło antyradzieckie. Jeżeli to jest ta sama tablica 
/która będzie wmurowana za zgodą Częstochowskiej Kurii Biskupiej/, to będzie 
to jakby manifestacja antyradziecka.
Obecny był przy tym Buchta7, który ironicznie nadmienił, że 24.12.[1981 r.] to 
wigilia, byli uczniowie „Niemca”, to już ludzie starzy, więc wątpliwe jest czy z 
dalszych stron oni przyjadą, a miejscowi przeważnie nie będą na bankiecie, spie-
szyć się będą do domu ma wigilię. Organizatorom pozostanie wódka, jedzenie i 
desery, jako uzupełnienie zaopatrzenia świątecznego.
Achenbach twierdzi, że przyczyną protestu niektórych członków Solidarności” 
jest w zasadzie nie podwyżka cen alkoholu, ale fakt, że podwyżka nie była kon-
sultowana ze związkami zawodowymi. Wiele innych towarów podrożało, nawet 
bez uprzedniego ogłoszenia, np.: przetwory owocowe i warzywne podrożały 2- i 
3- krotnie.
Dalej mówił, że „Solidarność” „komuny ma ostro wystąpić do władz w spra-
wie pieczywa… Mimo obietnic administracji i „Społem” po podwyżce cen ani 
jakość chleba, anig asortyment pieczywa nie poprawiły się. Bułki można kupić 
tylko przypadkiem.

f W oryginale poolsko.
g W oryginale anie.
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W Związku Emerytów bibliotekarz Szaryn8 mówił, że chaos ogarnia już 
najwyższe szczeble administracji i partii. Jako przykład podał[,] że publikatory 
partyjno-rządowe: „Trybuna Ludu”, PAP, radio i telewizja podają czeto informacje 
w rozmaitej wersji, a często wzajemnie sprzeczne. Twierdzi, że PZPR rozpada 
się od wewnątrz. Sporo członków kierownictwo wyklucza, a bardzo duża ilość 
samorzutnie opuszcza szeregi partii. POP w zakładach pracy nie mają nic do 
powiedzenia, zwłaszcza przy działalności „Solidarności”.
Gen[. Wojciech] Jaruzelski9 wprowadza na kierownicze stanowiska coraz więcej 
wojskowych, tworząc jakby juntę, lecz ona nie posiada do obrony swej pozycji 
siły zbrojnej, bo wojsko jest polskie, a nie partyjno-rządowe.
Władze popierają powstawanie bojówek „Grunwaldu”, które mogą być użyte 
jako „wyraz odruchu społecznego” np. w formie łamistrajków.
Zarząd Związku Emerytów w sprawie starego portfela będzie ostro interweniował 
w rządzie, gdyż ceny Ida w górę od 1.01.[19]82 r., a likwidacja starego portfela 
odłożona została na II kwartał i to ma być wprowadzane na raty.
Na zakończenie Szuryn10 uważa, że cała reforma gospodarcza skończy się 
jedynie na podwyżce cen. Kasperkiewicz11 i Jędrzejczak12 – emeryci, byli 
akowcy, twierdzą z goryczą, że obecnie, gdy sytuacja partii i rządu jest b[ardzo] 
trudna, przypomniano sobie o akowcach, którzy stanowią dość liczna rzeszę. 
Dawniej to były „zaplute karły reakcji”, a potem, nawet do ostatnich czasów 
traktowano ich jako obywateli II-giej kategorii, a teraz, po 35 latach jest i most 
Grota-Roweckiego, trasa Armii Krajowej i Krzyż Powstańczy. Co do ostatniego, 
to panuje zgodna opinia że akowcy nie będą się starać o jego otrzymanie, gdyż 
MSW posiada kartoteki wgh których winno odgórnie przyznawać Medal za 
Wojnę Obronną i Krzyż Powstania Warszawskiego.
Co do podwyżek cen wiele osób ma pretensje do władz.
Jak zapowiadał prof. [Zdzisław] Krasiński, miała być ogólnopolska ankieta – 
sondaż co do podwyżek i ewentualnych rekompensat.
Ostatnio, jak podała prasa, uzgodniono podobno podwyżki cen ze 100 zakładami 
pracy, ale w to nikt nie wierzy.
Achenbach dał mi do wglądu „Tygodniowy Biuletyn Specjalny” PAP /
wiadomości przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego/ Nr 2320, 
z dnia 28.11.1981 r. Jeżeli to jest naprawdę biuletyn PAP to dziwne skąd go 
Achenbach posiada, a poza tym wiadomości tam podane całkowicie różnią się 
od tych, które podaja publikatory partyjnoi-rządowe. Ma on 28 stron, a dwie 
pozycje zwracają uwagę:

h W oryginale w/g.
i W oryginale poartyjno.
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1/ Sprawy polskie w oczach zagranicy, które są całkowicie inne niż w biuletynach 
PAP, zamieszczanych w prasie, gdzie wcale opinie zachodu, a nawet państw 
socjalistycznych nie są przychylne do sytuacji w Polsce.
2/ Militaria, gdzie się podaje jako główną potęgę wojenną /wgh źródeł angielskich/ 
Chiny, dalej ZSRR, potem Wietnam, a dopiero na 4-tym miejscu USA i że wojna 
nuklearno-atomowa musi wybuchnąć przed końcem 2000 roku.
W obecnej sytuacji mi

 Źródło: AIPN Ld, 0031/1, t. 4, k. 44-46a, oryginał, mps.

1 Brak danych umożliwiających identyfi kację.
2 Brak bliższych danych.
3 Brak bliższych danych.
4 Jacek Łęski. Działacz związkowy; 1989 wiceprzewodniczący RKO NSZZ „Solidarność” 

Województwa Piotrkowskiego. M. Przybysz, NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Piotrkowska, 
w: Solidarność 1980-1989. Polska Zachodnia, t. 4…, s. 624.

5 Brak bliższych danych.
6 Wiesław Zięba (ur. 1937). Działacz związkowy; członek MSN NSZZ „Solidarność” w Ra-

domsku; członek MKK NSZZ „Solidarność” w Radomsku; 1982-1985 wg zachowanych doku-
mentów TW „Sandacz”, zarejestrowany pod nr. 5920. Służba Bezpieczeństwa wobec przemian 
politycznych…, s. 538.

7 Brak bliższych danych.
8 Brak bliższych danych.
9 Wojciech Jaruzelski (ur. 1923). Działacz komunistyczny; od 1964 członek KC PZPR; 

1968-1983 minister Obrony Narodowej; od 1971 członek BP KC PZPR; 1981-1989 I sekretarz 
KC PZPR; 1981-1983 przewodniczący WRON; 1981-1985 premier PRL; 1989-1990 prezydent 
PRL (RP); 1946 wg akt IPN konfi dent Informacji WP TW „Wolski”. E. Koj, Zbrodnie Stanu Wo-
jennego, „Biuletyn IPN” 70-71 (2006), nr 11-12, s. 37.

10 Zapewne chodzi o wyżej wymienioną osobę zapisaną w formie Szaryn.
11 Brak bliższych danych.
12 Brak bliższych danych.
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Nr 38

1981 grudzień 13, Częstochowa – Notatka służbowa z przebiegu realizacji 
zadania w sprawie kryptonimu „Jodła”.

Częstochowa, dnia 13.12.1981 r.
Tajne spec[jalnego] znaczenia

Egz. nr a1a

Notatka służbowa
z przebiegu realizacji zadania w sprawie kryp[tonimu] „Jodła”.

 W dniu 12.12.1981 r. o godz. 20.30 kier[ownik] sztabu KWMO – płk 
Henryk Gładych1 wydał mi rozkaz zrealizowania o godz. 0.00 dnia 13.12.1981 
r. planu z dnia 6.07.1981 r. dot[yczący] zatrzymania osób objętych decyzją o 
internowaniu zgrupowanych w pomieszczeniach Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność”. Pozycje wyjściowe do akcji należy zająć o godz. 23.45.
 O godz. 22.00 w sali nr 112/113 w budynku KWMO przeprowadziłem 
odprawę z funkcjonariuszami wyznaczonymi do przeprowadzenia akcji /lista w 
załączeniu/.
 Do akcji użyte zostały następujące siły i środki:

I. Siły:
1/. funkcj[onariusze] operacyjni  - 24 w tym
- Wydz[iał[ „B”   - 2
- Wydz[iał] „T”   - 2
- Wydz[iał] „W”   - 3
- Wydz[iał] III A   - 10
- Wydz[iał] III    - 2
- Wydział Śledczy   - 2
- Wydział Kadr                - 1
- Sekcja „A”                 - 1
- aWydz[iał] Ogólnya               - 1
2/. funkcj[onariusze] umundurowani - 27
- pluton ZOMO                 - 17
- ofi cerowie KWMO               - 10

a-a Wpisano odręcznie.
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3/. obserwacja zewnętrzna          - 14
4/. kierowcy pojazdów               - 4
Ogółem sił:    - b68b

             a69a

II. Środki:
1/. Pojazdy samochodowe
a/. samochody osobowe   8
- KWMO    4
- Wydział „B”    4
b/. pojazdy ciężarowe  
- ZOMO    - 2
Wymieniowe w planie środki techniczne zostały w całości zabezpieczone 
przez Wydział „B”.

Wbrew ustaleniom wynikającym z planu nie oddano mi do 
dyspozycji następujących sił i środków:
1/. grupaya odwodowaeja w liczbie 50 funkcjonariuszy,
2/. grupaya ofi cerów operacyjnych w MO w liczbie 20,
3/. grupaaa ZOMO liczyła 17 zamiast 62 funkcjonariuszy /brak 35/
4/. grupaya funkcj[onariuszy] WRD w liczbie 20 osób.
Ogółem brakowało a125a funkcjonariuszy.

 Nie dostarczone zostały następujące środki techniczne:
1/. samochody ciężarowe WZ  - 1
2/. samochody terenowe UAZ  - 4
3/. samochody osobowe lub  - 10
     motocykle WRD
 Poważnym niedociągnięciem jest fakt, że na 34 funkcjonariuszy 
operacyjnych i ofi cerów w mundurach posiadało:
− latarki  - 4
− pałki  - 19
− RMG  - 17
Ze względu na krótki czas rozpoczęcia akcji nie było możliwości uzupełnienia 
wyposażenia.
 Ppor. Marek Stabiński2 z Wydziału Prewencji KWMO zgłosił się na 
odprawę bez żadnego wyposażenia i bez mojej wiedzy w ogóle nie wziął udziału 
w akcji tłumacząc się później zasłabnięciem po odprawie.

b-b Liczba skreślona.
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 Dopiero o godz. 23.15 uzyskałem od N[aczelni]ka Wydziału GMT 
cztery samochody osobowe:
1/. Fiat 125p CZM-7563
kierowca csierż.c Bogdan Śpiewak3

2/. Fiat 125p MOF-0789
kierowca cst. sierż. Włodzimierzc Jurczyński4
3/. Fiat 125p nr CZK-522C
kierowca cst. sierż. Stefanc Stalka5

4/. Fiat 125p nr CZH-683 C
kierowca cplutc. Kowalik Jerzy6

Wydział GMT nie posiadał wcześniej żadnej dyspozycji pojazdów dla mojej 
grupy.
 Nie było również żadnych możliwości uzyskania pojazdu dostosowanego 
do przewozu zatrzymanych osób.
 O godz. 23.30 nastąpił wyjazd grupy w rejon działania. O godz. 23.45 
zajęte zostały następujące pozycje:
1/. pojazdy osobowe /4/
ul. Lelewela z grupą uderzeniową w liczbie 28 funkcjonariuszy operacyjnych i 
ofi cerów MO.
2/. operacyjna grupa zabezpieczająca odcinek al. Kościuszki od ul. Jasnogórskiej 
na wysokość kina „Wolność”.
3/. Pododdziały ZOMO rozmieszczone zostały:
− I drużyna – al. Kościuszki na zapleczu budynku naprzeciw siedziby ZR,
− II drużyna – ul. Jasnogórska na zapleczu sklepy „Delikatesy”

Pododdziały ZOMO zabezpieczały kwadrat ulic:
− al. Kościuszki
− ul. Jasnogórska
− ul. Wały Dwernickiego
− ul. Lelewela
Od godz. 17.00 do zakończenia akcji przeprowadzono bezpośrednią obserwację 
obiektu /sekcja obserwacji Wydziału „B”/.
 O godz. 23.45 rozwinięto sieć łączności radiowej w oparciu o środki 
wydziału „B”. Rozwinięta została kierunkowa łączność radiowa i telefoniczna 
między SK Wydziału i Kierownictwem Sztabu KWMO.
 Wobec wzmagającego się ruchu przechodniów w rejonie działania, o 
godz. 23.54 /6 minut wcześniej/ podjąłem decyzję wkroczenia do siedziby ZR.

c-c Wpisano odręcznie ponad wierszem.
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 Z wcześniejszego rozpoznania wynikało, że w siedzibie ZR znajduje się 
tylko kilka osób.
 W momencie rozpoczęcia akcji drzwi wejściowe siedziby były 
zamknięte. Nikt nie reagował na dzwonek.
 O godz. 23.59 przy użyciu środków technicznych otworzono drzwi 
wejściowe i natychmiast obsadzono wszystkie piętra budynku. Wszystkie 
pomieszczenia biurowe ZR na I i II piętrze były zamknięte. Nikt nie reagował na 
polecenia otwarcia pomieszczeń.
Pomieszczenia otwarte zostały przy użyciu środków technicznych.
Zgodnie z planem zatrzymano następujące osoby przebywające w siedzibie 
Zarządu Regionu:

1/. Witkowska Krystyna7

- pracownik etatowy ZR, obsługująca dalekopisy. Znajdowała się w po-
mieszczeniach dalekopisów.
2/. Pytel Marek8 – z[astęp]ca przewodniczącego Zarządu Regionu 
– znajdował się w pomieszczeniu działu księgowości wraz z Ryszardem 
Dylczykiem i Ewą Miedzińską9.
3/. Dylczyk Ryszard – członek Prezydium ZR, pracownik ZR. Znajdował się 
w pomieszczeniu działu księgowości.
4/. Miedzińska Ewa – pracownica działu księgowości ZR. Znajdowała się 
w swoim pomieszczeniu służbowym.
5/. Burtan Jerzy10 – członek Prezydium ZR, działacz KPN. Znajdował się 
w pomieszczeniu biblioteki ZR.

 Z wyjątkiem Marka Pytela pozostałe osoby zatrzymane zostały 
natychmiast przekazane do KWMO przy użyciu funkcj[onariuszy] i pojazdów 
pozostających w mojej dyspozycji.
 Pytel Marek przebywał w siedzibie ZR do zakończenia akcji, po czym 
przekazany został do KWMO.
 Sprawdzone zostały wszystkie pomieszczenia biurowe, gospodarcze 
i strych należące do ZR.
 Zgodnie z planem:
− zabezpieczono dokumentację z pomieszczeń

- przewodniczącego ZR Zbigniewa Kokota,
- działu interwencji i przekazano Wydziałowy Śledczemu KWMO,

− przez mechaniczne uszkodzenia linii uniemożliwiono łączność telefoniczną 
i dalekopisową z siedziby ZR,

− wyjęto części urządzeń poligrafi cznych.
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 Wylegitymowano i zwolniono następujące osoby, które weszły do 
siedziby ZR:
1/. matkę internowanego Henryka Wieczorka,
2/. dwie siostry internowanego Jerzego Burtana.
 Podczas akcji nie było żadnego zainteresowania ze strony przechodniów 
bądź prób interwencji.
 Nikt z zatrzymanych nie stawiał oporu. Nie używano żadnych środków 
przymusu wobec osób zatrzymanych.
 Podczas akcji nikt nie doznał żadnych obrażeń.
O godz. 0.56 ze Sztabu KWMO otrzymałem polecenie zakończenia akcji.
 Do godz. 1.10 ponownie sprawdzono wszystkie pomieszczenia, następ-
nie ppor. B[ronisław] Korpyś z Wydziału Śledczego zaplombował banderolą 
z pieczątką KWMO:
− drzwi wejściowe do pomieszczeń biurowych na I piętrze,
− drzwi wejściowe do pomieszczeń biurowych na II piętrze,
− główne drzwi wejściowe do budynku[,] które dodatkowo zamknięte zostały 

na znajdujących się w nich zamek patentowy.
 O godz. 1.15 zakończyłem akcję i wszystkie siły skierowałem do 
KWMO.

Wykonano w 2 egz.
Opr. ZZ. wyk. LA.
dz. masz. 00528/81d

Źródło: AIPN Ka, 021/6, t. 1, k. 81-87, oryginał, mps.

1 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
2 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
3 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
4 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
5 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
6 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.

d Po prawej stronie pieczęć podłużna Naczelnik Wydziału „B” KWMO w Częstochowie mjr 
mgr Zbigniew Zelmański oraz podpis nieczytelny.



Wybór  dokumentów

171

7 Brak bliższych danych.
8 Marek Pytel (1951-1991). Działacz związkowy; 1981 delegat na I WZD Region Częstocho-

wa; 1981 członek (wiceprzewodniczący) ZR NSZZ „Solidarność” w Częstochowie; 1981 delegat 
na I KZD; 1982 internowany. W. Rotarski, Częstochowska lista internowanych, cz. III (N-T), „Ga-
zeta Solidarna” (2007), nr 214, s. 9.

9 Ewa Miedzińska (ur. 1954). Działaczka związkowa; 1981 pracownik ZR NSZZ „Solidar-
ność” Region Częstochowa. AIPN Ka, 09/198, k. 14; AIPN Ka, 010/52, t. 3, k. 62.

10 Jerzy Burtan (ur. 1958). Działacz związkowy; członek ZR NSZZ „Solidarność” Region 
Częstochowa; przewodniczący Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania; 
1981-1982 internowany; prześladowany przez władze komunistyczne; 1980-1981 rozpracowywa-
ny w ramach SO kryptonim „Farmazon”. AIPN Ka, 09/78; AIPN Ka, 010/52, t. 1, k. 79; W. Rotar-
ski, Częstochowska lista internowanych, [cz. I] (A-I), „Gazeta Solidarna” (2007), nr 212, s. 9.
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Nr 39

1981 grudzień 14, Częstochowa – Wyciąg z informacji TW „Wrzos”.
 

Częstochowa, 14.12.[19]81 r.
Tajne

Egz[. ] poj[edynczy]

Wyciąg z inf[ormacji] TWa ps. „Wrzos”1

 W dniach 13 i 14.12.1981 r. grupa działaczy przebywająca na terenie 
klasztoru jasnogórskiego opracowała i wykonała ulotkę modlitwę w ilości koło 
100 szt[uk] nawołująca do podjęcia strajku generalnego na terenie regionu 
częstochowskiego.
Głównym inspiratorem tych działań był K[rzysztof] Biało a czynnie mu pomagali 
M[arian] Magiera2 i Anna Woźnicka3. Ulotkę tą próbowano rozkolportować na 
terenie tut[ejszego] miasta.

Za zgodnośćb

Źródło: AIPN Ka, 027/486, k. 18, oryginał, rkps.

1   „Wrzos” – wg zachowanych dokumentów Wojciech Czesław Kosela (ur. 1951); zare-
jestrowany w charakterze TW pod nr. 5379 (1981-1987). AIPN Ka, 0026/2420, t. 1-2.

2   Marian Magiera (1944-1993). Dziennikarz, działacz związkowy; 1981 pracownik ZR 
NSZZ „Solidarność” Region Częstochowa; 1981 redaktor naczelny Biuletynu NSZZ „Solidar-
ność”; 1981-1983 prześladowany przez władze komunistyczne; 1989 współzałożyciel KO w Czę-
stochowie; rozpracowywany w ramach SOR. AIPN Ka, 09/99, k. 35; M. Nowakowska Majcher, 
Opozycja w regionie częstochowskim…, s. 35 n.

3  Anna Woźnicka-Wójcik (ur. 1947). Działaczka związkowa; 1980 wiceprzewodnicząca KZ 
NSZZ „Solidarność” Biblioteki Publicznej w Częstochowie; 1981 członek (RKZ) ZR NSZZ „So-
lidarność” Region Częstochowa; 1981-1982 więziona; 1983 ułaskawiona; 1983-1989 organizator 
druku i kolportażu niezależnych pism „Nadzieja” i „Wytrwamy”; członek KO w Częstochowie; 
1991 wiceprzewodnicząca Rady Miasta w Częstochowie; od 1996 prezes Fundacji Samorząd-
na Częstochowa; 1981-1982 rozpracowywana w ramach SOR kryptonim „Samotna”. AIPN Ka, 
027/486; M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim…, s. 24, 29.

a W oryginale t.w.
b Poniżej podpis nieczytelny.
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Nr 40

1981 grudzień 14, Sieradz – Pismo Józefa Krogulca do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych w sprawie internowania.

Sieradz 14 XII 1981 r.
Krogulec Józef zam[ieszkały] Radomsko
Internowany do ZK Sieradzu

Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

 Dotyczy bezpodstawnego postawienia zarzutów i internowania mnie do 
Zakładu Karnego w Sieradzu.

Zażalenie
 Informuję, że w nocy z 12/13 XII br. zostałem zabrany z domu pod 
pretekstem rozbicia samochodu służbowego. Pomimo przedstawienia zwolnienia 
lekarskiego (choruję na serce)[,] na którym przebywam od 23 XI br. zmuszono 
mnie do ubrania się i udania w asyście funkcjonariuszy na KMMO w Radomsku. 
Bez żadnych wyjaśnień założono mi kajdanki i wprowadzono do autobusu[,] 
w którym znajdowało się kilkanaście osób. Razem z pozostałymi przewieziono 
nas do więzienia w Sieradzu. Będąc uwięzionym dowiedziałem się[,] iż jestem 
internowany pod zarzutem organizatorstwa strajku w zakładzie pracy.

Oświadczam
  W dniu kiedy odbywał się strajk w moim zakładzie pracy tzn. 
WPKM Piotrków [Trybunalski] oddz[iał] Radomsko w ogólea nie byłem 
w Radomsku gdyż cały miesiąc przebywałem na urlopie wypoczynkowym 
w Legnicy.
 Nadmieniam, że nie jestem żadnym działaczem a tylko członkiem 
Związku „Solidarność”. Posiadam gospodarstwo rolne składające się z 6 haboraz 
inwentarzc żywy jak – konie, krowy, świnie. Żona jest w stanie przedzawałowym 
i nie ma się kto tym zajmować. Syn mój znajduje się w wojsku a innych osób 
w domu nie ma. Nie wiem co dzieje się z żoną.

a W oryginale wogóle.
b W oryginale h.
c W oryginale inwentaż.
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 Uważam, że zarzut mi postawiony jest zupełnie nieprawdziwy (zostałem 
oszkalowany) przez co ponoszę szkody materialne i moralne.

Krogulec Józef

Odpowiedź otrzymałem 11.II.[19]82 r.

Źródło: AIPN Ld, 067/424, k. 39, oryginał, rkps.
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Nr 41

1981 grudzień 15, Częstochowa – Wyciąg z informacji TW „Stanisław”.

Częstochowa, 15.12.[19]81 [r.]
Tajne

Egz. poj[edynczy]

Wyciąg z inf[ormacji] TWa ps. „Stanisław”1

 W dniu 13.12.[19]81 [r.] po zamknięciu na kłódkę Z.R. około godz. 17.30 
udałem się na Jasną Górę. Tam już w Sali Rycerskiej zgromadziło się około 80 
osób. Wśród nich zauważyłem K[rzysztofa] Biało, Annę Woźnicką, M[ariana] 
Magierę, [Stanisława] Cichonia2, [Jacka] Tomczyka3 i innych członków Z.R.
 Prym temu zebraniu wodził K[rzysztof] Biało.
 Dowiedziałem się, że inspiratorami zrobienia ulotki wzywającej do 
podjęcia strajku w regionie byli M[arian] Magiera, [Krzysztof] Biało i [Anna] 
Woźnicka …

Za zgodnośćb

Źródło: AIPN Ka, 027/486, k. 20, oryginał, rkps.

1 Brak danych umożliwiających identyfi kację. 
2 Stanisław Cichoń (ur. 1951). Działacz związkowy; 1981 członek Prezydium ZR NSZZ 

„Solidarność” Region Częstochowa; 1980-1981 rozpracowywany w ramach SO kryptonim „Ka-
nonik”. AIPN Ka, 010/52, t. 1, k. 79; M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie częstochow-
skim…, s. 29.

3 Jacek Tomczyk (ur. 1951). Działacz związkowy; 1980-1981 przewodniczący, od 1991 wice-
przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Politechniki Częstochowskiej; 1981 członek Prezydium 
ZR NSZZ „Solidarność” w Częstochowie; 1982-1983 wcielony do jednostki Pątonowo-Saper-
skiej WP w Rawiczu; 1980-1981 rozpracowywany w ramach SO kryptonim „Asystent”. AIPN Ka, 
010/52, t. 1, k. 79; A. Gąsiorski, Politechnika Częstochowska 1949-1999. Od Szkoły Inżynierskiej 
w Częstochowie do Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1999, s. 417, 464; M. Nowakow-
ska Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim…, s. 29.

a W oryginale tw.
b Poniżej podpis nieczytelny.
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Nr 42

1981 grudzień 15, Częstochowa – Wyciąg z informacji TW „Jola”.

Częstochowa 15.12.[19]81 
Tajne

Egz. poj[edynczy]

Wyciąg z inf[ormacji] TWa „Jola”1

 W dniu 13.12.1981 r. o godz. 17.00 w Sali Rycerskiej klasztoru na Jasnej 
Górze spotkali się czł[onkowie] ZR z przedstawicielami Komisji Zakł[adowych]. 
Zarząd Regionu reprezentowany był w osobach: [Krzysztof] Biało, [Anna] 
Woźnicka, [Stanisław] Cichoń, [Jacek] Tomczyk, [Jarosław] Mszyca2. W sumie 
obecnych było ok. 50 osób. Inspiratorem spotkania był K[rzysztof] Biało. Na 
tym spotkaniu [Krzysztof] Biało zalecił przedstawicielom K.Z. przeprowadzenie 
strajku.

Za zgodnośćb

Źródło: AIPN Ka, 027/486, k. 17, oryginał, rkps.

1 Brak danych umożliwiających identyfi kację.
2 Jarosław Mszyca (1957-1995); Działacz związkowy; 1981 członek Prezydium ZR NSZZ 

„Solidarność” Region Częstochowa; 1981 delegat na I KZD; wg zachowanych dokumentów za-
rejestrowany w charakterze TW „Anka” pod nr. 3874 (1979-1981), TW „Ramzes” (1981-1990). 
AIPN Ka, 00208/1, t. 1; W. Rotarski, NSZZ „Solidarność” Region Częstochowa, w: NSZZ „So-
lidarność” 1980-1989, t. 6, Polska Południowa, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010, 
s. 853.

a W oryginale tw.
b Poniżej podpis nieczytelny.
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Nr 43

1981 grudzień 15, Radomsko – Wykaz specjalnych działań operacyjnych 
prowadzonych przez SB wobec fi gurantów i zdarzeń od 13 grudnia 1981 r.

Radomsko, dnia 15.XII.1981 r.a
Tajne spec[jalnego] znaczenia

Egz. nr b2b

Wykaz 
specjalnych działań operacyjnych prowadzonych przez Służbę Bezpieczeństwa 

wobec fi gurantów i zdarzeń od 13.XII.1981 r.

L.p. Data Rodzaj działania Kogo lub czego 
dot[yczy]

Efekt

1. 14.XII.1981 r[.] Sfotografowanie 
pomieszczeń b[yłego] 
przew[odniczącego] 
KZ NSZZ w 
Zakładach 
Przem[ysłu] 
Mebl[owego] i 
rozkolportowanie 
zdjęć wśród załogi 
tego zakładu.

przewodniczącego 
b[yłej] KZ NSZZ 
„Solidarność”

Kompromi-
tacja 
wym[ienio-
nego] i 
utracenie 
autorytetu 
wśród 
załogi

2. 9.01.1982 r. Zainspirowanie 
wystąpienia 
członka prezydium 
Delegatury NSZZ 
„Solidarność” Ziemi 
Radomszczańskiej 
ob[ywatelki] Alfs 
Danuty w Telewizji 
Polskiejc, w której 
skrytykowała ona 
działalność tego 
organu jako nie 
mającego

Przewodniczącego 
Zarządu 
Delegatury NSZZ 
„Solidarność” 
Ziemi 
Radomszczańskiej 
J[ózefa] 
Kowalczyka 
W[aldemara] 
Potyry

Skompro-
mitowanie 
działaczy 
Zarządu 
Delegatury 
„Solida-
rności” w 
Radomsku

a W lewym górnym rogu pieczęć podłużna Komenda Miejska Milicji Obywatelskiej w Ra-
domsku Cz. I dz. KBZ-00596/V/83 liczbę dziennika wpisano odręcznie.

b-b Wpisano odręcznie.
c W oryginale telewizji polskiej.
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nic wspólnego 
z działalnością 
związkową.

 

3. 15.III.1982 r. Rozkolportowanie 
na terenie Radomska 
ulotek szkalujących 
Przewodniczącego 
Del[egatury] 
„Solidarności” w 
Radomsku. Działania 
prowadził Wydz[iał] V 
KWMO w Piotrkowie 
Tryb[unalskim].

J[ózefa] 
Kowalczyka

jw.d

4. 1.IV.1982 r. Wprowadzenie TWe 
„Stelmach” do 
nielegalnej grupy 
złożonej z dwóch 
b[yłych] działaczy 
Delegatury 
NSZZ „S” Ziemi 
Radomszczańskiej[,] 
którzy podjęli 
działania zmierzające 
do redagowania 
i kolportowania 
ulotek o treści 
antypaństwowej i 
antyrządowej.

przewodn[iczą-
cego] KZ NSZZ 
„S” w Zakładzie 
Gospodarczym 
Handlu ob[ywatela 
Andrzeja] 
Ciepielewskiego 
i przewodn[iczą-
cego] Komisji 
Wyborczej „S” 
ob[ywatela] 
Z[dzisława] Dudka

Niedopu-
szczenie do 
rozkolporto
wania tzw. 
biuletynu 
1-szo 
Majowego 
/przejęto 70 
szt./.

5. 26.IV.1982 r. Wprowadzenie TWc 
„Stelmach” pod 
fi g[urant] sprawy 
operac[yjnaego] 
spr[wadzenia] 
krypt[onim]: 
„Kolporter”.

członka Zarządu 
Deleg[atury] 
„S” Ziemi 
Radomszczańskiej 
ob[ywatela] 
Pawłowskiego 
Piotra.

Niedopu-
szczono do 
kolportażu 
nielegalnyc
h wydawni-
ctw.

6. 29.IV.1982 r. Rozkolportowanie 
ulotek dot[yczących 
Bogdana] Lisa1 i 
[Lecha] Wałęsy w 
Radomsku

strajku w dniu 
31.08.1982 r.

Niedopu-
szczono do 
strajku.

d W oryginale j.w..
e W oryginale j.w.
d W oryginale j.w..
e W oryginale j.w.
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7. 31.III.1983 [r.] Wprowadzenie TWf 
„Artur”2 pod fi guranta 
pozostającego w 
zainteresowaniu 
Wydz[iału] 
III KWMO w 
Częstochowie 
/poinformowano 
płk [Józef] Sasin3 z 
Warszawy/.

ob[ywatel 
Ryszard] Dylczyk

8. 20.V.1983 r. Rozkolportowanie 
ulotek rozmowy 
[Lecha] Wałęsy z jego 
bratem

[Lecha] Wałęsy Wytwo-
rzenie 
negatywnej 
opinii o 
[Lechu] 
Wałęsie 
wśród 
pracow[ni-
ków] 
ochrania-
nych 
zakładów

9. 15.VI.1983 r. Wprowadzenie 
TWd „Maciej”4 
pod fi g[urantem] 
Kwestionariusza 
ewid[encyjnego] 
„Handlowiec” w celu 
sprowokowania go do 
podjęcia druku 
ulotek o wrogiej 
treści pokazując 
mu nowoczesny 
powielacz.

Ciepielewski 
Andrzej i 
L[eszek] 
Michalski5

Zneutrali-
zowanie 
działalności 
ww.g

10. 29.VIII.1983 r. Zainspirowanie 
TWd „Michał”6 
do ujawnienia w 
ramach amnestii i 
na jej warunkach 
negatywnej 
działalności 
prowadzonej przez

dalsze 
rozbicie 
b[yłego] 
aktywu 
„Solidarno-
ści” 
z terenu 
Radomska.

f W oryginale tw.
g W oryginale w/w.
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ww.g w okresie 
stanu wojennego i 
po jego  zawieszeniu 
polegającej na 
drukowaniu ulotek 
i kolportażu ich 
na terenie miasta 
i zakładów pracy 
oraz przekazanie 
WUSW w Piotrkowie 
Tryb[unalskim] 
służącego do tego 
celu nowoczesnego 
powielacza. Ukazała 
się na ten temat 
notatka w „Głosie 
Robotniczym”.

wyk. 2 egz.
egz. nr 1 – WUSW w Piotrkowie Tryb[unalskim]
egz. nr 2 – a/a
Opr. J. Ch. Wyk. SF
bNr dzienn[ik] maszyn[owy] 0049/83b

Zastępca Szefa Rejonowego 
Urzędu Spraw Wewnętrznych
ds.hc Służby Bezpieczeństwa

w Radomsku
mjr Jan Kowalskiid7

Źródło: AIPN Ld, 069/27, k. 213-215, oryginał, mps.

1 Bogdan Lis (ur. 1952). Działacz związkowy, polityk; od 1978 działacz WZZ Wybrzeża; 
1980 wiceprzewodniczący MKS w Gdańsku; członek KPP; 1981, 1990 delegat na WZD Region 
Gdański; członek Prezydium ZR NSZZ „Solidarność” Region Gdański; 1981, 1989 delegat na I 
i II KZD; członek KK; 1982 współzałożyciel RKK NSZZ „Solidarność” w Gdańsku; 1984-1986, 
1988 więziony; 1986-1987 członek TR NSZZ „Solidarność”; 1987-1989 członek KKW NSZZ

h W oryginale d/s.
i Powyżej podpis nieczytelny.
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 „Solidarność”; 1988 członek KO przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”; 1989 uczestnik 
obrad Okrągłego Stołu; członek Prezydium KK NSZZ „Solidarność”; od 2000 prezes Fundacji 
Centrum Solidarności; 1989-1991 senator RP; od 2007 poseł na Sejm RP; 1980-1989 rozpracowy-
wany w ramach SOS/SOR kryptonim „Działacz” i „Kozak”. Encyklopedia Solidarności. Opozycja 
w PRL…, t. 1, s. 250-251.

2 Brak danych umożliwiających identyfi kację.
3 Józef Sasin (ur. 1934). Gen. bryg.; 1954-1956 funkcjonariusz WUBP w Szczecinie; od 1970 

funkcjonariusz Departamentu II MSW; 1973-1974 uczestnik kursu specjalistycznego w Wyższej 
Szkole KGB w Moskwie; od 1976 zastępca naczelnika Wydziału VI Departamentu III MSW; 
1981-1983 naczelnik Wydziału VII Departamentu III MSW; 1989-1990 dyrektor Departamentu 
Ochrony Gospodarki MSW; Spętana Akademia. Polska Akademia Nauk w dokumentach…, t. 1, 
s. 433.

4 Brak danych umożliwiających identyfi kację.
5 Leszek Michalski (ur. 1955). 1982-1989 wg zachowanych dokumentów TW „Zefi r”, zareje-

strowany pod nr. 6491; wykorzystywany do inwigilacji podziemnej „Solidarności” w Radomsku. 
AIPN Ld, 0031/723; AIPN Ld, 0258/2; Stan wojenny w regionie łódzkim…, s. 417-418.

6 Brak danych umożliwiających identyfi kację.
7 Jan Kowalski (ur. 1933). Ppłk; od 1954 referent Sekcji III PUBP w Radomsku; od 1967 

ofi cer operacyjny Referatu ds. Bezpieczeństwa KP MO w Radomsku; 1975 starszy inspektor ope-
racyjny KP MO w Radomsku; od 1975 starszy inspektor Wydziału B KW MO w Piotrkowie 
Trybunalskim; 1982 kierownik Sekcji B Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego KP MO w Ra-
domsku; 1983 zastępca komendanta miejskiego MO ds. BP w Radomsku; od 1983 zastępca szefa 
ds. SB RUSW w Radomsku; 1990 zwolniony ze służby. AIPN Ld, 0104/316. 
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Nr 44

1981 grudzień 16, Częstochowa – Protokół przesłuchania podejrzanego Mariana 
Magiery.

Sygn. akt. […]a

Protokół przesłuchania podejrzanego
dnia 19 grudnia 1981 r. o godz. 19.30 wiceprokurator Wiesław Kasprzycki1 
Prokuratury Rejonowej w Częstochowie z udziałem protokolanta Halina 
Jarocińska2

oraz……………………………………………………………………………
  (wymienić osoby dopuszczone do udziału na zasadzie art. 272 i 273 § 1 
kpk)

przesłuchał niżej wymienionego(ną) jako podejrzanego(ną) o czyn z art…
Tożsamość podejrzanego(nej) stwierdzono na podstawie dowodu osobistego 
serii […]b wydanego przez P[rezydenta] M[iasta] Częstochowy
Podejrzany(na) podał(a) następujące dane osobowe, po czym wyjaśnił(a)…
Imię, nazwisko i ewent[ualnie] pseudonim (u mężatek również nazwisko 
panieńskie) Marian Magiera
Imiona rodziców i nazwisko matki panieńskie Leon i Antonina Jończyk
Data i miejsce urodzenia 24.03.1944 r[.] Częstochowa
Miejsce: zameldowania na pobyt stały: […]b

Zamieszkania…
Adres doręczeń w kraju (art. 124 kpk)…
Pochodzenie społeczne (podać także zawód wykonywany przez ojca) robotnicze 
– ojciec rzemieślnik
Obywatelstwo polskie Narodowość polska
Wykształcenie (także nazwa szkoły średniej lub wyższej) średnie – LO A. 
Mickiewicza
Stan cywilny (podać także ewentualną różnicę między stanem cywilnym a 
sytuacją faktyczną) żonaty
Liczba dzieci i ich wiek 3 w wielu 15, 13, 1976 r.
Liczba osób pozostających na utrzymaniu i kim są te osoby dla 
podejrzanego(nej)…

a Pozostawiono bez wpisu.
b Fragment pominięty przez autora.
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Stan zdrowia (wady psychiczne i fi zyczne, ułomności itp. oraz ewent[ualne] 
dowody na ich potwierdzenie) stan po złamaniu kręgosłupa – stan martwiczy 
prawego podudzia i prawej stopy
Zawód wyuczony nie posiada
Miejsce pracy lub źródło utrzymania jeżeli podejrzany (na) nie pracuje cZR 
NSZZ „Solidarność”c

Zajmowane stanowisko służbowe lub wykonywane czynności redaktor biuletynu 
związkowego
Uposażenie lub zarobki miesięczne brutto wraz z dodatkiem z premią – rodzaj 
przedsiębiorstwa oraz obrót i dochód miesięczny – wysokość emerytury lub 
renty 9.000 zł
Miejsce poprzedniej pracy Huta Bd[olesława] Bieruta
Stan majątkowy (w tym majątek nieruchomy, ruchomy większej wartości, u 
rolników inwentarz żywy i martwy nie posiada
Przynależność do organizacji społecznych i pełnione w nich funkcje NSZZ 
„Solidarność”
Służba wojskowa i przynależność do Pow. Sztabu Wojskowego przeniesiony do 
rezerwy WKU Częstochowa
Ordery i odznaczenia nie posiada
Stosunek do pokrzywdzonego nie dotyczy
Poprzednia karalność i dane co do odbycia kary nie karany
Zajęcie i dochód miesięczny współmałżonka (osoby pozostającej we wspólnym 
pożyciu z podejrzanym(ną) WSP Cz[ęstocho]wa, ok. 7.400 zł
 Przyznaję się tylko do tego, że w dniu [...]e w nocy z 13 n 14 grudnia 
1981 r. zredagowałem tekst modlitwy, której treść odbiega zasadniczo od treści 
okazanej mi obecnie na karcie oznaczonej numerem 1. dowodów rzeczowych. 
Wyjaśniam, że dnia 13 grudnia 1981 r[.] ok. godziny 8[.00] rano przyszła do 
mnie do domu Anna Woźnicka, członek Prezydium ZR NSZZ „Solidarność” ds.f 
kultury, oświadczyła mi, że wprowadzony został stan wyjątkowy i biura zarządu 
regionu zostały zaplombowane, powiedziała również, że osoby znajdujące się w 
nocy w tym biurze zostały zatrzymane.
Wraz z Anną Woźnicką poszliśmy do mieszkania Krzysztofa Biało lecz[,] nie 
zastaliśmy go w domu. Odg Krzysztofa Biało chcieliśmy się dowiedzieć[,] kto 

c-c Tekst maszynowy naniesiony na druk.
d W oryginale b.
e Wyrażenie skreślone znakiem x.
f W oryginale d/s.
g W oryginale W.
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został zatrzymany i co w tej sytuacji robić. Dodaję, że ja z rana nie słyszałem 
komunikatu o stanie wojennym i zawieszeniu działalności związków, o 
zawieszeniu działalności związków nie wiedziała również Anna Woźnicka. 
Z mieszkania Krzysztofa Biało poszliśmy do [Stanisława] Cichonia do domu 
akademickiego przy ul. Katedralnej, lecz również nie zastaliśmy go. Byliśmy 
jeszcze u innych osób w tym teściów Krzysztofa Biało, ale nikogo tam nie 
zastaliśmy. Na ul. Pułaskiegoh zaczepili nas jacyś ludzie pytając czy prawdą 
jest, że członkowie Solidarności zbierają się na Jasnej Górze. Informację 
taką miał ktoś podać ludziom znajdujących się obok biura ZR Solidarności. 
Odpowiedzieliśmy[,] że nic na ten temat nie wiemy, jednak poszliśmy na Jasną 
Górę żeby to sprawdzić. Na Jasnej Górze przeszliśmy bazylikę i udaliśmy się na 
salę rycerską. Tam spotkaliśmy dużo osób stojących w różnych kilkuosobowych 
grupach. Wśród nich byli: [Krzysztof] Biało, Cichoń Stanisław, Jarosław Mszyca. 
Byli również członkowie innych Komisji Zakładowych, których osobiście nie 
znam. Rozmawiali na temat wprowadzenia stanu jak mówili wyjątkowego. 
Nie słyszałem aby ktoś tam mówił na temat zawieszenia działalności związku. 
Znajdujący się tami ludzie ciągle się zmieniali jedni wychodzili a inni 
przychodzili. Ok. godz. 14[.00], 15.00 jedna z przybyłych do sali rycerskiej osób 
poinformowała zebranych, że przed zarządem regionu ktoś informuje ludzi, że 
o godz. 17.00 na sali rycerskiej ma być zebranie członków Solidarności. O tym 
zebraniu nikt na sali rycerskiej nie wiedział. Wszyscy jednak zgodzili się na 
to, że zebranie takie jest potrzebne. O godz. 17.00 zebrało się na sali rycerskiej 
ok. 50 do 60 osób w różnych grupach i każda grupa miedzy sobą rozmawiała. 
Rozmowy te dotyczyły tego, czy wprowadzenie stanu wyjątkowego jest atakiem 
na związek a jeżeli tak czy należy respektować uchwałę Komisji Krajowej w 
sprawie strajku protestacyjnego w przypadku wprowadzenia stanu wojennego. 
Członkowie zarządu przechodzili od jednej grupy do drugiej i sprawy te z nimi 
uzgadniali. Narady takie trwały ok. 30 do 40 minut, a następnie na schodkach 
prowadzących na chór stanął Krzysztof Biało i Jarosław Mszyca i [Krzysztof] 
Biało oświadczył, że zgodnie z decyzją większości obecnych w poniedziałek 
należy podjąć 24 godzinny strajk protestacyjny, strajk ten miał jednak nie 
obejmować tych zakładów, które mogły być zmilitaryzowane. W tym czasie 
zebrani pytali się [Krzysztofa] Biało i [Jarosława] Mszycy, czy będą jakieś 
materiały tzn. ulotki wydaje mi się, że [Krzysztofa] Biało powiedział, że ulotek 
nie będzie bo nie ma możliwości ich wydrukowania. Dodaję, że na tym zebraniu 

h W oryginale Puławskiego.
i W oryginale zam.
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był również Jacek Tomczyk. Na tym zebranie się zakończyło i jego uczestnicy 
zaczęli się rozchodzić. Z uczestników zebrania zostali tylko członkowie 
prezydium i kilkanaście osób z komisji zakładowych. Ktoś z nich zwrócił się do 
ojców paulinów byśmy mogli zostać na noc na terenie klasztoru, określając to 
jako nocne modlitwy. Dość długo nie otrzymywaliśmy odpowiedzi na prośbę i 
dopiero ok. godz. 21.00. powiedziano nam, że możemy na jedną noc pozostać w 
sali różańcowej i tam udaliśmy się. Już na sali różańcowej członkowie prezydium 
ZR rozmawiali między sobą, ale o czym tego nie wiem. W tym mniej więcej 
czasie przyszła do nas skarbniczka Solidarności Ewa Miedzińska i powiedziała 
nam, że była zatrzymana, opowiadała również o zatrzymaniu innych osób, o 
których zatrzymaniu dowiedziała się będąc sama zatrzymana.
Wszyscy zebrani zaczęli się wtedy zastanawiać czy wskazane jest wydanie 
jakiejś ulotki lub apelu w związku z zaistniałą sytuacją. Tzn. w związku z 
zapowiedzianym na następny dzień strajkiem protestacyjnym. Wtedy ktoś 
z członków prezydium ale nie wiem kto to był, tzn. nie jestem pewny kto to 
był, zwrócił się do mnie i do [Krzysztofa] Biało o redakcję takiej ulotki. Ja 
odpowiedziałem, że ulotki nie zredaguję a mogę to zrobić w formie modlitwy 
wzorowanej[,] na tej która była odczytana w czasie mszy w dniu 13 grudnia 
1981 r. [Krzysztof] Biało również powiedział wtedy, że ja jestem redaktorem, 
żebym robił co uważam a potem się zobaczy. Ja usiadłem osobno i napisałem 
tekst modlitwy. Tekst, który napisałem różni się od tekstu który mi w dniu 
dzisiejszym oznaczonym cyfra 1., a zaczynający się od słów „Częstochowianie, 
rodacy”. Różnic tego tekstu w stosunku do tego który ja napisałem nie potrafi ę 
ściśle sprecyzować ale polegały one na tym, że mój tekst był raczej modlitwą 
tzn. ściśle modlitwą.
Napisany tekst oddałem Krzysztofowi Biało i ten głośno go odczytał. Zebrani 
zaczęli dyskutować nad tym tekstem, ja wtedy powiedziałem, że nie mam 
zastrzeżeń do jego autorstwa i odszedłem na drugą część sali. Ostatecznej redakcji 
tej ulotki dowiedziałem się dopiero dzisiaj w czasie przesłuchania. Ulotkę 
przepisaną na maszynie zobaczyłem dopiero następnego dnia rano. Trzymał ją 
ktoś z obecnych był to albo [Stanisław] Cichoń albo [Anna] Woźnicka i podawali 
ja osobie, która miała jąj

Podejrzanego(ną) uprzednio o obowiązku stawienia się na każde wezwanie oraz 
zawiadomienia organu prowadzącego postępowanie o każdej zmianie miejsca 

j Dalsza część protokołu znajduje się kilka wierszy dalej i zaczyna się od wyrażenia dalszy 
ciąg…



ks. Władysław Piotr Wlaźlak

186

swego zamieszkania lub dłużej trwającego pobytu (art. 66 § 1 kpk).
Omówienie poprawek i uzupełnienie w tekście protokołu…………………
Protokół niniejszy odczytano.
Przesłuchanie zakończono o godz. k21.30k

……………………………….    …….………
(podpisy osób biorących udział w czynnościach)  (podpis podejrzanego)

…………….      ………………..
(podpis protokolanta)     (podpis przesłuchującego)

dalszy ciąg przesłuchania podejrzanego Mariana Magiery dnia 19 grudnia 1981 
r. godz. 21.00
zanieść K[rzysztofowi] Biało na jego życzenie. Wtedy zauważyłem, że ulotka 
jest przepiana na maszynie. Była ona w jednym egzemplarzu. Przeznaczeniem tej 
modlitwy – ulotki miało być odbicie jej wielokrotne i rozdanie ludziom[,] którzy 
w dniu następnym przyjdą na salę rycerską. W poniedziałek tj. 14 grudnia 1981 
r. wyszedłem z sali rycerskiej, poszedłem na mszę a potem chodziłeml po terenie 
klasztoru. W dniu tym byłem jeszcze dwukrotnie na sali różańcowej ale ulotki tej 
u nikogo nie widziałem. Z klasztoru wyszedłem ok. godz. 17.00, pochodziłem 
trochę po ulicach, a ok. 21.00 poszedłem do domu. Do dnia dzisiejszego z nikim 
się nie kontaktowałem i nie rozmawiałem na ten temat. To wszystko co mam do 
wyjaśnienia w tej sprawie.
[…]m          
 Magiera Mariann

Źródło: AIPN Ka, 09/198, k. 25-27, oryginał, druk, mps.

1 Brak bliższych danych.
2 Brak bliższych danych.

k-k Wpisano odręcznie.
l W oryginale chodzo.
m Podpis nieczytelny.
n Podpis odręczny.
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Nr 45

1981 grudzień 16, b.m. – Informacja operacyjna napisana przez TW „Jan”.
 

16.12.1981 r.
Źródło: TWa ps. „Jan”
Przyjął: st. szer. Zb. Ostrowicz
Data: 16.12.1981 r.

Informacja operacyjna napisana przez źródło

W dniu 24.XII[.] tj[.] w Wigilię szykuje się w Radomsku odsłonięcie tablicy na 
murze klasztoru oo. Franciszkanów. Tablica ta była do tej pory przechowywana, 
a poświęcona jest uczniom tzw[.] gimnazjum [Stanisława] Niemca poległych 
w wojnie 1920 roku. Odsłonięcia i przebieg uroczystości ma zapewnić tzw[.] 
Federacja Młodzieży Szkół Średnich[,] która powstała na początku grudnia br. 
Nad całością czuwa nieustalony przeze mnieb nauczyciel I LO. Przygotowania 
do tej uroczystości zostały już podjęte. Ponadto po 13 grudnia nadal ukazują się w 
Radomsku tzw[.] biuletyny (pisane na maszynie), z tym że w bardzo małej ilości 
i są trudno dostępne, a wykluczają jak mi wiadomo z ZP Komuna Paryska.

Jan
Zadania:

1. Kontrolować na bieżąco FMS[Ś] i w razie uzyskania informacji o przy-
gotowaniach na 24.12.[19]81 [r.] natychmiast powiadomić.

2. Zbierać komentarze ludności na temat aktualnych wydarzeń w kraju.
3. Zebrać informacje o osobach wchodzących w skład „byłej” nieformalnej 

grupy „Poeci”.
Następne spotkanie 11.01.1982 r. godz. 12.00 w Piotrkowie Tryb[unalskim]

Uwagi:
W trakcie spotkania zwrócono TWa uwagę na rzetelność wywiązywania się 
z przyjętych zadań i rzetelność wychodzenia na spotkania.

Sporządził
st. szer. Zb. Ostrowiczc

Źródło: AIPN Ld, 0031/171, t. 1, k. 59, kopia, rkps.

a W oryginale tw.
b W oryginale przezemnie.
c Powyżej podpis nieczytelny.
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Nr 46

1981 grudzień 17, Częstochowa – Protokół przesłuchania świadka Jacka 
Tomczyka.
 

Nr RSD […]a

Protokół przesłuchania świadka
bCzęstochowab dnia b17 grudniab 19 b81b r. o godz. b11.10b
bppor. Marek Łabuśb1 z bKom[endy] Woj[ewódzkiej]b MO w bCzęstochowieb
(stopień, imię i nazwisko       

działając na mocy:
1. art. 265 § 1, 267 kpk zgodnie z art. 129 § kpk,
Prokuratura …………………………… Prokuratury………………………
2. polecenia
Sądu…………………………………………………………………………
w ……………………. z dnia ………………………..Nr …………………
Przy udziale protokólanta ………………………………………………….

    (stopień, imię i nazwisko)

w obecności stron – biegłego …………………………………………………
przesłuchał w charakterze świadka”
Imię i nazwisko bJacek Tomczykb z domu …………………………………...
      (dla mężatki)

Imiona rodziców bAntoni i Maria z d[omu] Tomczykb

Data i miejsce urodzenia b20.05.1951 r. Miłosnab

Zamieszkały(a) […]c 
  (dokładny adres)
Obywatelstwo bpolskieb

Wykształcenie bwyższe – techn[iczne]b Zawód wyuczony bmgr inż. odlewnikb

Zatrudniony(a) bPolitechnika Częstochowska – prac[ownia] techn[iczna], 
odlel[ewni] ZR NSZZ „S”b w charakterze bkierownika administracyjnegob

Karalność za fałszywe zeznanie bnie karanyb
(kiedy i przez jaki sąd oraz na jaką karę skazany)

Seria i nr dowodu osobistego bw depozycie aresztub wydanego przez ………
Stosunek do stron bnie dotyczyb

a Pozostawiono bez wpisu.
b-b Wpisano odręcznie.
c Fragment pominięty przez autora.
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Przed złożeniem zeznań przyjąłem od świadka następujące oświadczenie:
1. d„Zostałem uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 

247 § 1 kk za złożenie fałszywego zeznania”d, 
2. Zostałem zapoznany(a) z treścią art. 165 kpk”

J[acek] Tomczyke
        (podpis świadka)

Po czym świadek zeznał co następuje……….
bŚwiadka uprzedzono o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań 
a ponadto zapoznano go z treścią art. 166 kpk – o możliwości nieodpowiadania 
na obciążające pytania po czym świadek zeznaje:

  Podpis świadkab

[Jacek] Tomczyke

 bDo końca lipca br. byłem zatrudniony na: Politechnice Częstochowskiej 
w charakterze pracownika technicznego pełniąc jednocześnie funkcję 
przewodniczącego komisji zakładowej NSZZ „Solidarność”. Od 1 sierpnia 
1981 r. zostałem oddelegowany do pracy w Zarządzie Regionu „Solidarności” 
na stanowisko kierownika administracyjnego, gdyż gdzie pracowałem do 
dnia 5 grudnia 1981 r. ponieważ od tego czasu przebywałem na urlopie 
okolicznościowym z powodu śmierci ojca.
 W dniu 13.12. br. (niedziela) ok. godz. 13[.00] lub 14[.00] do domu 
mojej matki Marii Tomczyk zam[ieszkałej] […]c zgłosiła się jakaś nieznajoma 
mi osoba i po naciśnięciu dzwonka przypięła do ogrodzenia kartkę papieru z 
informacjąb

Na tym protokół zakończono dnia……………………….o godz………….
I po osobistym odczytaniu/ odczytaniu mi*) jako zgodny z moimi zeznaniami 
podpisuję.

[...]f      J[acek] Tomczyke
(podpis przesłuchującego)             (podpis  świadka)

……………………………..
(podpis protokolanta)

Obecni przy przesłuchaniu ………………………….
d[alszy] c[iąg] protokółu bprzesłuchania świadka Jacka Tomczykab

z dnia b17.12.1981 r.b o godz. b11.10
od Krzysztofa Biało. Na kartce tej znajdowała się następująca treść: „Jacek zgłoś 
się na Jasną Górę – Sala Rycerska – natychmiast”. Poniżej znajdował się podpis, 

d-d Tekst podkreślony odręcznie.
e Podpis odręczny.
f Podpis nieczytelny.
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który był mi znany i wiem że tak podpisuje się Krzysztof Biało. W tym miejscu 
okazano świadkowi podpis w protokóle przesłuchania osoby K[rzysztofa] Biało 
z dnia 14.12. br., po czym świadek zeznaje. Na kartce, którą otrzymałem w dniu 
12.12.br. był taki sam podpis jak na okazanym mi dokumencie. Na zadane mi 
pytanie odpowiadam, że kartkę która była przypięta do ogrodzenia zniszczyłem 
tzn. potargałem i wyrzuciłem na śnieg.

Bezpośrednio po otrzymaniu kartki poszedłem na Jasną Górę, gdzie 
na […]g dziedzińcu spotkałem kolegę Stanisława Cichonia, który powiedział 
mi, że nie ma Krzyśka (miał na myśli Biało) i że spotkamy się później około 
godziny 17[.00]. Wróciłem do domu i ponownie poszedłem na Jasną Górę do 
Sali Rycerskiej o godz. 17[.00]. Na zadane pytanie odpowiadam, że powodem 
mojego przyjścia na Jasna Górę była chęć spotkania się z kolegami z ZR w 
tym Krzysztofa Biało, a ponadto w ten sposób chciałem uczcić śmierć mojego 
[ojca]b

[…]f      J[acek] Tomczyke
bktóry zmarł tydzień wcześniej (właśnie o godz. 17.00). Po przybyciu na 

miejscu spotkałem m.in.: kolegów z którymi pracowałem w ZR w tym Krzysztof 
Biało, Stanisław Cichoń, Jarosław Mszyca, Marek Magiera. Ponadto byli tam 
inni pracownicy biura. Z tego co pamiętam przebywali w Sali Rycerskiej także: 
Mirosława Warzeszyńska2 – prostuję: [Mirosława] Warzyszyńska, Jadwiga 
Paleczek3, Lidia Piestrzyńska4, Orzechowska Krystyna5, [Anna] Woźnicka 
i kilkanaście innych osób – przedstawicieli komisji zakładowych oraz grupa 
młodych ludzi – prawdopodobnie studentów z WSP.

Spotkaliśmy się wszyscy na Sali Rycerskiej, gdzie w małych grupach 
rozmawialiśmy między sobą ten temat kto z działaczy i członków ZR został 
aresztowany. Następnie poszliśmy do Sali Różańcowej, gdzie Krzysztof 
Biało zebrał od zebranych nazwiska osób aresztowanych. Nazwiska tych 
osób [Krzysztof] Biało napisał na bibule. W tym miejscu okazano świadkowi, 
niebieską bibułę z wypisanymi nazwiskami z oznaczeniem rzecz 4 wraz z 
podpisem Krzysztofa Biało, po czym świadek zeznaje. Była to ta sama bibuła, 
którą okazano mi w trakcie przesłuchania. Nadmieniam, że w Sali Różańcowej 
zebrało się z osóbb.

[…]f      J[acek] Tomczyke

d[alszy] c[iąg] protokołu bprzesłuchania świadka Jacka Tomczykab 
z dnia b17.12.1981 r.b godz. b12.10 mniej osób niż w Sali Rycerskiej, które 
poprzednio widziałem.

g Wyrażenie Sali wykreślone.
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W trakcie pobytu na Sali Rycerskiej mówił mi ktoś z zebranych, że 
wcześniej Krzysztof Biało mówił, iż obowiązuje nas obecnie uchwała KK 
związku dot[ycząca] postępowania członków „Solidarności” na wypadek 
wprowadzenia stanu wojennego. Wiem, że uchwała ta zobowiązuje w taki 
przypadku do przeprowadzenia strajku. Nie pamiętam kto mi powiedział o tym, 
że [Krzysztof] Biało w ten sposób mówił do zebranych.

Jarosław Mszyca powiedział mi, że lepiej abym przespał na Jasnej Górze 
noc, gdyż w każdej chwili „mogą mnie zwinąć”. Zgodziłem się na to i następnie 
położyłem się spać w Sali Różańcowej. Przed udaniem się na spoczynek wszyscy 
obecno zastanawiali się nad tym[,] co powinniśmy zrobić w obecnej chwili. 
Ustalono, że trzy osoby tj. Krzysztof Biało, Jarosław Mszyca i Marian Magiera 
opracują wspólny tekst apelu do społeczeństwa o podjęciu akcji protestacyjnej 
w związku z wprowadzeniem stanu wojennego. Nie potrafi ę odpowiedzieć na 
pytanie[,] która z tych osób pierwsza wystąpiła z taką propozycją.

[…]f      J[acek] Tomczyke

Pamiętam, że Marian Magiera zaproponował[,] aby odezwa ta była w formie 
modlitwy. Ja położyłem się spać i rano zobaczyłem gotową modlitwę pisaną 
ręcznie. Tekst tej modlitwy był identyczny z okazanym mi dokumentem 
oznaczonym numerem 1, podpisanym przez Krzysztofa Biało. Nie wiem 
kto przepisywał ten tekst na maszynie. W Sali Różańcowej była maszyna do 
pisania i być może, że w nocy gdy ja spałem ktoś na niej pisał, ale tego nie 
widziałem.

Na Jasnej Górze przebywałem do dnia 14.12. br. do około godziny 
17.00 i następnie udałem się do domu. Po odebraniu wezwania zgłosiłem się 
do KW MO w dniu wczorajszym około godziny 8[.00] rano. Nadmieniam, że 
w dniu wczorajszym podpisałem oświadczenie o niepodejmowaniu działalności 
zabronionej w okresie obowiązywania stanu wojennego i obecnie podtrzymuję 
treść tego oświadczenia. Dodaję, że w dniu 15.12. br. złożyłem do Rektora 
Politechniki Częstochowskiej podanie w sprawie przyjęcia do pracy w związku 
z zaniechaniem działalności w NSZZ „Solidarność”.

 Na tym protokół przesłuchania świadka zakończono w dniu 17.12.[19]81 
r. godz. 12.20
Podpis przesłuchującego    Podpis świadka

[…]f                  Protokół osobiście przeczytałem i jako  
           zgodny podpisujęb J[acek] Tomczyke

Źródło: AIPN Ka, 09/198, k. 4-6, oryginał, druk, rkps.
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1 Marek Łabuś. Kpt.; kierownik sekcji Wydziału Śledczego WSW w Częstochowie. AIPN 
Ka, 021/6, t. 1, k. 20.

2 Mirosława Warzyszyńska. Działaczka związkowa; 1981 uczestniczka prote-
stu na Jasnej Górze. M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim…, 
s. 126.

3 Brak bliższych danych.
4 Lidia Piestrzyńska. Działaczka związkowa; 1981 pracownik ZR NSZZ „Solidarność” Re-

gion Częstochowa; rozpracowywana w ramach SOR kryptonim „Sieć”. AIPN Ka, 010/52, t. 2, k. 
56; M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim…, s. 270, 280.

5 Krystyna Orzechowska (ur. 1934). Działaczka związkowa; 1982 członek Kolegium Zespo-
łu Wydawnictw Związkowych Regionu Częstochowa; 1980-1981 rozpracowywana w ramach SO 
kryptonim „Grafi k”. AIPN Ka, 010/52, t. 1, k. 79; AIPN Ka, 010/52, t. 3, k. 58; M. Nowakowska 
Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim…, s. 35.
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Nr 47

1981 grudzień 18, Częstochowa – Notatka służbowa dotycząca realizacji zadania 
w siedzibie ZR NSZZ „Solidarność” w Częstochowie.

Częstochowa, dnia 18.12.1981 r.
Tajne spec[jalnego] znaczenia

Egz. nr a1a

Notatka służbowa
Dot[ycząca] realizacji zadania w siedzibie ZR NSZZ „Solidarność” w 

Częstochowie.

 W dniu 18.12.1981 r. o godz. 10.35 płk H[enryk] Wojciechowski1 
Z[astęp]ca Komendanta Wojewódzkiego MO ds.b SB wydał telefonicznie 
następujące polecenie:
1/. udać się do siedziby ZR NSZZ „Solidarność” w Cz[ęstocho]wie i zabezpieczyć 
oraz dostarczyć do KWMO:
− całość dokumentacji ZR,
− urządzenie poligrafi czne,
− urządzenie służące do łączności radiowej, przewodowej i telefonicznej,
− zapasy papieru i środków piszących,
− inne materiały mogące posłużyć do wrogiej działalności.
2/. We własnym zakresie zorganizować grupę i środki do realizacji wymienionego 
zadania.
 Do godz. 11.15 zorganizowałem grupę realizacyjną w następującym 
składzie:
1/. ppor. Edward Kowalik2 – Wydział „B”
2/. szer. Przemysław Kowalski3 – Wydział „B”
3/. ppor. Stefan Juszczyk4 – Wydz[iał] Doch[odzeniowo] Śl[edczy]
4/. ppor. Jerzy Dźbik5 – Wydz[iał] III
5/. ppor. Krzysztof Coner – Wydz[iał] III
6/. ppor. Leszek Kula6 – Wydz[iał] V
7/. ppor. Jan Filinger7 – Wydz[iał]  V
8/. mł. chor. Zbigniew Wieczorek8 – Wydz[iał] „T”
9/. sierż. Czesław Polak9 – Wydział „T”

a -a Wpisano odręcznie.
b W oryginale d/s.
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10/. sierż. Koza Jerzy10 – Wydz[iał] GMT
11/. kpr. Stanisław Sypek11 – Wydz[iał] V
 O godz. 16.20 dodatkowo przydzielono drużynę IV plutonu I komp[anii] 
PCP pod dowództwem mł. chor. Zenona Cyganka12 w składzie:
1/. st. szer. Krzysztof Gołębiowski13

2/. szer. Krzysztof Bryniarski14

3/. szer. Leszek Truszczyński15

4/. szer. Czesław Kusak16

5/. szer. Grzegorz Staszczyk17

6/. szer. Marek Powalski18

7/. szer. Sylwester Zbróg19

8/. szer. Krzysztof Lamek20
cNa wyposażeniu drużyny znajdował się samochód dostawczy marki Nysa /
oznakowany/.
Do dyspozycji otrzymałem z Wydziału GMT samochód ciężarowy marki Star nr 
rej. CZA-232 B /kierowca sierż. Jerzy Koza21/.
 Od godz. 11.00 w rejonie działania rozpoczęto stałą obserwację przy 
wykorzystaniu sekcji obserwacji Wydziału „B” kierowanej przez ppor. Andrzeja 
Ulmana22.
 O godz. 11.05 zwróciłem się do kpt. Jelonka23 z[astęp]cy K[komen]d[an]ta 
Miejskiego MO o doraźne wystawienie patrolu MO w rejonie al. Kościuszki.
 O godz. 11.30 nastąpił wyjazd grupy w rejon działania. Obecnemu na 
miejscu Markowi Pytlowi b[yłemu] z[astęp]cy przewodniczącego ZR NSZZ 
„Solidarność” poleciłem otwarcie drzwi wejściowych do siedziby ZR.
Po wejściu do obiektu rozpocząłem deponowanie materiałów i sprzętu 
począwszy od pomieszczeń na I piętrze. Czynnościami objęte zostały wszystkie 
pomieszczenia ZR na I i II piętrze oraz strych.
Przez cały czas w czynnościach uczestniczył Marek Pytel b[yły] z[astęp]ca 
przewodniczącego ZR.
 Dokonano zdeponowania oraz przewiezienia do magazynu KWMO:
1/. materiały propagandowe, wydawnictwa gazetowe, książkowe i broszurowe,
2/. kilka tysięcy znaczków organizacyjnych „Solidarności”, KPN i innych,
3/. dokumentacja działalności ZR NSZZ „Solidarności” i ZR NSZZRI 
„Solidarność” z wyodrębnieniem materiałów:
a/. przewodn[iczącego] ZR Zbigniewa Kokota,
b/. działu interwencji,

c Nr 9/ skreślony znakiem x.
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c/. działu księgowościd
4/. wszystkie maszyny do pisania,
5/. wszystkie telefony i łącznica telefoniczna i urządzenia dalekopisowe,
6/. radiotelefony typu Echo 4 /geodezyjne/,
7/. duża ilość opasek dla bojówek „Solidarności”,
8/. urządzenia poligrafi czne z wyjątkiem największego, którego nie można było 
zdemontować,
9/. całość gotówki.
Protokół przejęcia sprzętu technicznego oraz gotówki sporządzony został na 
miejscu przez ppor. Stefana Juszczyka – insp[ektora] Wydziału Dochodzeniowo-
Śledczego KWMO.
Kasę ZR otwarto przy pomocy kluczy odebranych Ewie Miedzińskiej.
Klucze dostarczył ppor. Leszek Kula.
Przy otwarciu kasy uczestniczył Marek Pytel.
Ppor. Stefan Juszczyk przekazał gotówkę w złotówkach i dewizach do Wydziału 
Finansowego Urzędu Wojewódzkiego.
 Transport zdeponowanych materiałów i sprzętu wykonano w następujący 
sposób:
− samochody ciężarowe

- cztery przewozy po ok. 3 ton materiałów,
− samochód dostawczy,

- jeden przewóz w ilości ok. 900 kg,
− samochód osobowy Wydziału „B” którym przewieziono:

− materiały zdeponowane w dziale księgowości,
− materiały zdeponowane w pomieszczeniach zajmowanych przez 

Zbigniewa Kokota – przewodniczącego.
 Do charakterystycznych przedmiotów znalezionych w siedzibie ZR 
należą:
1/. bagnet wykonany z brzeszczotu piłki do cięcia metalu i oprawiony w rękojeść. 
Znajdował się w pokoju zajmowanym przez pracowników.
2/. nabój myśliwski, śrutowy kal[iber] 16 m/m. Do części naboju zawierając 
proch strzelniczy przez specjalnie nawiercone dwa otwory doprowadzone zostały 
dwa przewody lontu zapalającego. Nabój znajdował się w szufl adzie biurka 
zajmowanego przez Jerzego Klajna24 – kierownika działu interwencji ZR.
 Odbiór materiałów i sprzętu dokonywany był w budynku KWMO przez 
ppor. Bronisława Korpysia – inspektora Wydziału Śledczego KWMO.

d Poniżej skreślony podpunkt d.
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 Czynności w budynku stanowiącym siedzibę ZR zakończono w dniu 
18.12.1981 r. o godz. 23.10. W pomieszczeniach pozostawiono tylko meble i 
puste szafy żelazne oraz sprzęt gospodarczy nie podlegający zdeponowaniu.
[ul.] eMireckiego 19e

W obecności Marka Pytlaf zamknięto na kłódkę drzwi wejściowe do budynku. 
Klucz przekazano Markowi Pytlowig.
 W czasie wykonywanych czynności ustaliłem, że:
1/. urządzenia nagłaśniające /2 kolumny głośnikowe, wzmacniacz, mikrofon, 
magnetofon/ wcześniej przekazane zostały do dyspozycji NZS w WSP w 
Częstochowie i tam wykorzystywane były podczas strajku. Urządzenia te nadal 
znajdują się w pomieszczeniach WSP.
O powyższym poinformowałem ppłk. W[itolda] Szewczyka N[aczelni]ka 
Wydziału III KWMO.
2/. Bank leków NSZZ „Solidarność” znajduje się w dyspozycji Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy przedsiębiorstwie Cefarm na ulicy 
Katedralnej nrh 9 w Częstochowie.
Poinformowałem o tym ppłk. W[itolda] Szewczyka N[aczelni]ka Wydziału III 
KWMO.
 Podczas wykonywania czynności w siedzibie ZR:
− nie zanotowano żądnych negatywnych zdarzeń,
− nie stosowano żadnych środków przymusu bezpośredniego,
− Marek Pytel b[yły] z[astep]ca przewodniczącego ZR nie zgłosił żadnych 

zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia i przebiegu czynności w siedzibie 
ZR.

Wykonano w 2 egz.
Opr. ZZ /wyk. LA.
dz. masz. 00530/81i

Źródło: AIPN Ka, 021/6, t. 1, k. 76-80, kopia, mps.

e-e Wpisano odręcznie pionowo w lewym dolnym rogu niezapisanej karty.
f W oryginale Pytela.
g W oryginale Pytelowi. 
h W oryginale nr.
i Po prawej stronie pieczęć podłużna Naczelnik Wydziału „B” KWMO w Częstochowie mjr 

mgr Zbigniew Zelmański oraz podpis nieczytelny.
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1 Henryk Wojciechowski (ur. 1925). Płk; 1945 funkcjonariusz WUBP w Kielcach i WUBP w 
Legnicy; od 1946 referent gminny PUBP w Wałbrzychu; 1948 słuchacz Kursu Ofi cerów Śledczych 
CW MBP w Legionowie; 1949 starszy referent (1950 zastępca szefa) PUBP w Żaganiu; od 1950 
zastępca naczelnika (1952, 1954-1957 naczelnik) Wydziału IV WUBP w Zielonej Górze; od 1953 
naczelnik Wydziału IX WUBP w Zielonej Górze; 1957 starszy ofi cer operacyjny Wydziału II KW 
MO w Zielonej Górze; od 1958 zastępca naczelnika Wydziału III KW MO w Zielonej Górze; 1962 
naczelnik Wydziału IV KW MO w Zielonej Górze; od 1963 zastępca komendanta ds. bezpieczeń-
stwa KW MO w Zielonej Górze; od 1967 zastępca komendanta ds. SB KW MO w Zielonej Górze; 
od 1969 zastępca komendanta ds. SB KW MO w Krakowie; od 1975 zastępca komendanta ds. SB 
KW MO w Częstochowie; 1983 zastępca szefa ds. SB WUSW w Częstochowie; 1983 zastępca 
dyrektora Departamentu Kadr MSW; 1983 delegowany do Grupy Operacyjnej Departamentu V 
MSW w Czechosłowacji; 1987 przeniesiony na emeryturę. AIPN BU, 0604/922, t. 1-2.

2 Edward Kowalik (ur. 1953). Kpt.; 1974 wywiadowca Sekcji III Wydziału B KW MO w Ka-
towicach; od 1975 młodszy inspektor (1979 inspektor, od 1980 starszy inspektor) Wydziału B KW 
MO w Częstochowie; 1976 podchorąży WSO MSW w Legionowie; od 1978 zastępca naczelnika 
Wydziału Paszportów KW MO w Częstochowie; od 1989 zastępca naczelnika Wydziału Paszpor-
tów WSWU w Częstochowie; 1990 zwolniony ze służby. AIPN Ka, 0188/560.

3 Brak danych umożliwiający odtworzenie przebiegu służby.
4 Brak danych umożliwiający odtworzenie przebiegu służby.
5 Brak danych umożliwiający odtworzenie przebiegu służby.
6 Brak danych umożliwiający odtworzenie przebiegu służby.
7 Jan Filinger (ur. 1956). Kpt.; Od 1979 młodszy inspektor (1981 inspektor) Wydziału III A 

KW MO w Częstochowie; 1982 starszy inspektor (od 1983 kierownik sekcji) Wydziału V KW MO 
w Częstochowie; od 1989 zastępca naczelnika Wydziału Studiów i Analiz WUSW w Częstocho-
wie; 1990 zwolniony ze służby. AIPN Ka, 0188/371.

8 Brak danych umożliwiający odtworzenie przebiegu służby.
9 Brak danych umożliwiający odtworzenie przebiegu służby.
10 Brak danych umożliwiający odtworzenie przebiegu służby.
11 Brak danych umożliwiający odtworzenie przebiegu służby.
12 Brak danych umożliwiający odtworzenie przebiegu służby.
13 Brak danych umożliwiający odtworzenie przebiegu służby.
14 Brak danych umożliwiający odtworzenie przebiegu służby.
15 Brak danych umożliwiający odtworzenie przebiegu służby.
16 Brak danych umożliwiający odtworzenie przebiegu służby.
17 Brak danych umożliwiający odtworzenie przebiegu służby.
18 Brak danych umożliwiający odtworzenie przebiegu służby.
19 Brak danych umożliwiający odtworzenie przebiegu służby.
20 Brak danych umożliwiający odtworzenie przebiegu służby.
21 Brak danych umożliwiający odtworzenie przebiegu służby.
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22 Andrzej Ulman (ur. 1950). Kpt.; 1989-1990 zastępca naczelnika Wydziału B KW MO 
w Częstochowie. Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza 1975-1990, red. P. Piotrow-
ski, t. 3, Warszawa 2008, s. 105.

23 Brak danych umożliwiający odtworzenie przebiegu służby.
24 Jerzy Klajn vel Klein (ur. 1932). Działacz związkowy; przewodniczący KZ NSZZ „Soli-

darność” przy Wojewódzkim Związku Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska” w Kłobu-
cku; 1981 wiceprzewodniczący ZR NSZZ „Solidarność” Region Częstochowa; 1981 delegat na 
I KZD; 1981-1982 internowany; 1980-1981 rozpracowywany w ramach SOS kryptonim „Inwe-
stor”. AIPN Ka, 010/52, t. 1, k. 79; AIPN Ka, 010/52, t. 3, k. 49; W. Rotarski, Częstochowska lista 
internowanych, cz. II (J-M), „Gazeta Solidarna” (2007), nr 213, s. 9.
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Nr 48

1981 grudzień 18, Zabrze – Odwołanie w sprawie internowania Krzysztofa 
Biało.

intern[owany] Krzysztof Biało
zam[ieszkały] Częstochowa, […]a

akt[ualnie] Zakład Karny w Zabrzu, ul. Janika 18b.

     Ministerstwo Spraw Wewnętrznychc

      Warszawa

Odwołanie 
 Niniejszym zwracam się do Ob[ywatela] Ministra o odwołanie decyzji 
w sprawie mojego internowania.
Podczas mojej kilkumiesięcznej działalności w ZR NSZZ „Solidarność” nie 
uczyniłem nic co mogłoby przynieść szkodę dla naszego kraju, kierując się 
w pracy zalegalizowanym statutem Związku. Aktualnie, gdy zawieszona jest 
działalność organizacji związkowych, nie znajduję tym bardziej uzasadnienia 
dla izolowania mnie od społeczeństwa i rodziny. Jest to dodatkowo istotne z tego 
względu, że pozostawiłem żonę w okresie[,] gdy przyszedł już termin drugiego 
porodu – nie wiem jak sobie sama poradziła i jak w przyszłości poradzi beze 
mnie.

Krzysztof Biało
Zabrze, 18.12.1981 r.

Źródło: AIPN Ka, 09/198, k. 98, oryginał, rkps.

a Fragment pominięty przez autora.
b Obok pieczęć podłużna Wydział Śledczy KWMO w Częstochowie Wpłynęło, dnia 

21.12.1981 r. Nr … zał. … data wpływu wpisano odręcznie.
c Z lewej strony notatka [Marek] Łabuś oraz zarejestrowano dn[ia] 19.12.[19]81 [r.] oraz 

podpis nieczytelny.
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Nr 49

1981 grudzień 19, Częstochowa – Protokół przesłuchania podejrzanego 
Krzysztofa Biało.

Sygn. akt. […]a

Protokół przesłuchania podejrzanego
dnia 19 grudnia 1981 r. o godz, […]a wiceprokurator Kasprzycki Wiesław 
Prokuratury Rejonowej w Częstochowie z udziałem protokolanta Halina 
Jarocińska
oraz……………………………………………………………………………
  (wymienić osoby dopuszczone do udziału na zasadzie art. 272 i 273 § 1 
kpk)

przesłuchał niżej wymienionego(ną) jako podejrzanego(ną) o czyn z art. […]a

Tożsamość podejrzanego(nej) stwierdzono na podstawie dowodu osobistego 
serii JB nr 4317334 wydanego przez KPMO Szydłowiec
Podejrzany(na) podał(a) następujące dane osobowe, po czym 
wyjaśnił(a)………………………..
Imię, nazwisko i ewent[ualnie] pseudonim (u mężatek również nazwisko 
panieńskie) Biało Krzysztof
Imiona rodziców i nazwisko matki panieńskie Stanisław Leokadia 
Wierzbowicz
Data i miejsce urodzenia 28.09.1953 r[.] Skarżysko Książęce
Miejsce: zameldowania na pobyt stały: Częstochowa […]b

Zamieszkania…………………………………………………………………
Adres doręczeń w kraju (art. 124 kpk)………………………………………
Pochodzenie społeczne (podać także zawód wykonywany przez ojca) robotnicze 
– elektromonter
Obywatelstwo polskie Narodowość polska
Wykształcenie (także nazwa szkoły średniej lub wyższej) wyższe – Wyższa 
Szkoła Pedagogiczna w Krakowie
Stan cywilny (podać także ewentualną różnicę między stanem cywilnym a 
sytuacją faktyczną) żonaty
Liczba dzieci i ich wiek 1 dziecko – 1 rok i 3 -ce

a Pozostawiono bez wpisu.
b Fragment pominięty przez autora.
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Liczba osób pozostających na utrzymaniu i kom są te osoby dla 
podejrzanego(nej)……………..
Stan zdrowia (wady psychiczne i fi zyczne, ułomności itp. oraz ewent[ualne] 
dowody na ich potwierdzenie) choroba wrzodowa dwunastnicy
Zawód wyuczony pedagog
Miejsce pracy lub źródło utrzymania jeżeli podejrzany(a) nie pracuje – Zarząd 
Regionu NSZZ „Solidarność”
Zajmowane stanowisko służbowe lub wykonywane czynności 
wiceprzewodniczący
Uposażenie lub zarobki miesięczne brutto wraz z dodatkiem z premią – rodzaj 
przedsiębiorstwa oraz obrót i dochód miesięczny – wysokość emerytury lub 
renty 12.500 zł
Miejsce poprzedniej pracy TPD
Stan majątkowy (w tym majątek nieruchomy, ruchomy większej wartości, u 
rolników inwentarz żywy i martwy nie posiada
Przynależność do organizacji społecznych i pełnione w n ich funkcje NSZZ 
„Solidarność”
Służba wojskowa i przynależność do Pow. Sztabu Wojskowego przeniesiony do 
rezerwy WKU Częstochowa
Ordery i odznaczenia nie posiada
Stosunek do pokrzywdzonego nie dotyczy
Poprzednia karalność i dane odbycia kary nie dotyczy
Zajęcie i dochód miesięczny współmałżonka (osoby pozostającej we wspólnym 
pożyciu z podejrzanym(ną) ekonomistka, zat[rudniona] Sp[ółdziel]nia Inwalidów 
„Uniwersum”, ok. 6 tys. zł 
 Nie przyznaję się do przedstawionego mi zarzutu i w związku z tym 
składam następujące wyjaśnienia.
 W początkach lipca 1981 roku zostałem wybrany na walnym zebraniu 
delegatów Solidarności do Zarządu Regionu. Uprzednio pracowałem w 
Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, podległego Kuratorium Oświaty i Wychowania 
Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie. Tam pracowałem w sekcji oświaty 
„Solidarności” i z tej sekcji zostałem wydelegowany[,] jako delegat na wybory 
„Solidarności”. Wybrany na zebraniu „Solidarności” do Zarządu Regionu osoby 
wybrały spośródc siebie Prezydium Regionu i ja zostałem wtedy wybrany jako[,] 
członek Prezydium ds.d informacji. O ile sobie przypominam 8 grudnia 1981 

c W oryginale z pośród.
d W oryginale d/s.
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roku na zebraniu Zarządu Regionu zostałem zaakceptowany na stanowisko 
wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu.
Wiadomoe mi jest, że Prezydium Komisji Krajowej „Solidarności” wydało 
uchwałę na wypadek represjonowania członków „Solidarności”. Uchwała ta 
przewidywała[,] jako formę protestacyjną podjęcie strajku generalnego.
[Krzysztof] Białof

Uchwała ta jak mi wiadomo przekazana była załogom zakładów pracy 
należących do „Solidarności” poprzez Komisje Zakładowe, następnie na zebraniu 
przewodniczących Komisji Zakładowych w oparciu o głosy załóg uchwałę 
Komisji Krajowej przyjęto. Wiadomo mi jest, że do dnia 13 grudnia br. tj. do 
dnia ogłoszenia stanu wojennego nie było żadnych przygotowań do podjęcia 
strajku. Jedynie zwiększono pogotowie kasowe w Komisjach Zakładowych, 
prostuję tylko w Zarządzie Regionu. Pogotowie o wynosiło 0.5 mln złotych.
W dniu 13 grudnia br[.] o godzinie 6 rano wysłuchałem komunikatu radiowego o 
wprowadzeniu stanu wojennego na terenie Polski. Komunikatu tego wysłuchałem 
tylko częściowo tzn. jego końcową część. Słyszałem również w tej części, że 
internowano niektóre osoby stanowiące tzw[.] „ekstremę” „Solidarności”. 
Jeszcze przed zakończeniem tego komunikatu wyszedłem z domu, i poszedłem 
do Wyższej Szkoły Pedagogicznej, gdyż był tam aktualnie strajk studentów i 
czekali oni na decyzję Komisji Krajowej z Gdańska.
W auli Wyższej Szkoły Pedagogicznej, gdzie zgromadzeni byli studenci 
powiedziałem im, że w obecnej sytuacji powinni strajk przerwać. Po moich 
słowach do mikrofonu członek komitetu strajkowego uczelni, którego nazwiska 
nie znam, był to wysoki człowiek z brodą i powiedział, że jest tego samego 
zdania i jego zdaniem należy się rozejść. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że 
decyzja ta została przez obecnych studentów przegłosowana, a następnie obecni 
zaczęli się rozchodzić. Jeszcze przed tym jak sobie przypominam niektóre z osób 
obecnych na sali mówiły mi, że w nocy zgłaszały się osoby, których członkowie 
rodzin zostały w nocy zatrzymane. Osoby te informowały uczestników strajku, 
pamiętam, że jedna z osób był wiceprzewodniczący z Huty [Bolesława] Bieruta. 
Rodziny zatrzymanych osób powiedziały również, że udają się na Jasną Górę, 
gdzie ma być prymas [Józef] Glemp1. Ja chciałem się spotkać z tymi osobami 
jak i z prymasem. I dlatego udałem się na Jasną Górę. Ja udałem się na Jasną 
Górę i byłem tak ok. godziny 10.30. Na Sali Rycerskiej spotkałem prymasa 
[Józefa] Glempa rozmawiającego z pielgrzymką, była to chyba pielgrzymka 

e W oryginale wiadomi.
f Podpis odręczny. Równolegle umieszczono dwa podpisy nieczytelne.
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ogólnopolska.
Ja powiedziałem wtedy jakiemuś zakonnikowi, że jestem z Zarządu Regionu 
„Solidarności” w Częstochowie i chciałem rozmawiać z prymasem. Kiedy 
prymas po skończeniu rozmowy z pielgrzymką przechodził do sali prymasowskiej 
spotkałem się z nim, przedstawiłem się i powiedziałem o zatrzymaniu 
członków „Solidarności” na terenie miasta. Prymas wysłuchał mnie i jak sobie 
przypominam powiedział, żeby się nie załamywać, mówił również że będzie 
starał się i być może ludzie ci będą zwalniani. Rozmowa trwała tylko kilka 
minut. Po tej rozmowie ja pozostałe[m] na Sali Rycerskiej i tam spotkałem się 
z ludźmi z różnych zakładów pracy Częstochowy, których członkowie rodzin 
zostali internowani. Inni chcieli się dowiedzieć co się z zatrzymanymi stało. Ja 
na kartce notowałem nazwiska osób zatrzymanych[,] aby można było rodzinom 
udzielać informacji o tym co się dzieje z tymi zatrzymanymi.

[Krzysztof] Białod

Rozmowy te prowadziłem przez całą niedzielę. Wieczorem bałem się wracać do 
domu, gdyż uważałem, że również mogę zostać zatrzymany. I dlatego zostałem 
na terenie klasztoru, a konkretnie na terenie kaplicy różańcowej. Oprócz mnie 
były tam również inne osoby, było dwóch kolejarzy, których nazwisk nie znam 
oraz ludzie z innych zakładów, którzy bali się wracać do domu. Spośródg znanych 
mi osób były tam również kobieta o imieniu Ania z prezydium ZR, nazwiska 
obecnie pamiętam była również Ewa Miedzińska – pracownik księgowości ZR 
„Solidarności” innych kobiet nie było. Wiem, że był tam również Jacek Tomczyk, 
Andrzej Jankowski2. 13 grudnia [br.] był również Jarosław Mszyca. Widziałem 
również Mariana Magierę oraz pracowników biura zarządu regionu, maszynistki, 
kobieta o imieniu Anna, która prowadziła zaopatrzenie, była również żona 
jednego z pracowników „Solidarności rolników indywidualnych. Było jeszcze 
wiele innych osób, ale nazwisk nie pamiętam. Z podanymi wyżej osobami na 
pewnoh rozmawiałem, pytali o dalszą prace w zarządzie regionu oraz o nazwiska 
osób zatrzymanych. Ja odczytywałem osoby o których wiedziałem, że były 
zatrzymane z kartki, a dopisywałem nazwiska tych o których nie wiedziałem, 
że byli zatrzymani. Podane przeze mnie wyżej osoby nie wszystkie były przez 
cały czas 13 i 14 lecz wychodziły bądź przychodziły. Lista internowanych, którą 
sporządziłem w oparciu o podawane mi nazwiska była mi potrzebna po to, aby w 

g W oryginale z pośród.
h W oryginale napewno.
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wypadku dłuższego zatrzymania pomóc ich rodzinom, gdyż niektóre z osób
Podejrzanego(ną) uprzednio o obowiązku stawienia się na każde wezwanie oraz 
zawiadomienia organu prowadzącego postępowanie o każdej zmianie miejsca 
swego zamieszkania lub dłużej trwającego pobytu (art. 66 § 1 kpk).
Omówienie poprawek i uzupełnienie w tekście protokołu………………….
Protokół niniejszy odczytano.
Przesłuchanie zakończono o godz. […]a

………………………………        ……..…………
(podpisy osób biorących udział w czynnościach)                              (podpis podejrzanego)

…………………                                …………………………
(podpis protokolanta)i                                                               (podpis przesłuchującego)i

[Krzysztof] Białoj

dalszy ciąg przesłuchania podejrzanego Biało Krzysztof dnia 19.12.[19]81k r[.] 
godzina 11.50.
internowanych pozostawiły w domu dzieci bez opieki i wymagały pomocy. 
Chciałem również skontaktować się z wojewodą celem odblokowania wydania 
pieniędzy z pogotowia, abym mógł osobom tym wypłacić należne im pobory na 
utrzymanie rodziny.
Wiele osób z tych, które przychodziły do mnie do klasztoru pytało mnie o 
stanowisko tzn. jak się zachować w istniejącej sytuacji wobec zatrzymania 
członków „Solidarności”. Ja odpowiadałem, że Zarządu Regionu już nie ma, 
ale jedynym stanowiskiem jest istniejąca do tej pory uchwała Komisji Krajowej 
z Radomia, tzn. […]l forma strajku ogólnego o jakim ta uchwała mówiła. 
W poniedziałek przed południem jedna z osób, która się do mnie zgłosiła 
powiedziała, że w zakładach „Wykrometu” jest aktualnie strajk. W podobnych 
okolicznościach poinformowano mnie również o strajku w KB Osiny. Jakiś 
młody człowiek pracownik Huty doręczył mi kartkę z której wynikało, że jeden 
z wydziałów huty strajkuje. Kartkę tę podpisał Stefan Idzikowski3. Wiem tylko, 
że [Stefan] Idzikowski był członkiem „Solidarności” i chyba członkiem Zarządu 

i Powyżej podpis nieczytelny.
j Podpis odręczny, umieszczony w niewłaściwym miejscu.
k W oryginale data roczna [19]18.
l Pominięto powtórzenie.
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Regionu. Okazana mi w tym miejscu kartka oznaczona nr 6 jest tą kartką, którą 
wtedy otrzymałem. Ja doręczycielowi tej kartki żadnej odpowiedzi ani pisemnej 
ani ustnej nie dałem. Przyjąłem tylko treść – informacji do wiadomości. Po 
otrzymaniu tej kartki więcej do mnie nikt z Huty się nie zgłaszał.
Po okazaniu dokumentu oznaczonego nr 3 podejrzany wyjaśnił, że dokument 
ten otrzymał od nieznanejm osoby, czy było on pracownikiemn Wykrometu nie 
jestem w stanie powiedzieć. Dokument ten przyjąłem tylko do wiadomości i 
żadnych poleceń nie wydawałem. 14 grudnia 1981 r. w godzinach wieczornych 
otrzymałem od nieznanego mi mężczyzny, ale nie jestem tego pewien, dokument 
znaleziony później w czasie rewizji osobistej, a oznaczony numerem 2. Okazany 
mi w tym miejscu dokument noszący nazwę „Komunikat nr 1” jest tym właśnie 
dokumentem. Po otrzymaniu komunikat ten schowałem do kieszeni nie czytając 
go, wkrótceo po tymp zostałem zatrzymany. Z treścią jego zapoznałem się 
KWMO w Częstochowie. W tym miejscu okazano podejrzanemu dokument 
oznaczony nr 1 z dnia 14.[12.]1981 roku podpisany przez NSZZ „Solidarność” 
Region Częstochowa zaczynający się od słów „Częstochowianie rodacy”. 
Podejrzany wyjaśnia. Dokument o którym mowa został przy mnie znaleziony 
w czasie rewizji. Nie jestem autorem tego dokumentu ani też go nie pisałem. 
Dokument ten otrzymałem na sali rycerskiej od kogoś, kogo nie znam, wiem, 
że dokumentów takich krążyło po sali rycerskiej więcej, były one przez kogoś 
rozdawane. Ja kartkę ta wziąłem od kogoś z ręki a było takich kartek w jego ręce 
więcej, stąd uważam, że jest to ten sam dokument, który miały inne osoby.
Okazano mi kartkę oznaczoną numerem 4, pisaną na niebieskiej bibule, 
rozpoznaję jako tą która osobiście pisałem. Dotyczy ona nazwisk osób 
zatrzymanych bądź tych o które pytano co się z nimi dziej. Na ostatniej stronie 
tej kartki jest informacja, którą otrzymałem od Ewy Miedzińskiej, a która 
dotyczyła zadawanych jej podczas przesłuchania pytań. Okazana mi kartka 
oznaczona numerem 5 pisana również na niebieskiej bibule jest również pisana 
moją ręką w dniu 13 grudnia 1981 r[.] zastanawiałem się czy nie zredagować 
komunikatu dla członków „Solidarności” informujący członków Solidarności o 
zaistniałej w kraju sytuacji. Komunikatu tego jednak nie napisałem. Okazana 
mi kartkę nr 7 również pisałem osobiście i są na niej informacje uzyskane od 
ludzi dotyczące sytuacji na terenie różnych zakładów. Okazana mi kartka nr 8 
została spisana przeze mnie podobnie jak kartka nr 7 i dotyczy również sytuacji 

m W oryginale odnieznanej.
n W oryginale praciwnkime.
o W oryginale w krotce.
p W oryginale tem.
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strajkowej na terenie CZMO, Koksowni, ZBM Sabinów, MPK i Widzowa, 
Spomaszu, Polgalu , Wykrometu, Miastoprojektu, Wełnoplou i KBK. Okazana 
mi kartka nr 9 jest spisana również przeze mnie a dotyczy sytuacji KB przy ulicy 
Bór. Okazane mi kartki 10, 11 i 12 dotyczą uzyskanych przeze mnie informacji 
o osobach zatrzymanych. Wszystkie te dokumenty pisałem osobiście. W czasie 
zatrzymania znaleziono u mnie również pieczątkę o treści „Członek Prezydium 
Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Krzysztof Biało”. Pieczątki tej używałem 
jako pieczątki służbowej. Zabrałem ja ze sobą w dniu 13 grudnia 1981 r., gdyż 
nosiłem ją ze sobą codziennie.
Wyjaśniam również, że w dniu 13 grudnia 1981 r. będąc już na Jasnej Górze 
wysłałem również, ale nie pamiętam kogo o wezwanie na Jasną Górę Jacka 
Tomczyka. Nie wykluczam, że wezwanie to było w formie kartki. Zawierać 
mogło treść, że jeżeli jest, żeby się zgłosił na Jasną Górę na salę rycerską. Kto mu 
tą kartkę doręczył i w jaki sposób tego nie wiem. Uprzednio nie umawiałem się z 
[Jackiem] Tomczykiem na wypadek aresztowań jak się będziemy kontaktowali. W 
tym samym dniu kiedy wysłałem do [Jacka] Tomczyka prośbę o skontaktowanie 
się ze mną, wysłałem również podobne wezwania lub prośby o informacje o 
ewentualnym zatrzymaniu do różnych osób. M[iędzy] innymi wysłałem kogoś 
do Krystyny Orzechowskiej[,] Ryszarda Słowika, Henryka Dyińskiego4 i 
innych. Osoby, które do chwili zawiadomienia nie były zatrzymane, zgłaszały 
się, natomiast od zatrzymanych zgłaszali się niektórzy członkowie rodzin.
Prawdopodobnie na sali rycerskiej nie widziałem maszyny do pisania, natomiast 
na sali różańcowej maszyna mogła być. Być może że ktoś na tej maszynie coś 
pisał, ale ja sam nie pisałemq, i nie wiem co tam ewentualnie mogło być pisane. 
W mojej obecności zarówno Jarosław Mszyca jak i Marian Magiera nie pisali 
odezwy zatytułowanej „Częstochowianie rodacy”. Jeszcze raz oświadczam, że 
nie wiem kto tą odezwę pisał. W tym miejscu dodaję, że wychodząc z domu 
wiedziałem, że jest stan wojenny oraz, że działalność związków zawodowych jest 
zawieszona. Nie wiedziałem jednak, jakie będą konsekwencje w stosunku do osób 
internowanych, nie znałem jednak dokładnie treści dekretu o stanie wojennym i 
ni[e] zdawałem sobie sprawy z konsekwencji strajków, nie wiedziałem również, 
czy strajki są zabronione.
Na tym protokół przesłuchania podejrzanego Krzysztofa Biało zakończono dnia 
19 grudnia 1981 r. o godzinie 13.00.
Dodatkowo wyjaśniam, że dekretu o stanie wojennym nie znam do chwili obecnej 
i nie czytałem go. W poprzedniej części wyjaśnień podałem, że znam go tylko 

q W oryginale posałem.
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częściowo, miałem tu na myśli przemówienie gen. [Wojciecha] Jaruzelskiegor i 
to nie w całości.
[…]s

tPo odczytaniu jako zgodny z moimi 
wyjaśnieniami – [Krzysztof] Biało]t

Źródło: AIPN Ka, 09/198, k. 28-31, oryginał, druk, mps.

1 Józef Glemp (ur. 1929). Kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej; 1956 przyjął święcenia ka-
płańskie, 1979 sakrę biskupią, 1983 kreowany kardynałem; duszpasterz, notariusz Kurii Metro-
politalnej; 1967-1979 referent Sekretariatu Prymasa Polski; 1976 kanonik kapituły archikatedral-
nej gnieźnieńskiej; od 1979 biskup warmiński; 1981-1992 arcybiskup metropolita gnieźnieński i 
(1981-2007 warszawski, prymas Polski), przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, opiekun 
duszpasterstwa polonijnego; od 1992 kustosz relikwii św. Wojciecha BM w Gnieźnie, 2007 arcy-
biskup senior. P. Nitecki, Kardynałowie Kościoła w Polsce, Częstochowa 1999, s. 92-94.

2 Andrzej Jankowski. Działacz związkowy; 1981 członek Prezydium ZR NSZZ „Solidar-
ność” Region Częstochowa. M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim…, 
s. 29.

3 Brak bliższych danych.
4 Henryk Dyiński (ur. 1946). Działacz związkowy; 1981 wiceprzewodniczący ZR NSZZ 

„Solidarność” Region Częstochowa. M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie częstochow-
skim…, s. 29.

r W oryginale Jaruzelksiego.
s Obok dwa podpisy nieczytelne.
t-t Wpisano odręcznie.
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Nr  50

b.d., b.m. – Słowny opis zagrożenia.

Słowny opis zagrożenia (faktu)

 W wyniku uzyskanych informacji od TW TW ps. „Jola”, „Wrzos”, 
„Ramzes” i „Stanisław” dotyczących podjęcia nielegalnych działań 
związkowych przez 3-osobową grupę b[yłych] działaczy ZR w Częstochowie 
ustalono, że jednym z nich była:

Woźnicka Anna c[órka] Macieja i Sabiny z d[omu] Gościmińska, ur. 
11.10.1947 r. Milanówek, narodowość i obywatelstwo polskie, pochodze-
nie społ[eczne] inteligenckie, bezpartyjna, panna, wykształcenie wyższe, 
zam[ieszkała] Częstochowa, […]a

Figurantka z chwilą ogłoszenia stanu wojennego schroniła się wraz z członkami 
Prezydium ZR – K[rzysztofem] Biało oraz prac[ownikiem] etat[owym] Oddziału 
poligrafi i ZR, Marianem Magierą w klasztorze na Jasnej Górze, gdzie wspólnie 
z nimi opracowała apel – modlitwę, w którym wzywano do podjęcia akcji 
protestacyjnych związanych z ogłoszeniem stanu wojennego. Apel ten grupa 
zamierzała rozkolportować w szerokim zakresie wśród załóg największych 
zakładów województwa, licząc na pozytywny dla siebie oddźwięk w formie 
podjęcia strajku generalnego. Inspiratorzy tych działań podjęli również próbę 
koordynacji już podjętych akcji protestacyjnych poprzez zapewnienie sobie 
łączności między ośrodkiem dyspozycyjnym na Jasnej Górze a zakładami 
pracy.
Przy współdziałaniu z Wydz[iałem] Śledczym podjęto realizacje przedsię-
wzięć operacyjnych, które miały na celu z jednej strony zebranie materiałów 
dot[yczących] działalności grupy oraz jej zneutralizowanie z drugiej zaś strony 
udokumentowanie potwierdzonych operacyjnie faktów.
W wyniku tych działań potwierdzono przestępczą działalność fi gurantki, za 
którą w dn[iu] 29.12.[19]81 r. została skazana wyrokiem Sądu Wojewódzkiego 
na karę 1,5 roku pozbawienia wolności.

W związku z powyższym sprawę operacyjnego rozpracowania krypt[onim] 
„Samotna” zakończono a materiały przekazano do Wydz[iału] „C” KWMO w 
Częstochowie.

a Fragment pominięty przez autora.
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W sprawie wykorzystano:
− 4 TW,
− współdziałano z Wydz[iałem] „B”
− współdziałano z Wydz[iałem] Śledczym
− przeprowadzono 7 rozmów profi laktyczno ostrzegawczych.

Wnioski:
Zastosowanie kombinacji operacyjnej z wykorzystaniem osobowych źródeł 
informacji spośród czołowych działaczy „Solidarności” pozwoliło na szybkie 
rozpoznanie działalności grupy ekstremistów ukrywających się w klasztorze 
jasnogórskim a następnie na całkowite zlikwidowanie tej działalnościb.

Źródło: AIPN Ka, 027/486, k. 12-13, oryginał, mps.

b Poniżej pieczęć podłużna Naczelnik Wydziału V KWMO w Częstochowie ppłk mgr Alek-
sander Stolarczyk oraz podpis nieczytelny. – Aleksander Stolarczyk (ur. 1936). Ppłk; Od 1962 
ofi cer operacyjny Referatu ds. Bezpieczeństwa KM MO w Częstochowie; 1963-1964 słuchacz 
WSO w Legionowie; od 1969 inspektor (od 1971 starszy inspektor) operacyjny Referatu ds. SB 
KMiP w Częstochowie; od 1975 zastępca naczelnika Wydziału III KW MO w Częstochowie; od 
1979 zastępca naczelnika (1981 naczelnik) Wydziału III A KW MO w Częstochowie; od 1979 
I sekretarz KZ PZPR KW MO w Częstochowie; od 1981 naczelnik Wydziału V KW MO w Czę-
stochowie; od 1983 naczelnik Wydziału V WSWU w Częstochowie; od 1986 starszy inspektor 
Grupy Operacyjnej Departamentu V MSW; 1988 p.o. kierownik (od 1989 kierownik) Inspekto-
ratu Ochrony Przemysłu WUSW w Częstochowie; 1990 przeniesiony na emeryturę. AIPN Ka, 
0188/363.
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Nr 51

1982 styczeń 3, Radomsko – Plan przedsięwzięć operacyjnych do prowadzenia 
kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim „Siwy”.

Radomsko, 8.01.1982
„Tajne”

„Zatwierdzam”a

Plan
przedsięwzięć operacyjnych do prowadzenia kwestionariusza ewidencyjnego 

krypt[onim] Siwy 

Z uzyskanych informacji wynika, że pracownik WKS Mostostal – mistrz 
wydz[iału] Gospodarki Narzędziowej ob[ywatel] Matyjaszczyk Bogdan 
wykorzystuje przynależność do organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” do 
prowadzenia negatywnej działalności politycznej.
Wyjaśniając wstępnie uzyskane informacje ustalono, że wymieniony wykonuje 
tzw. „czarną robotę” wśród załogi propagując negatywny stosunek do PZPR.
Działalność jego polega na szerzeniu wśród załogi stwierdzeń, że na kierownicze 
stanowiska w administracji zakładu i nie tylko nie powinno się mianować 
członów PZPR ponieważ to właśnie oni doprowadzili kraj do nędzy a teraz nie 
umieją go z niej wyciągnąć.
W poprzednim okresie był przewodniczącym ZMS w zakładzie, i praktycznie 
swoją działalnością organizację ta rozłożył.
Negatywnie wpływa swoim postępowaniem na słabszych członków PZPR. 
Ostatnio złożył legitymację PZPR, że przynależność do partii przynosi mu 
ujmę.
Biorąc powyższe pod uwagę i zgodnie z wytycznymi departamentu V MSW 
w Warszawie postanowiono kontrolować ww.b w ramach kwestionariusza 
ewidencyjnego krypt[onim] Siwy, gdzie planuje się wykonać następujące 
przedsięwzięcia operacyjne:

1. Poprzez osobowe źródła informacji rozpoznać osobowość fi guranta, 
walory, cechy osobowe.
Szczególną uwagę zwrócić na skłonność o ujemnym charakterze.

2. Zebrać bliższe dane o rodzinie fi guranta (ojciec, matka, rodzeństwo 
– miejsce pracy, opinia)

3. Operacyjnie ustalić[,] z kim fi gurant utrzymuje kontakty.
a Poniżej pieczęć podłużna Zastępca Naczelnika Wydziału „A” KWMO w Piotrkowie 

Tryb[unalskim] mjr Jan Półbratek oraz podpis nieczytelny z datą 18.01.1918 [r.]
b  W oryginale w/w.
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4. Ustalić czy fi gurant kontaktuje się z osobami, które w przeszłości były 
inspiratorami negatywnych działań, przerw w pracy, jeżeli tak to co jest 
tematem kontaktów.

5. Przy pomocy osobowych źródeł informacji rozpoznawać zamierzenia 
fi guranta w przedmiocie wywierania negatywnego wpływu na załogę.

6. Dokumentować wszelkie fakty łamania przepisów prawnych, naruszania 
dyscypliny itp.

7. Przy pomocy osobowych źródeł informacji podejmować działania 
zmierzające do osłabienia autorytetu fi guranta.

8. Wykonywać na bieżąco inne przedsięwzięcia i czynności operacyjne 
wynikłe z bieżącej sytuacji a zmierzające do neutralizowania działalności 
fi guranta.

insp[ektor] Wydz[iału] V KWMO
plut. M. Szymańskic

Źródło: AIPN Ld, 067/723, k. 6-7, oryginał, rkps.

c Powyżej podpis nieczytelny.
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Nr 52

1982 styczeń 14, Częstochowa – Wyciąg z informacji TW „Ramzes”.

Częstochowa, 14.01.[19]82
Tajne

Egz. poj[edynczy]
Wyciąg

z informacji TWa ps[.] „Ramzes”

 „… Na Sali Rycerskiej gdzie zbierały się wszystkie grupy prym 
wszystkim przewodził K[rzysztof] Biało.
Wieczorem w niedzielę ogłosił, że od tej chwili obowiązuje instrukcja Komisji 
Krajowej, która mówi o strajkach na wypadek stanu wojennego.
W Sali Rycerskiej przebywali [Krzysztof] Biało, [Stanisław]b Cichoń, [Jacek] 
Tomczyk, [Anna] Woźnicka, [Andrzej] Jankowski, [Marian] Magiera. W 
wykonanie ulotki zaangażował się [Krzysztof] Biało, [Marian] Magiera i [Anna] 
Woźnicka.
Treść tej ulotki to nawoływanie do strajku w regionie”.

Za zgodnośćc

Źródło: AIPN Ka, 027/486, k. 19, oryginał, rkps.

a W oryginale tw.
b W oryginale błędnie wpisano pierwszą literę imienia Ch, którą skreślono.
c Poniżej podpis nieczytelny.
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Nr 53

1982 styczeń 19, Łowicz – Notatka rozmowy z internowanym Józefem 
Kowalczykiem.

Łowicz, dn[ia] 19.01.1982a

Tajne spec[jalnego] znaczenia
Egz. pojed[ynczy]

Notatka
z rozmowy z internowanym

Kowalczyk Józef s[yn] Władysława
były Przewodniczący MKZ Ziemi 

Częstochowskiej w Radomsku

 Wymieniony w ustosunkowaniu się do członkostwa działalności 
związku sprowadzał ją do działań na terenie Radomska tłumacząc to tym, że 
nie znając bliżej wszystkich odgórnych poczynań nie chce się na ten temat 
wypowiadać. Oceniając tą działalność stwierdza, że związek zaczął się „gubić” 
pod wpływem nawału spraw i problemów, które miał do rozstrzygnięcia, a które 
wynikały jego zdaniem z inicjatyw oddolnych. Stwierdził, że w zasadzie nie 
był to związek o randze społecznej. Tematy polityczne[,] w które ewentualnie 
włączał się związek również pomija w swoich wypowiedziach. Nie gani też 
bezkrytycznie władz przyznając[,] że również znajdowały się [...]b podkreślał 
natomiast współdziałanie z władzami miasta Radomska w wielu istotnych 
problemach wspólnie rozwiązanych dla dobra mieszkańców. Nie chciał też 
oceniać aktualnej sytuacji i przyszłości związku twierdząc, że w chwili obecnej 
nikt tego obiektywnie uczynić nie może choć zaznaczył, że bał się osobiście aby 
kryzys w gospodarce nie pogorszył się bardziej bo to mogłoby doprowadzić w 
przyszłości do nowych skutków. Osobiście jak twierdzi nie wie czy w przyszłości 
podejmie pracę związkową.
Wnioski.
Z przeprowadzonej rozmowy nasuwa się wniosek, że [Józef] Kowalczyk w swoim 
typie jest „politykiem, który bez gruntownego zbadania wszystkich danych nie 

a W lewym górnym rogu odręczna notatka kpt. Ko[…] po zapoznaniu por... oraz pieczęć po-
dłużna Zastępca Naczelnika Wydziału „A” KWMO w Piotrkowie Tryb[unalskim] mjr Jan Pół-
bratek oraz podpis nieczytelny z datą 18.01.[19]82.

b Wyrażenie trudne do zidentyfi kowania.
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wypowiada swojego zdania. Powzięte przekonania potrafi  przekazywać innym 
i je argumentować a w przypadku obecnej sytuacji gdyby przekonania te były 
negatywne przebywając na wolności mogły wiele szkodzić poprawie i stabilizacji 
sytuacji.
Notatkę przedkładam ob[ywatelowi] Komendantowi Wojewódzkiemu MO ds. 
Służby Bezpieczeństwa w Piotrkowie Tryb[unalskim].

Sporządził
sierż. K. Krawczykc1

Źródło: AIPN Ld, 067/364, k. 38, oryginał, rkps.

1  Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.

c Powyżej podpis nieczytelny.
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Nr 54

1982 styczeń 29, Częstochowa – Notatka z czynności przeprowadzonych 
w pomieszczeniach ZR NSZZ „Solidarność” w Częstochowie.

Częstochowa 29.01.1982 r.
St. Sierż. J. Pędziwiatr1

Sierż. W. Myga2

Komisariat IV MO
w Częstochowiea

Notatka urzędowa

W toku wykonywania czynności służbowych wraz z sierż. W. Mygą 
ustaliliśmy, że w pomieszczeniu byłego zarządu „Solidarność” Cz[ęstochowskie] 
P[rzetsiębiorstwo] C[eramiki] Bud[owlanej] w cegielni „Michaliny” w Często-
chowie przy ul. Bugajskiej w zamkniętej szafi e[,] od której klucze posiadają 
byli członkowie zarządu „Solidarność” znajduje się dokumentacja zarządu „So-
lidarności” całego zakładu cegielni Michaliny, która może być w przyszłości 
wykorzystana w dalszej działalności. Ponadto jak ustaliliśmy przewodniczącym 
byłego związku „Solidarność” jest obecny sekr[etarz] OOP przy cegielni „Mi-
chalina” tow[arzysz] Roman Żółciński3, który w okresie działalności związku 
„Solidarność” był aktywnym działaczem. Obecnie jako pierwszy sekr[etarz] 
OOP nie przejawia żadnej aktywności partyjnej jak to uprzednio czynił w związ-
ku „Solidarność”. Do obecnego czasu po zawieszeniu związku „Solidarność” nie 
prowadzi żadnej działalności partyjnej[,] mimo że jest I sekr[etarzem] OOP. Jak 
ustalono na cały stan zakładu do związku „Solidarność” nie należało tylko 5 pięć 
osób którzy byli dyskryminowani przez „Solidarność”. W dniu 29.01.1982 r[.] 
udaliśmy się do ww.b zakładu gdzie zakwestionowaliśmy dokumentację Zarządu „So-
lidarności”[,] którą załączam do niniejszej notatki i przedkładam celem służbowego 
wykorzystania. Teczkę otrzymaliśmy od Kierownika zakł[adu] Józefa Chojnackie-
go4[,] który zastrzegł by nie ujawniać jego nazwiska osobom postronnymc.

[…]d

Źródło: AIPN Ka, 021/216, t. 2, k. 186, oryginał, mps.
a Poniżej odręczna notatka Tow[arzysz] Jelonek sądzę, że udam [….] KWMO 31.01.82 [r.] 

oraz podpis nieczytelny.
b W oryginale w/w.
c Poniżej na środku pieczęć podłużna IV Komisariat Miejski MO w Częstochowie […] oraz 

odręczny wpis 3.02.[19]82 [r.] i liczba dziennika A. 73/82 teczka.
d Podpis nieczytelny.
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1 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
2 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
3 Brak bliższych danych.
4 Brak bliższych danych.
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Nr 55

1982 luty 6, Częstochowa – Pismo do płk. Józefa Sasina w sprawie selekcji 
materiałów zajętych w siedzibach zarządów NSZZ „Solidarność” i NSZZ RI 
„Solidarność” Regionu Częstochowskiego.

Częstochowa, dnia 6.02.1982 r.
„Tajne”

Egz. nr a3a
aCD-0134/82a

     Dyrektor Departamentu V 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Tow[arzysz] płk J[ózef] Sasin
w Warszawie

 W odpowiedzi na szyfrogram nr 4126/75 z dnia 22.01.1982 r. informuję, 
że powołana przeze mnie grupa dokonała selekcji i oce[ny] nieprzekazanych 
dotychczas do MSW materiałów zajętych w siedzib[ach] Zarządów NSZZ 
„Solidarność” i „Solidarność RI” Regionu Częstoch[o]wskiego oraz w komitetach 
zakładowych, spółdzielczych, szkolnych i różnych instytucji województwa 
częstochowskiego.
 Weryfi kacji i ponownej oceny około 4 ton materiałów dokonano w myśl 
wytycznych wynikających z treści szyfrogramu. Materiały stanowiące wartość 
operacyjną skierowano do zainteresowanych wydziałów Służby Bezpieczeń-
stwa.
 Odnośnie zabezpieczenia i likwidacji dokumentacji oraz mienia NSZZ 
„Solidarność” informuję, że:
 W dniu 13.12.1981 r. godz. 0.00 grupa wyznaczonych funkcjonariuszy 
do akcji krypt[onim] „Jodła” po wywarzeniu drzwi wejściowych w siedzibie 
ZR NSZZ „Solidarność” w Częstochowie dokonała zabezpieczenia urządzeń 
poligrafi cznych przez zdemontowanie podzespołów oraz przewiozła do KW 
MO 7 workó[w] biuletynów informacyjnych, plakatów, ulotek przygotowanych 
do rozkolportowania. Ponadto zabrano do przeglądu akta osobowe pracowników 
etatowych Zarządu Regionu, jak również różne materi[ały] pozostawiono na 
biurkach i regałach w siedzibie ZR.
 Pomieszczenia Zarządu Regionu oplombowano przez KW MO 
zostawiono do dalszych decyzji[,] co do toku postępowania z pozostałymi tam 
materiałami i mieniem związkowym.

a-a Wpisano odręcznie.
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 Zgodnie z poleceniem Szefa Sztabu MSW gen. dyw. B[ogusława] 
Stachury1 z dnia 16.12.1981 r. poprzez wydziały operacyjne, Komisari[aty] 
i Posterunki MO zaczęto przewozić do KW MO materiały z komisji miejskich, 
gminnych i zakładowych NSZZ „Solidarność” działających na te[re]nie miasta 
Częstochowy i województwa częstochowskiego.
 W dniu 19.12.1981 r. specjalnym transportem przewieziono do Warszawy 
na adres Departamentu „Pesel” MSW 68 worków materiałów zabezpieczonych 
w pomieszczeniach związkowych „Solidarności”. Napływające w następnych 
dniach materiały z pozostałych siedzib komi[sji] zakładowych „Solidarności” 
były deponowane w Komendzie Wojewódzkiej [MO].
 W dniu 19.12.1981 r. przystąpiono również do likwidacji siedzib ZR NSZZ 
„Solidarność” i „Solidarność RI” w Częstochowi[e]. Likwidacja odbyła się przy 
udziale grupy funkcjonariuszy z KW MO w obecności wiceprzewodniczącego 
Zarządu Regionu NSZ „Solidarność” Marka Pytla i zastępcy dyrektora Wydziału 
Finansowego Urzędu Wojewódzkiego ob[ywatelki] Wandy Kukli2.
 Do KW MO przywieziono część majątku trwałego w postaci urządzeń 
poligrafi cznych /kserokopiarek, powielaczy białkowych/, maszyn do pisania, 
urządzeń nagłaśniających i radiotechnicznych, aparatury telefonicznej i daleko-
pisowej.
 Gotówkę z kasy Zarządu Regionu w kwocie 568.197,10 obcą walutę w 
postaci 50 marek RFN, 70 marek NRD, 100 forintów i 0,95 dolara przekazano 
na miejscu zastępcy dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego. 
Jednocześnie z Zarządu Regionu wywieziono dokumentację fi nansową, 
dokumentacje biurową i około 3 ton materiał[ów] propagandowych w postaci 
biuletynów informacyjnych i gazetek „Solidarności” z prawie wszystkich 
regionów w kraju, ulotek, plakatów i pr[asy] związkowej, ofi cjalnej składowanej 
w Zarządzie jak i przeznaczonej do rozprowadzenia wśród komisji zakładowych 
„Solidarności”.
 Zabezpieczone mienie w postaci majątku trwałego jak i dokumentacją 
fi nansową Zarządu Regionu protokólarnie przekazem następnie Wydziałowi 
Budżetowemu Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie.
 Z dokonanego uprzednio przeglądu tej dokumentacji fi nansowej wynika, 
że prowadzona ona była dość przejrzyście i na ogół zgodnie z wymogami księ-
gowości. Niemniej znajdowała się w niej spora część rachunków wystawianych 
za delegacje i przejazdy prywatnymi taksówkami do różnych miejscowości, 
często bardzo odległych w kra[ju] co może budzić wątpliwości oraz odręcz-
nie pokwitowano i wystawia[no] przez członków Zarządu rachunki za zakupy 
jednostkowe materiałów piśmiennych, farb, lakierów, pędzli, taśm magnetofo-
nowych, klisz fot[o]grafi cznych itp. gospodarka fi nansowa Zarządu Regionu 
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będzie pr[zed]miotem wnikliwej kontroli wyspecjalizowanych służb fi nanso-
wych Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie.
 Analizę materiałów i dokumentacji zabezpieczone z Zarządu Regionu 
i komisji zakładowych zajmowali się wyznaczeni funkcjonariusze z poszcze-
gólnych wydziałów operacyjnych. Wyselekcjonowano materiały nadające się 
do operacyjnego wykorzystania przekazano wydziałom II, III, IV, a zwłaszcza 
wydziałowi V. Materiały te pozwoliły na potwierdzenie i poszerzenie uprzed-
nio posiadanych informacji na temat działalności miejscowej „Solidarności”, 
dogłębnego rozpoznania osobowego wszystkich ważniejszych ogniw związku, 
potwierdzenia kontaktów z miejscowym klerem i Pax-em oraz potwierdzenia 
współpracy i pomocy dla Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Czę-
stochowskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie.
 Z przeglądu zabezpieczonej dokumentacji, poza faktem ujawnienia 
dokumentu fi nansowego z dnia 30.07.[19]81 r. świadczącego o dokonaniu 
przelewu 500 tys. złotych z konta Urzędu Wojewódzkiego na konto NSZZ 
„Solidarność RI” podpisanego przez zastępc[ę] dyrektora Wydziału Budżetowo-
Gospodarczego ob[ywatela Czesława] Ujmę3 i główną księgową Krzemińską4, 
nie uzyskano innych informacji mogących nadawa[ć] się do bieżącego 
procesowego wykorzystania.
Najprawdopodobniej spowodowane to było między innymi tym, że w siedzibach 
Zarządu Regionu w dniach 13-18 grudnia 1981 r. po zerwaniu plomb przebywali 
w różnych porach pracownicy Zarządu Regionu, którzy nie byli internowani, 
jak również inni członkowie „Solidarności”, którzy mogli dokonać zniszczenia 
kompromitujących materiałów. Domniemywać należy, że aktyw ogniw zakłado-
wych „Solidarności” równie[ż] mógł dokonać usunięcia części materiałów ich 
kompromitujących przed przekazaniem całości dokumentacji funkcjonariuszom 
Milicji.
Potwierdzeniem tego jest ustalony fakt, że działacze komisji zakładowej Czę-
stochowskiej Fabryki Artykułów Muzycznych „Melodia” spalili w dn[iu] 
14.12.[19]81 r[.] uchwały podjęte przez ich związek zakładowy[,] aby nie ujaw-
nić działalności związkowej.
 Pozostałe materiały, które nie nadają się do wykorzystania operacyjne-
go jak i pojedyncze egzemplarze literatur bezdebitowej, statuty „Solidarności”, 
płyty z nagraniami wystąpień papieża i [Lecha] Wałęsy w Watykanie, petycje 
do władz i urzędów, plakaty, „Solidarności”, pieczątki, proporczyki, znaczki, 
plakietki, sztandar, taśmy magnetofonowe zdeponowano do zaewidencjonowa-
nia w Wydziale „C” KW MO. Podobnie zdeponowano 120 worków różnych 
materiałów z siedzib „Solidarności” zakwalifi kowanych[,] jako nieposiadające 
wartości operacyjnej i jako makulatura zostały złożone w pomieszczeniach Wy-
działu „C”.
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 Przegląd materiałów zabezpieczonych w siedzibach „Solidarności” 
województwa częstochowskiego zakończono w dniu 5.02.1982 rokub.

Wyk. w 3 egz.
Egz. nr 1 – adresat
Egz. nr 2 – Wydz[iał] V
Egz. nr 3 – Wydz[iał] Śledczy
Opracował: WB.KB.
dz. masz. 05/82

Źródło: AIPN Ka, 021/216, t. 1, k. 34-37, oryginał, mps.

1 Bogusław Stachura (1927-2008). Gen. dyw.; 1969-1983 szef SB w randze wiceministra 
Spraw Wewnętrznych; 1976 odpowiedzialny z brutalne tłumienie demonstracji; 1980 przygotowy-
wał plany wprowadzenia stanu wojennego; od 1983 w służbie dyplomatycznej (ambasador PRL 
w Bukareszcie). AIPN, 01552/1; Aparat bezpieczeństwa …, t. 3, s. 10-12, 61.

2 Wanda Kukla. 1978-1991 zastępca (od 1991) dyrektor Wydziału Finansowego UW w Czę-
stochowie. J. Mielczarek, 20 lat województwa częstochowskiego, Częstochowa 1995, s. 146-147.

3 Czesław Ujma. 1976-1982 zastępca dyrektora Wydziału Budżetowo-Gospodarczego UW 
w Częstochowie. J. Mielczarek, 20 lat województwa …, s. 151.

4 Brak bliższych danych.

b Poniżej podpis nieczytelny.
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Nr 56

1982 marzec 19, Częstochowa – Pismo z KW MO w Częstochowie do 
internowanego Bogumiła Gospodarka.

aCzęstochowa, dnia 19.03.1982 r.
      Ob[ywatel]

Bogumił Gospodarek1

      Ośrodek Odosobnienia
      dla Internowanych
      Zabrze – Zaborze
      ul. Janika 18

 W odpowiedzi na pismo Obywatela z dnia 12.01.[19]82 r. dotyczące 
zwrotu rzeczy osobistych pozostawionych przed dniem 13 grudnia 1981 r. w 
siedzibie Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” w Częstochowie uprzej-
mie informuję, że wyszczególnionych w piśmie przedmiotów nie odnaleziono 
w czasie przejmowania mienia Związku, które odbyło się w dniu 19 grudnia 
1981 r[.] przy udziale funkcjonariuszy KWMO w Częstochowie i w obecności 
wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Marka Pytla oraz 
z[astęp]cy dyrektora Wydziału Finansowego Urzędu Wojewódzkiego w Często-
chowie ob[ywatelki] Wandy Kukli.
Całość mienia Zarządu przekazana została Wydziałowi Budżetowo-Gospo-
darczemu Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie i aktualnie dysponuje nim 
Zarząd Komisaryczny Majątku RKZ NSZZ „Solidarność” mający siedzibę w 
Urzędzie Wojewódzkim w Częstochowie.
 Nadmieniając, że w nocy 13 grudnia 1981 r. z budynku RKZ zakwestio-
nowano jedynie bieżące materiały propagandowe „Solidarności”, które zostały 
przewiezione do K[omendy] MO. Mienie związkowe i rzeczy osobiste pracow-
ników pozostawiono w siedzibie RKZ, gdzie oplombowano drzwi wejściowe.
 W dniach 13-18 grudnia 1981 r. w siedzibie Zarządu Regionu – po 
uprzednim zerwaniu plomb – przebywali etatowi pracownicy Zarządu, którzy 
nie byli internowani, jak również inni członkowie „Solidarności”, którzy mogli 
zabezpieczyć przedmioty pozostawione przez Obywatela w miejscu pracyb.

Źródło: AIPN Ka, 021/216, t. 1, k. 38, oryginał, mps.

a Po lewej stronie pieczęć podłużna Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Czę-
stochowie 13 L.dz. wpisano odręcznie SL 147/82.

b Poniżej po lewej stronie pieczęć podłużna Naczelnik Wydziału Ogólnego KWMO w Czę-
stochowie oraz podpis nieczytelny.
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1 Bogumił Gospodarek (ur. 1951). Działacz związkowy; członek Prezydium KZ NSZZ „So-
lidarność” Zakładów Sprzętu Motoryzacyjnego „Polmo” w Praszce; 1981 członek Prezydium 
ZR NSZZ „Solidarność” Region Częstochowa; 1981 delegat na I KZD; 1981-1982 internowany. 
W. Rotarski, Częstochowska lista internowanych, [cz. I] (A-I), „Gazeta Solidarna” (2007), nr 212, 
s. 9.
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Nr 57

1982 marzec 23, Piotrków Trybunalski – Informacja operacyjna kandydata na 
TW „Sandacz”.

Źródło: kandydat na TWa ps. „Sandacz”

Piotrków Trybb[unalski] 23.03.1982 r.
Tajne

Egz. nr […]c

Informacja operacyjna
napisana przez źródło.

 Z rozmów zasłyszanych w kolejkach sklepowych wynika, że Stanisław 
Sobczyński zamierza wyjechać na urlop wypoczynkowy i po jego zakończe-
niu wrócić do macierzystego zakładu na poprzednie stanowisko pracy. Z jego 
wypowiedzi wynika, że w przyszłości nie zamierza podejmować działalności 
związkowej. Między innymi miał on się wyrazić[,] „że nawet palcem nie kiw-
nę”.
 Większość osób dorosłych oburzona jest seriami napisów i wywiesza-
nych haseł na domach mieszkalnych, garażach, placówkach handlowych, które 
ukazywały się w ostatnim czasie. Z 27 na 28 lutegod 1982 r. na pawilonach 
handlowych i na blokach na Osiedlu 1000-lecia w okolicy ul. Piastowskiej były 
hasła o treści: „Solidarność działa”. Z 8 na 9.03.1982 r. w okolicy jak wy-
żej namalowane zostały czerwoną farbą olejną dość duże znaki KOR, Polski 
Walczącej, podobny znak namalowany był na Domu Kultury. Prawdopodobnie 
wykonawcami tych napisów są młodzi ludzie, nie mający większego pojęcia 
o znaczeniu rysowanych symboli i nie mający wiele wspólnego z działalnością 
w „Solidarności”.
 Wiele krytycznych uwag budzi aktualna sytuacja panująca w szkolni-
ctwie, szczególnie zaś jeśli chodzi o zaangażowanie nauczycieli w wychowaniu 
młodzieży i właściwe wykorzystanie czasu wolnego uczniów.
Szkoła powinna młodzież zainteresować zajęciami pozalekcyjnymi, rekreacją, 
organizacjami, począwszy ZSMP /w szkołach nie ma tej organizacji/, ZHP, sa-
morządy, grupy artystyczne, sportowe. Młodzież powinna mieć prawo wyboru 
swojego opiekuna do danego kółka zainteresowań, który będzie służył jej dobrą 

a W oryginale tw.
b W oryginale tryb.
c Pozostawiono bez wpisu.
d W oryginale luty.
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radą i umiejętnie kontrolować jej działalność.
Do tej pory mało przywiązywano wagi do samej działalności, zwracając wagę, 
aby sprawozdania i protokoły były obszernee, nie mających nic wspólnego 
z rzeczywistością.
 Wiele mówi się, że powinny być na terenie szkoły czy w ramach or-
ganizacji, czy w inny sposób, powinny istnieć koła młodych polityków, kluby 
dyskusyjne, aby młodzież mogła rozwijać swój światopogląd we właściwym 
kierunku.
Młodzież posiada różne światopoglądy nieskrystalizowane i szuka wśród na-
uczycieli swoich autorytetów, jak również chciałaby od nauczycieli dowiedzieć 
się więcej na tematy światopoglądowe.
 Poruszane są również sprawy reaktywowania tzw. 3-osobowych grup 
nauczycieli interesujących się zajęciami pozalekcyjnymif oraz tzw. trójek klaso-
wych /nauczyciel, ktoś z Komitetu Rodzicielskiego, funkcjonariusz/.
 Dyskutowana jest również sprawa wprowadzenia do noszenia czapek 
uczniowskich, bo tarcza uczniowska nie daje efektów przynależności ucznia. 
Uczniowie noszą tarcze w szkołach, poza szkołą zdejmują, natomiast noszenie 
czapki w dużym stopniu może eliminowaćg niewłaściwe zachowanie młodzie-
ży.
Powinno się również wrócić do tradycji noszenia mundurków uczniowskich, 
młodzież jest wyrośnięta i trudno ją odróżnić od innych osób dorosłych.
 Aktualnym tematem dyskusji w środowisku nauczycielskim jest spra-
wa redukcji pracowników pochodzenia wiejskiego, są i tacy na terenie szkoły, 
którzy obawiają się tych Regulacji i są w większości tacy, którzy popierają te 
decyzję.
 Dyskutowane są również sprawy zapoznawania rady pedagogicznej 
z aktualnymi zarządzeniami władz oświatowych, z czym było i jest bardzo róż-
nie, w wyniku czego nauczyciele nie mają przepisów ich dotyczących.
 Istniejące komisje socjalno-bytowe w szkołach nie mają większej 
możliwości działania z uwagi na ograniczony ich stan liczbowy, jak również 
niejasności w sferze budżetowej, członkowie tych komisji spotykają się z wielo-
ma trudnościami przy załatwianiu różnych spraw, rezygnują z angażowania się, 
czekając na wznowienie działalności związków zawodowych.

Ponadto członkowie komisji socjalno-bytowych powinni działać jako 
czynnik w podejmowaniu pewnychh poczynań i akcji, natomiast czynnikiem 
wykonawczym załatwiającym, powinni być pracownicy administracji, którzy by 

e W oryginale pbszerne.
f W oryginale poza lekcyjnymi.
g W oryginale eleminować.
h W oryginale wewnych.
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to realizowali w ramach swego czasu pracy, w ten sposób nauczyciele członko-
wie komisji nie musieliby zarywać zajęć lekcyjnych na załatwienie spraw.

Sandacz.

Źródło: AIPN Ld, 0031/191, k. 12-13, kopia, mps.
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Nr 58

1982 czerwiec 18, Piotrków Trybunalski – Informacja operacyjna spisana na 
podstawie TW „Zero”.

Piotrków Tryb[unalski], dnia 18.06.1982 r.
Źródło: TWa ps. „Zero”1

Przyjął: por. D[ominik] Krawczyk
Miejsce: Radomsko

„Tajne”
Egz. poj[edynczy]

Informacja operacyjna spisana na podstawie słów źródła

 W toku spotkania tajny współpracownik przekazał następujące 
informacje:
Działacze zawieszonego związku „Solidarność” z radomszczańskich zakładów 
pracy, w tym i z Fabryki Maszyn „Fazena” w prowadzonych rozmowach i dys-
kusjach głoszą ogląd, iż należy wypełniać instrukcje nadawane przez działaczy 
pozostających za granicą w pracy pozorowanej[,] aby tym samym doprowadzić 
do wykazania nieudolności aktualnych władz partyjno-rządowych. Ma to być 
wykazaniem, iż naród pomimo różnych zmian jakie nastąpiły po sierpniu [19]80 
r. nie akceptuje aktualnego ustroju. Jest to również wykazaniem, że nie „Soli-
darność” była przyczynkiem tak głębokiego kryzysu gospodarczego[,] a tylko 
stosunki jakie zostały wytworzone w tym ustroju. Posunięcia władz rządowych 
uważa za pozoracje, która jak do tej pory nic nowego nie wniosła i nic nowego nie 
wniesie, ponieważ nie pozwolą na to ludzie skompromitowani a nadal zajmujący 
eksponowane stanowiska we władzach szczebla centralnego jak i wojewódzkie-
go. Na powyższe przytacza się fakty prominentów oskarżonych i wyrokowanych, 
którzy dopuścili się defraudacji i wykorzystywania zajmowanych stanowisk, 
a którzy za to otrzymują śmieszne wyroki. Podnoszony jest również problem 
zbyt opieszałego rozliczania byłych działaczy partyjnych, którzy to na zajmowa-
nych stanowiskach dopuścili się nadużyć gospodarczych. Zdaniem ich powinni 
oni być rozliczani na tych samych zasadach co ekstrema „Solidarności”. Społe-
czeństwo w prowadzonych rozmowach daje wyraz niepokoju z powtarzających 
się próbach siania zamętu w Polsce, głownie z wywoływanych zajść ulicznych 
czy jawnego nawoływania członków zawieszonego związku „Solidarności” do 
czynnego oporu przeciwko władzy. Wyrażane są obawy, bżeb brak normalizacji 
życia i notoryczne zakłócanie porządku publicznego głównie przez młodzież 

a W oryginale tw.
b-b Wyrażenie dopisane ponad wierszem.
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inspirowaną przez opozycję może poważnie odroczyć na czas nieokreślony znie-
sienie stanu wojennego, a niektórzy wyrażali nieśmiałe nadzieje że może już 
w lipcu ten stan będzie zniesiony.
 Innych informacji nie uzyskano.
Zadania:
Podobne jakie zostały przekazane na poprzednich spotkaniach.
Omówienie przyjętej informacji, uwagi i wnioski:
Z tajnym współpracownikiem odbyłem spotkanie na terenie Radomska. Na spot-
kaniu tym TWc przekazał mi informacje ustnie. Jest ona operacyjnie użyteczna. 
Zostanie wykorzystana do meldunku dziennego.

Opracował:
por. D[ominik] Krawczykd2

Piotrków Tryb[unalski], dnia 2.08.1982 r.

Tajne
Egz. poj[edynczy]

Notatka służbowa ze spotkania z TWc ps. „Zero”.

 W dniu dzisiejszym przebywając służbowo na terenie Radomska wywo-
łałem spotkanie z TWc ps. „Zero”, który w tym czasie był w pracy. Z tego też 
względu spotkanie zostało ograniczone do kilkunastu minut. Podczas tego spot-
kania TWc nie przekazał mi użytecznej informacji oświadczając, że w miesiącu 
lipcu przebywał na urlopie poza Radomskiem.
 Następny termin spotkania uzgodniłem na dzień 8.09.1982 r.

Sporządził:
por. Dominik Krawczykd

Źródło: AIPN Ld, 0031/171, k. 26-27, kopia, rkps.

1 Brak danych umożliwiających identyfi kację.
2 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.

c W oryginale t.w.
d Powyżej podpis nieczytelny. 
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Nr 59

1982 wrzesień 8, Częstochowa – Pismo ZR NSZZ „Solidarność” w Częstochowie 
do bp. przemyskiego Ignacego Tokarczuka.

Częstochowa dnia 8.IX.1982 rokua.
      Jego Ekscelencjab

Ks. Bpc Ignacy Tokarczuk1

Kuria Diecezjalna
w Przemyślu

 Pragniemy uroczyście zawiadomić Jego Ekscelencję[,] że w uznaniu za-
sług Ekscelencji w walce przeciwko czerwonemu reżymowi juntyd wojskowej 
oraz w walce o istnienie i cele NSZZ „Solidarność”, Międzyzakładowy Komi-
tet Koordynacyjny NSZZ „Solidarność” w Częstochowie na zebraniu w dniu 
7 września 1982 roku nadał Jego ekscelencji tytuł
„Honorowego Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” eRegionu Częstochow-

skiegoe”.
Proszę przyjąć ten skromny tytuł[,] jako nasze podziękowanie za to wszystko 
co Jego Ekscelencja dla naszego ruchu uczynił. Z radością przyjęliśmy kazanie 
Jego Ekscelencji na Jasnej Górze 5 września tego roku. Z obrzydzeniem pa-
trzymy na biskupów kolaborantów z prymasem [Józefem] Glempem na czele. 
Również nie tak dawno przecież bp [Stefan] Bareła2 wyrzucił z kościoła św. 
Barbary w Częstochowie naszych braci i kazał zamknąć przed nimi drzwi tej 
świątyni Bożej. Z pogardą odnosimy się do wyczynów bp. [Stefana] Bareły 
w robotniczym Zawierciu. O postawie prymasa [Józefa] Glempa i innych bisku-
pów pisaliśmy m.in. w ostatnim numerze naszego biuletynu CDN.
 To krwawa Junta wojskowa narzuca nam metody walki i dlatego so-
lidaryzujemy się i jesteśmy pełni podziwu dla postępowania i działalności ks. 
[Sylwestra] Zycha3 z Grodziska. Jesteśmy razem z naszymi braćmi – bojowni-
kami, którzy opanowali ambasadę w Bernie, ambasadę, która reprezentuje juntę 
wojskową a nie naród polski.
 Na siłę odpowiemy jeszcze większą siłą, na terror terrorem aż do naszego 
zwycięstwa, którego Jego Ekscelencja jest wielkim orędownikiem.

a Powyżej w lewym rogu pieczęć podłużna Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „So-
lidarność” w Częstochowie.

b Powyżej w prawym rogu pieczęć podłużna Sekretariat Wojewody wpł[ynęło] dnia 20.09.1982 
r. nr … podpis oraz podpis nieczytelny.

c W oryginale Bp.
d W oryginale hunty.
e-e W oryginale regionu częstochowskiego.
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 Życzymy Jego Ekscelencji dużo zdrowia i sił w Bożej służbie dla Narodu 
Polskiego.
Otrzymują:

1. Episkopat Polski w Warszawie
2. Kuria Diecezjalna w Częstochowie
3. Wojewoda częstochowskif.

Źródło: AIPN Ka, 09/49, t. 1, k. 2, oryginał, mps.

1 Ignacy Tokarczuk (ur. 1918). Kapłan archidiecezji lwowskiej, 1942 przyjął święcenia ka-
płańskie, 1966 sakrę biskupią; duszpasterz parafi i Złotniki, św. Marii Magdaleny we Lwowie, 
Chrystusa Króla w Katowicach, organizator parafi i Łabunia, proboszcz parafi i Gutkowo; duszpa-
sterz akademicki; wykładowca Wydziału Teologicznego KUL; od 1965 biskup przemyski; 1991 
arcybiskup ad personam; od 1992 arcybiskup metropolita przemyski obrządku łacińskiego; od 
1993 arcybiskup senior. Abp Ignacy Tokarczuk. Trzeba oprzeć wszystko na prawdzie, wybór i opr. 
P. Chmielowiec, M. Krzysztofi ński, w: Nigdy przeciw Bogu. Komunistyczna bezpieka wobec bi-
skupów polskich, red. J. Marecki, F. Musiał, Warszawa – Kraków 2007, s. 419-619.

2 Stefan Bareła (1916-1984). Kapłan diecezji częstochowskiej, 1944 przyjął święcenia ka-
płańskie, 1961 sakrę biskupią; prefekt, ojciec duchowny i wykładowca CzWSD w Krakowie; 
duszpasterz parafi i NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej i Wieruszowie; kapelan bp. Zdzisława 
Golińskiego, prefekt NSD w Częstochowie, od 1960 biskup pomocniczy diecezji częstochowskiej 
i wikariusz generalny; 1963-1984 biskup częstochowski; uczestnik Soboru Watykańskiego II; 
przewodniczący Komisji Maryjnej Episkopatu Polski; rozpoczął II Synod Diecezji Częstochow-
skiej. AKMCz, sygn. 153; S. Urbański, Bareła Stefan, w: Słownik polskich teologów katolickich 
1981-1993, red. J. Mandziuk, t. 8, Warszawa 1995, s. 35-42. 

3 Sylwester Zych (1950-1989). Kapłan archidiecezji warszawskiej; 1977 przyjął święcenia 
kapłańskie; duszpasterz w Czerniewicach, Stanisławowie, Blednie, Tłuszczu i Grodzisku Mazo-
wieckim; 1982 skazany w procesie pokazowym za próbę obalenia ustroju PRL i przynależność do 
organizacji zbrojnej; 1986 po uwolnieniu kapelan Zgromadzenia Sióstr Maryi w Białołęce Dwor-
skiej; 1986-1989 kapelan KPN; wielokrotnie pobity przez nieznanych sprawców, 11 VII 1989 
przed objęciem wikariatu parafi i św. Jakuba w Skierniewicach, zamordowany w Krynicy Morskiej 
w niewyjaśnionych okolicznościach. D. Zamiatała, Zych Sylwester ks., w: Encyklopedia „Białych 
Plam”, t. 18, Radom 2006, s. 286-288.

f Po prawej stronie pieczęć podłużna Przewodniczący RKZ NSZZ „Solidarność” oraz podpis 
nieczytelny.
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Nr 60

1982 wrzesień 11, Częstochowa – Nakaz zatrzymania i doprowadzenia Sylwestra 
Bagińskiego.

Nakaz
zatrzymania i doprowadzenia

Zarządzam niezwłoczne zatrzymanie i doprowadzenie
Ob[ywatel] Bagiński Sylwester1

s[yn]/c[órka] Jan i Stefania
ur. 20.01.1948 [r.] w Częstochowie
zam[ieszkały] […]a

do ośrodka odosobnienia w Zabrzu

Podstawa prawna: decyzja o internowaniu nr 40/W/82 z dnia 10.09.1982 r[.]
Pieczęć okrągłab

Komendant Wojewódzki MOc

Nakaz niniejszy wraz z decyzją nr 40/W/MO i pouczeniem przyjąłem do 
wiadomości

Podpis osoby zatrzymanejd
Częstochowa dnia e11.09e.1982 r.

Decyzja Nr 40/W/82f

o internowaniu

 Uznając, że pozostawienie na wolności obywatela 
nazwisko i imię Bagiński Sylwester
imiona rodziców Jan – Stefania
data i miejsce urodzenia 20.01.1948 [r.] Częstochowa
zawód/zajęcie/ i miejsce pracy rolnik-własne gosp[odarstwo] rolne
miejsce zamieszkania […]a

a Fragment pominięty przez autora.
b Pieczęć okrągła z orłem w otoku Komenda Wojewódzka MO w Częstochowie.
c Podpis nieczytelny.
d Powyżej podpis nieczytelny. 
e-e Wpisano odręcznie.
f Powyżej w lewym górnym rogu pieczęć podłużna z orłem Komenda Wojewódzka Milicji 

Obywatelskiej w Częstochowie 18 L. dz…
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 zagrażałoby bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu przez 
to, że kontynuuje działalność związkową.
 na zasadzie art. 42 dekretu z dnia 12.12.1981 [r.] o ochronie 
bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego czasie obowiązywania stanu 
wojennego

postanawia się
1. internować ob[ywatela] Bagiński Sylwester i umieścić go w 

ośrodku odosobnienia w Zabrzu
2. wykonanie decyzji zlecić Grupie Śledczej KWMO

Pieczęć okrągłab

Komendant Wojewódzki MOg

Częstochowa, dnia 10.09.1982 r.
hDecyzję otrzymałem d[nia] 11.09.[19]82 r.h

Źródło: AIPN Ka, 43/736, k. 7-8, oryginał, druk, mps.

1 Sylwester Bagiński (ur. 1948). Działacz związkowy; 1981 przewodniczący RKZ Solidarno-
ści Chłopskiej; 1981 członek Komisji ds. Realizacji Porozumień Ustrzycko-Rzeszowskich; 1981 
współorganizator i przewodniczący WZR w Częstochowie, 1981 przewodniczący RKZ NSZZ 
„Solidarność” RI w Częstochowie; członek ZK NSZZ „Solidarność” RI; 1981 współzałożyciel 
RSRK w Częstochowie; 1981 redaktor i wydawca biuletynów „Solidarność Chłopska” i „Na 
Chłopski Rozum”; 1981-1982 internowany i więziony; 1983-1985 usiłowano przejąć jego gospo-
darstwo, które ostatecznie zlicytowano; 1984-1985 więziony; prześladowany przez władze komu-
nistyczne. Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL…, t. 1, s. 26.

g Poniżej podpis nieczytelny. 
h-h Wpis odręczny z podpisem nieczytelnym. 
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Nr 61

1982 wrzesień 28, Radomsko – Informacja operacyjna TW „Brodacz”.

Radomsko, 28.09.1982 r.
Źródło: TWa ps. „Brodacz”1

Przyjął: M. Szymański
Dnia: 28.09.1982 r.

Tajne
Informacja operacyjna
napisana przez źródło.

1) W zakładzie pracy działacze solidarności nie zajmują większego stanowiska 
o obecnej sytuacji w kraju. Rzadkob na tematy takie dyskutują większość 
dyskusji poświęca się ma tematy placowe oraz złej organizacji w zakładzie. 
W rozmowie z Matyjszczykiem Bogdanem wypowiedzi są jednoznacznec. 
Jeżeli się nie zmieni to będą nadal konfl ikty i to będzie trwało bez końca 
ludzie długo nie będą na kłamstwo patrzeć. Kiedy go zapytałem gdzie on te 
kłamstw[a] widzi odpowiedział[,] że jest ono na każdym kroku i to każdy 
widzi i to bardzo dobrze. Dyskutuje się bardzo dużo a robi nic i to na każdym 
szczeblu. Ludzie którzy by chcieli zarobić coś dobrego dla kraju są szybko 
niszczeni nie wolno im podjąć żadnych decyzji. PZPR twierdzi[,] że wszystkie 
decyzje są konsultowane z OKON i innymi czynnikami które są powołane 
w stanie wojennym. A to wszystko obłuda. Wszystkie te organizacje to 
ludzie partii którzyd zostali przez partię wybrani. A po to aby mieli wszyscy 
jeden kierunek myślenia. I to co zaproponuje PZPR poprze OKON a to co 
zaproponuje OKON poprze partia ale ani jedni ani drudzy nie podejmują 
żadnych decyzji na poprawienie sytuacji. Kiedy mu zaproponowałem 
wstąpienie do OKON-u wtedye dowie się jak tof w rzeczywistościg jest i 
będzie mógł dać propozycje na poprawę sytuacji, bo tam ludzie sami wstępują 
a nie powołuje się nikogo. Stwierdziłh że to nieprawdai bo chciał abym mu 
pokazał kto w Mostostalu w OKON-e jest bezpartyjnym. Twierdzi że tam dla 

a W oryginale tw.
b W oryginale Żadko.
c W oryginale jedno znaczne.
d W oryginale któży.
e W oryginale w tedy.
f W oryginale jakta ostatnie a poprawione na o.
g W oryginale żeczywistości.
h W oryginale Ztwierdził.
i W oryginale nie prawda.
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niego miejsca nie ma ponieważ by miał wyrzutyj sumienia gdyby miał robić 
to samo co robią c co nie chcąk doprowadzić do jakiejkolwiekl poprawy w 
zakładzie jak i w kraju. Sam twierdzi[,] że on by inaczej tą sprawę rozwiązał 
ale swoje rady zostawi na później kiedy będzie lepsza sytuacja do robienia 
czynów a nie do dyskusji.

2) Szeregowi członkowie Solidarności mają inne zdanie zdziwieniem jest 
dla nich to że władze wreszcie nie zaprowadzą porządku. Manifestacje już 
powinny się dawno skończyć a nikt z władz nie robi nic aby temu zapobiec. 
Jest wprost śmieszne to że za takie wybryki każe się ludzi na kolegium. Jest 
duże zdziwienie ludzi że […]m doszło do takich czasów żeby w naszym 
ustroju młodzieżn obrzucała kamieniami władze porządkowe autobusy. 
Stwierdzenieo tych ludzi jest jedno jeżeli władze nie zapobiegną temu to 
może być strasznie. Kiedy zapytałem dlaczego to dostałem odpowiedź 
jeżeli pijanego stawia się przed kolegium i każe go się tak samo jak tego 
co wyraża na władze i rzucap kamieniami do autobusów to ludzie wreszcie 
będą woleć napadać na autobusy niźli […]m przewrócićq się pijanym na 
ulicy. Zalecenie władz było żeby wszyscy zdolni do pracy podjęli pracę 
kazano mi powiedzieć im nierobów zatrudniono. Trudno mi na to było 
odpowiedzieć[,] ponieważ tylko nielicznir podjęli pracę. Jeden z panów pan 
Kosiński Antoni2 Wydziału T IV twierdzi że nieroby mają swoje przywileje, 
milicja nimi się nie interesuje nie chces wchodzić z nimi w konfl ikt. Bo 
milicjan[t] dobrze wie że jeżeli się takiemu cos zrobi to trudno wyczuć co 
takiego milicjanta czeka, woli dać spokójt aby móc żyć spokojnie. A jeżeli 
nie wierzęu to kazał mi iść pod pijalnię piwa w Radomsku i zobaczyć co 
się tam dzieje i czy pracownik który wyszedł z pracy może się tam napić 
na pewnov nie bo pijalnie okupują nieroby i nikt nie próbujew zrobić tam 
porządku. Twierdził że jeśli tak będzie dalej to w Polsce dobrze nie będzie. 
Twierdzi się że Polacy biorą wzór z Krajów wysoko rozwiniętych ale z tym 

j W oryginale wyżuty.
k W oryginale niechcą.
l W oryginale jakiej kolwiek.
m Pominięto powtórzenie.
n W oryginale młodziesz.
o W oryginale Ztwierdzenie.
p W oryginale żuca.
q W oryginale przewrucić. 
r W oryginale nie liczni.
s W oryginale niechce.
t W oryginale spokuj
u W oryginale wieżę.
v W oryginale napewno. 
w W oryginale prubuje.



ks. Władysław Piotr Wlaźlak

234

porządkiemx i kulturą Polakówy to dużo nam brakuje. Solidarność chciała 
dobrze a robiła źle[,] ponieważ śniły im się stołki a nie praca. Polacy nie 
słyną z pracowitości większość ludzi to obiboki.

3) Temat bez odpowiedzi Pan [Józef] Krogulec nie pracuje i spotkaniez z nim 
jest niemożliweaa dopiero po urlopie.

4) Temat samorząduab pracowniczego nie jest problemem żadnym twierdzą[,] 
że samorządac nic nie zmieni na lepsze. Jeśli go nie będzie to też będzie 
dobrze, a przynajmniej nie będziead trzeba znów za dwie osoby robić bo 
przecież wiadomo że przywódcy samorząduae mają etaty w biurzeaf. Tylko 
wyjątki twierdzą[,] że samorządag jest potrzebny i powinien być wybrany 
nowy i to jak najszybciej aby decyzje dyrekcji można był[o] częściowo 
zmieniać bo nie są zadowalające.

5) Sytuacja przed 13 wrześniaah jak i po 13 wrześniahh jest bez komentarzaai 
jak zwykle spokójaj. Jakbyak taj wszyscy brali pod uwagę rocznice i daty to 
by nie było żadnego problemu.

Brodacz

Źródło: AIPN Ld, 0031/193, k. 24-25, kopia, rkps.

1 „Brodacz” – wg zapisów ewidencyjnych Kazimierz Skwarkowski (ur. 1946); 1982-1986 
zarejestrowany w charakterze TW pod nr. 5941; członek OKON przy WKS „Mostostal” w Ra-
domsku; członek ORMO. AIPN Ld, 059/811.

2 Brak bliższych danych.

x W oryginale pożądkiem. 
y W oryginale polaków.
z W oryginale spodkanie.
aa W oryginale nie możliwe.
ab W oryginale samożądu. 
ac W oryginale samożąd.
ad W oryginale niebędzie.
ae W oryginale samożądu.
af W oryginale biuże.
ag W oryginale samożąd.
ah Poniżej tekst zamalowany czarnym kolorem.
ai W oryginale kmentaża.
aj W oryginale spokuj.
ak W oryginale jak by.
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Nr 62

1982 wrzesień 29, Częstochowa – Notatka służbowa w sprawie pieczątek wyko-
nanych w Spółdzielni Pieczątkarskiej „Udziałowa” dla ZR NSZZ „Solidarność” 
w Częstochowie.

Częstochowa, dnia 29.09.1982 r.

Notatka służbowa

 W dniu dzisiejszym w Spółdzielni Pieczątkarskiej „Udziałowa” przy ul. 
Armii Ludowej ustaliłem co następuje:
Dnia 17.10.1980 r. Przedsiębiorstwo MPK złożyło zamówienie nr 57/80 na 
wykonanie 6-ciu pieczątek o następującej treści:
1/ „Za Prezydium RKZ     2/ „Za Prezydium RKZ
 NSZZ „Solidarność”     NSZZ „Solidarność”
Wojciech Więckowski”    Henryk Dyiński ”

3/      4/
„Za Prezydium RKZ    „Przewodniczący RKZ
NSZZ „Solidarność”    NSZZ „Solidarność”
Ryszard Dylczyk”    Zdzisław Bojarski”

5/
„Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

„Solidarność”
Regionalny Komitet Założycielski

w Częstochowie
 42/200 Częstochowa

Al. Związku Walki Młodych nr 30
tel. 340-64”

Ostatnią pieczątkę wykonano w 2 egz.
 W rozmowie z pracownikiem Spółdzielni Usługowej wykonującym po-
wyższe pieczątki uzyskałem informację, że pieczątką o treści „Przewodniczący 
RKZ NSZZ „Solidarność” Zdzisław Bojarski” po obcięciu bądź też zastawieniu 
słów „Zdzisław Bojarski” wykonano odcisk na piśmie z dnia 8.09.1982 r. skiero-
wanym do jego Ekscelencji Ks. Bpa Ignacego Tokarczuka. Pieczęć nagłówkowa 
widniejąca na wspomnianym piśmie została wykonana pieczęcią o treści jak 
w pkt. 4 po odcięciu bądź zastawieniu słów „Regionalny Komitet Założycielski 
42-200 Częstochowa Al. Związku Walki Młodych nr 30 tel. 340-64”.

ppor. F[lorian] Hurasa1

a Poniżej podpis nieczytelny.
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Źródło: AIPN Ka, 09/49, t. 1, k. 4, oryginał, mps.

1 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
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Nr 63

1982 październik 4, Częstochowa – Pismo Naczelnika Wydziału Śledczego KW 
MO w Częstochowie do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach 
Delegatura w Częstochowie.

Częstochowa, dn[ia] 04. 10.1982 r.a

    Wojskowa Prokuratura Garnizonowa
     w Gliwicach

Delegatura w Częstochowie

 W załączeniu przesyłam akta postępowania wyjaśniającego w sprawie 
nielegalnej działalności związkowej przez RKZ NSZZ „Solidarność” w Czę-
stochowie z wnioskiem o zajęcie stanowiska prawnego czy treść załączonego 
pisma dot[yczący] zapowiedzi walki terrorystycznej wypełnia znamiona art. 48 
ust. 2 dekretu o stanie wojennym z dnia 12.12.1981 r.b
 cTreść pisma kierowanego do ks. Bp. Ignacego Tokarczuka a w szcze-
gólności końcowy jego fragment „na siłę odpowiemy jeszcze większą siłą, na 
terror terrorem aż do naszego zwycięstwa…” nie wyczerpują znamion prze-
stępstwa z art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym. W treści pisma pochwala 
się natomiast przestępstwa popełnione przez ks. [Sylwestra] Zycha z Grodziska 
i terrorystów, którzy zajęli polską ambasadę w Bernie[,] co wyczerpuje znamiona 
przestępstwa z art. 280 § 2 kk ściganie, którego podlega właściwości prokuratury 
powszechnej. W związku z powyższym sprawę należy przekazać Prokuratorze 
Rejonowej w Częstochowie celem wszczęcia postępowania przygotowawczego. 
Jeśli w toku prowadzonego postępowania ujawnione zostaną fakty pozwalające 
na zmianę kwalifi kacji prawnej czynu sprawę należy przekazać tut[ejszej] Pro-
kuraturze Wojskowejc.

[…]d

Źródło: AIPN Ka, 09/49, t. 1, k. 5, oryginał, mps, rkps.

a Powyżej w lewym górnym rogu pieczęć podłużna Komenda Wojewódzka Milicji Obywa-
telskiej w Częstochowie 13. L.dz. SL 365/82 liczba dziennika wpisana odręcznie.

b Poniżej pieczęć podłużna Naczelnik Wydziału Śledczego KWMO w Częstochowie ppłk 
mgr Stanisław Sułek oraz nieczytelni podpis.

c-c Tekst wpisany odręcznie.
d Podpis nieczytelny.
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Nr 64

1982 październik 8, Radomsko – Sprawozdanie z działań specjalnych na terenie 
Radomska.

Radomsko, dnia 8.10.1982 r.a

Sprawozdanie z działań specjalnych na terenie m[iasta] Radomska

1. Włamanie do del[egatury] „Solidarności” w Radomsku[,]
2. Drukowanie biuletynów[,]
3. Wmurowanie tablicy pamiątkowej w murze klasztornym 

Franciszkanów[,]
4. Kontakty z tzw. podziemiem „Solidarności” – Regionb 

Cz[ęstocho]wa[.]
ad. 1. Włamanie do Zarządu del[egatury] „Solidarności” w Radomsku dokonane 
zostało na mój wniosek i przy moim udziale. Celem tej akcji było głównie 
zdobycie powielacza, który jak przypuszczałem mogą się tam jeszcze znajdować 
jak również matryc do powielacza oraz farb używanych do druku.
 Do zadania, które zakreśliłem zaangażowany został Mirosław So-
luch1 jako, że był jedyną osobą /która posiadała samochód/ i postępowanie 
jego wykazywało, że można mieć do niego zaufanie. Mirosław Soluch przystał 
na propozycję i poprosił[,] aby zgodzić się na udział w tym przedsięwzięciu 
swego szwagra R[omana] Walasa. Miałem wobec R[omana] Walasa zastrze-
żenia w związku z tym, że jest on b[ardzo] kontrolowany przez własna żonę 
lecz ze względu na krotki czas trwania akcji /przewidywałem od 10-15 minut/, 
w której by uczestniczył tj. pomoc w wyłamaniu zamka, wyniesienie powiela-
cza i koniecznych do jego pracy materiałów, które podałem wyżej, wyraziłem 
zgodę. Wyłamanie zamka nastąpiło o godz. 23.30 a wniesienie powielacza do 
samochodu Fiat 126p /na tylne siedzenie/ 23.42. Samochód stał na podwórzu 
wewnętrznym. W tym momencie R[oman] Walas był już nieprzydatny – poszedł 
do domu. Powielacz jak z góry było ustalone został zawieziony do domu, który 
M[irosław] Soluch budował /przy drodze na nowy cmentarz po prawej stronie/ 
i tam ukryty. Włamania dokonaliśmy w dzień po mistrzostwach światac w piłce 
nożnej w Hiszpanii. Na powielaczu tym wydrukowane zostały dotychczas dwa 
numery z nagłówkami „Solidarności”.

a Obok z lewej strony odręczna notatka Źródło „Stelmach” Przyjął płk A[dolf] Dyszy. M[iejsce] 
Spot[kania] „Hotel” Informacja oprac[owana] Tajnie spec[jalnego] znacz[enia].

b W oryginale region.
c W oryginale Świata.
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ad. 2. Oba biuletyny wydrukowane zostały w budowanym przez M[irosława] 
Solucha budynku. Pierwszy egzemplarz ok. 500 numerów, a drugi ok. 700 szt. 
Materiały, z których korzystaliśmy składając biuletyn tzw. teksty dostawaliśmy 
od Z[dzisława] Dudka2 – zawsze były przestarzałe. Podkreślałem co jest ważne 
i Z[dzisław] Dudek pisała tekst na matrycy, którą następnie na powrót nam 
przekazywał. Drukowaliśmy wspólnie. Biuletyny przekazywane były przeze 
mnie do W[aldemara] Potyry F[abry]ka Maszyn. Dla ZP „Komuna Paryska” 
nie wiem kto odbierał, gdyż zostawiałem je pod I-szym przęsłem wiaduktu 
kolejowego odbierał je ktoś nasłany przez H[enryka] Wszelakiego3, którego o 
to prosiłem. Dalszej drogi kolportażu nie znam. Z 2-go numeru przekazałem 
20 egzemplarzy Wł[odzimierzowi] Traliszewskiemu4, 10 egz. A[ndrzejowi] 
Ciepielewskiemu /dla jego znajomych/.
Dla F[abry]ki Maszyn brał też 2-krotnie M[irosław] Soluch po około 100 szt. 
Dla Famegu przez R[omana] Walasa /nie wiem komu przekazywał/ Biuletyn 
również otrzymywał ode mnie P[iotr] Pawłowski po 1 szt. do swojego prywatnego 
archiwum. [Zdzisław] Dudek otrzymywał 2 krotnie po ok. 10 za pierwszym i 20 
za drugim razem. Spora część biuletynu ok. 80 szt. została rozłożona po blokach 
mieszkalnych na Osiedlu Tysiąclecia /pierwszy nr/ przez Wł[odzimierza] 
Traliszewskiego – mówił później, że ktoś mu w tym pomagał.
ad. 3. Wmurowanie tablicy pamiątkowej oraz cały pomysł zrealizowane zostały 
z mojego polecenia. Otwór w murze klasztorowym od chwili wprowadzenia 
stanu wojennego przyciągał niektórych Radomszczan, gdyż w miejscu tym 
miała być wmurowana tablica pamiątkowa poświęcona poległym i zaginionym 
uczniom-żołnierzom w 1920 r. Składano tam kwiaty i palono znicze. W czasie 
stanu wojennego nabrało to „dodatkowego[”] charakteru. Postanowiłem, iż 
trzeba coś z ta wnęką zrobić. Pomysł zrobienia i wmurowania tablicy omówiłem 
z M[irosławm] Soluchem, gdyż wiedziałem, że u siebie ma takie możliwości. 
M[irosław] Soluch zgodził się. Podałem treść jaką należy umieścić na tablicy 
tzn. „Ofi aromd grudnia 81 r[.]” z podpisem „Solidarność”. Farby potrzebne 
do pomalowania liter na tablicy miałem od P[iotra] Pawłowskiego – dając 
je nie wiedzia[ł] on na co je potrzebuje. Gdy tablica była gotowa spotkałem 
się z H[enrykiem] Wszelakim i nie wtajemniczają go w nic, poprosiłem o 
wyznaczenie trzech zaufanych ludzi. Powiedziałem tylko aby byli o godz. 
23.00 w parku naprzeciwko „Drink baru” od strony zajezdni podjedzie tam 
Fiat 126p i kierowca przekaże im kartkę, na której będzie pisać co mają zrobić. 
Powiedziałem też aby wzięli ze sobą 5 – 6 kge cementu szybkowiążącego i z 5 
butelek wody w butelkach po winie. Spotkanie samochodu z tymi ludźmi miało 
być z czwartku na piątek. Na kartce tej, którą podał im M[irosław] Soluch pisało: 

d W oryginale błędnie zapisano Ofi cerom.
e W oryginale kg.
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„Tablicę tę należy wmurować w murze klasztoru Franciszkanów we wnęce”. 
Tablica była zamaskowana płótnemf imitującym cegły[,] aby była w nocy 
mało zauważalna. Odsłonięcia dokonałem osobiście na drugi dzień rano tuz po 
godz. 7.00. Ponieważ ruch na ulicy ustał niemal zupełnie wyczekałem aby nikt 
mnie nie mógł zauważyć i oderwałem płótnog wyrzucając je później do parku. 
Liczyłem się z tym, że tablica zostanie szybko i sprawnie usunięta co sprawdziło 
się w praktyce. Odsłonięcie tablicy celowo zaplanowano w dzień roboczy nie 
zaś w święta oraz dopiero po godz. 7.00, gdyż chodziło o to aby widziało ja 
jak najmniej ludzi. Celem wmurowania tablicy było a/ wykazanie istnienia 
zorganizowanej grupy w Radomsku, likwidacja wnęki jako pewnego symbolu 
dość często strojnej kwiatami, oba te cele zostały spełnione przy założeniu, aby 
jak najmniej ludzi widziało tablicę i jednocześnie treścią tablicy nikt z władz nie 
został dotknięty.
[ad.] 4. Pierwszy kontakt nastąpił w Częstochowie podczas uroczystości 
kościelnych na Jasnej Górze – był to czysty przypadek. Spotkałem znajomego 
mi człowieka z działalności w „Solidarności” w Cz[ęstocho]wie. Nazywa się 
[Ryszard] Dylczyk zamieszkały […]h. Pierwsze spotkanie ofi cjalnie odbyło się 
dn[ia] 5.09.[19]82 r. u niego w domu. W rozmowie zapragnął zorientować się na 
jakim poziomie działa podziemie „Solidarności” w Radomsku. Dowiedział się, 
iż jesteśmy wyposażeni technicznie dość dobrze tzn. posiadamy automatyczny 
powielacz i nie mamy problemu z drukowaniem większych ilości biuletynów 
o dobrej jakości. Zaproponowałem im, że mogę im pomóc w drukowaniu 
biuletynów ulotek czy plakatów. [Ryszard] Dylczyk odpowiedział, że mógłby 
skorzystać choć w tej chwili nie może zdecydować, gdyż musi się porozumie 
z ludźmi, którzy to robią. Powiedziałem, że dotarł do mnie 1 egz. wydawany 
przez Częstochowę „CDN”, po którym wywnioskowałem, że wykonywany 
jest metodą i stąd moja propozycja. [Ryszard] Dylczyk przyznał, że wykonują 
”CDN” wałkami i jest to żmudne. Powiedziałem, że nasz powielacz wykonuje 
nawet do 2 szt. na sekundę i wykonanie nakładu 1500 sztuk biuletynu 2-
kartkowego zabiera nam stanie surowym /tzn. sam tekst bez kolorowego 
nagłówka z napisem „Solidarność”/ jeżeli jest odpowiedni papier – ofertowy, ok. 
1,5 godz. – bez pośpiechu. Wiedziałem, że Cz[ęstocho]wa ma nakład 1500 szt. 
gdyż [Ryszard] Dylczyk wspomniał mi o tym i mówił również, że jest to „kropla 
w morzu potrzeb”. Powiedziałem również, że gdyby trzeba było to możemy 
im dostarczać na miejsce zlecone i wykonane biuletyny, gdyż ciągle czujemy 
się del[egatami] „Solidarności” Częstochowy. /[Ryszard] Dylczyk powiedział, 
że nie jest zwolennikiem wychodzenia ludzi na ulicę i że związek powinien 

f W oryginale płutnem.
g W oryginale płótno.
h Fragment pominięty przez autora.
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walczyć tylko „głową” gdyż prawda zawsze musi zwycięży a ludzi, którzy giną 
w rozruchach szkoda”. Wywnioskowałem, że nie popiera terroru – zamachów, 
sabotaży itp. Mówił, że chcieliby aby Polska wyszła z kryzysu. Powiedział tez, 
że związek „Solidarność” powinien rozwiązywać sprawy /w przeszłości/ raczej 
bez strajków a tylko w rozmowach i uznał, że byłyby osoby, które kierowały 
ruch związkowy na drogę konfrontacji z władzą. Powiedział, że związek musi 
powstać na nowo ale być może nie będzie taki radykalny jak przed 13.12.[19]81 
r. gdyż ma swoje racje bytu jako pierwszy niezależny ruch związkowy o szerokim 
poparciu społecznym. W chwili spotkania liczył się, że „Solidarność” może być 
rozwiązana ale powiedział też, że nie można do tego dopuścić i użyje wszelkich 
nacisków na władzę aby przywróciła działalność związku. [Ryszard] Dylczyk 
powiedział, że SB sprowokowała zajścia 1.09.[19]82 r. na Jasnej Górze a ZOMO 
uderzyło na młodzież celowo aby później wykazać, że podrostki rozrabiają. 
Końcowa dyskusja była raczej luźna i wynikał z niej jedynie pogląd [Ryszarda] 
Dylczyka na sprawę związku i stosunek władz – związek. Ustaliliśmy, że 
spotkamy się w najbliższych dniach 4-5 dni. 10.09.[19]82 r. byłem ponownie u 
[Ryszarda] Dylczyka. Powiedział, iż przydałyby się im nasza pomoc i poprosił 
o wykonanie przez nas 3000 zaproszeń na uroczystość poświęcenia sztandaru 
kolejarzy /1 rocznica/ - podając tekst zaproszenia z rys[unkiem] Jasnej Góry i 
wizerunkiem Papieżai po prawej stronie. Prosił też o wykonanie 3 tys. biuletynów 
z okazji poświęcenia tego sztandaru. Na propozycję przystałem mówiąc, ze 
jest to niewielka sprawa i jeżeli nam nic nie przeszkodzi i zrobimy to szybko 
i w kolorach. [Ryszard] Dylczyk miał na myśli wykonani zarówno zaproszeń 
jak i biuletynu na powielaczu w jednym kolorze. Następne spotkanie odbyło 
się 26.09.[19]82 r. w jego domu. Przekazałem [Ryszardowi] Dylczykowi 400 
szt. zaproszeń wykonanych ręcznie w kolorach metoda sitodruku i szablonu. 
Wykonanie tych egzemplarzy odbyło się w domu Leszka Michalskiego /niestety 
miejsca zam[ieszkania] nie pamiętam – chodzi o nr domu i ulicę/. [Ryszard] 
Dylczyk był b[ardzo] zadowolony z wykonanych zaproszeń o uznał, że są 
b[ardzo] ładnie zrobione. Przeszedł to tematu ukrywających się osób od dnia 
13.12.[19]81 r. i poprosił abym się rozejrzał za jakimś lokalem, gdzie można 
ukryć na 3 m[iesią]ce jakiegoś człowieka a on swoją drogą tez będzie się starał 
coś znaleźć. Na propozycję przystałem. W dn[iu] 4.10.[19]82 r. wysłałem do 
[Ryszarda] Dylczyka L[eszka] Michalskiego, który miał przekazać, że lokal jest 
do załatwienia. Wcześniej uprzedzałem [Ryszarda] Dylczyka, że może być ktoś 
w moim zastępstwie, a jeżeli tak to przejedzie na mini-motorowerze. [Leszek] 
Michalski przekazał mu tę wiadomość lecz sam nie był zorientowany dokładnie 
o co chodzi. Dn[ia] 8.10.[19]82 r. dał mi sprawozdanie z wizyty u [Ryszarda] 

i W oryginale Papierza.
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Dylczyka. Powiedział, że [Ryszard] Dylczyk miał dwóch gości. Spytałem kto to 
był, powiedział, że kobieta w wieku ok. 35 lat i mężczyzna też mniej więcej w 
tym wieku. Mówił też, że Cz[ęstocho]wa prosi o co najmniejj 1000 dodatkowych 
zaproszeń no i te biuletyny okolicznościowe.
Uprzedziłem [Leszka] Michalskiego przed udaniem się do Częstochowy, że 
jeżeli będzie rozmowa na temat zaproszeń i biuletynów niech powie, że sytuacja 
się niezmiernie skomplikowała z przyczyn od nas niezależnychk i nie możemy 
obiecać, że dotrzymamy umowy. Miał też powiedzieć, że jesteśmy zmuszeni 
zmienić lokal do drukowania, gdyż tamten jest dalej nie do utrzymania a o 
nowy jest trudno więc musimy zaprzestać druku na jakiś czas ukrywając sprzęt 
gdziekolwiek choćby zakopując w ziemi. [Ryszard] Dylczyk jak powiedział 
[Leszek] Michalski przyjął to ze smutkiem lecz ze zrozumieniem. [Leszek] 
Michalski tak jak mu kazałem miał powiedzieć i powiedział[,] że zrobimy co się 
da aby dotrzymać słowa. W istocie

Stelmach – przerwanie tematu
sprawa lokalu, gdzie powielacz mógłby pracować jest niezmiernie 
skomplikowana ponieważ M[irosław] Soluch zginął w wypadku samochodowym 
w dniu 24.09.[19]82 r. Jest oczywistym, że nie można było dalej w budowanym 
przez niego domu trzymać powielacza bo jeżeli rodzina jego bezpośrednio 
zainteresuje się budową wpadnie na trop naszego działania. W dn[iu] 
28.09.[19]82 r. z L[eszkiem] Michalskim przewieźliśmy powielacz w pudle po 
telewizorze /autobusem komunikacji miejskiej/ poza Radomsko w rejon Lipia. 
W miejscowości Lipie mieszka mój dobry znajomy /byliśmy razem internowani/ 
Roman Szczygłowski5. Z R[omanem] Szczygłowskim po uwolnieniu nas 
z internowania zaprzyjaźniliśmy się i często nawet u nich nocowałem. Posiadałem 
nawet klucz od ich mieszkania. Powielacz został przewieziony na teren Lipia 
i ukryty na terenie posesji R[omana] Szczygłowskiego bez jego wiedzy. Dnia 
3.10.[19]82 r. wspomniałem R[omanowi] Szczygłowskiemu, że na terenie 
jego posesji ukryłem sprzęt do drukowania. Jest to w lesie tuż przy jego domu. 
Powielacz jest w mojej dyspozycji nadal lecz ze względu na wykonana ulotki 
dla Częstochowy a przede wszystkim, że [Ryszard] Dylczyk żąda wykonania 
większej ilości nie akceptuje dalszego korzystania z niego.
Z [Ryszardem] Dylczykiem wskazanym jest nadal utrzymywanie kontaktu 
pozwoli mi to na zorientowanie się co podziemie „Solidarności” w Częstochowie 
zamierza dalej robić. Ponieważ [Ryszard] Dylczyk jest obserwowany[,] o czym 
sam mi mówił nie powinienem tam pojechać ponownie, raczej skieruję osobę 
zaufaną mi by następne spotkanie odbyło się na terenie Radomska. Wiem, że 

j W oryginale co najmniej.
k W oryginale nie zależnych.
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w dn[iu] 11.10.[19]82 r. ukazać ma się w zakładach ZP Komuna Paryska, 
F[abryka] Maszyn, Fameg biuletyn „Solidarności” z Radomska jest to […]l 
materiał przestarzały bez większego znaczenia dla sytuacji dzisiejszej. Całość 
sprawy jest pod moją kontrolą i niekorzystnym byłoby przeszkadzać w kolportażu 
gdyż korzystanie z pomocy ludzi zajmujących się tym służy sprawie wyższej.
Znając sytuację w Radomsku spodziewam się, że będzie panował zupełny spokój 
za wyjątkiem być może jakichś niekontrolowanych odruchów pojedynczych 
ludzi, którzy mogą zadziałać na własną rękę lecz jest to bez większego znaczenia. 
Zasadniczo wszystkie osoby posiadające zarówno poparcie społeczne jak 
i zdolności organizatorskie są pod moja kontrolą.
 Zdaniem moim powinienem utrzymać kontakt z Cz[ęstocho]wą i starać 
się rozszerzyć go. Mam możliwości wejścia w kontakt z Łodzią. Zależy mi na 
powiązaniu zarówno z ks. [Stefanem] Miecznikowskimm6 z Łodzi jak i jego 
współpracownikami, którzy byli również internowani wraz ze mną. Należałoby 
stworzyć silne podstawy[,] na których opierając się mógłbym podjąć działanie 
za granicą. Kwestia mojego wyjazdu /imigracji/ do Kanady, gdzie posiadam 
rodzinę jest możliwością, z której należałoby skorzystać. Uwzględniając sytuację 
dzisiejsza liczyć należy się z tym, że powstawać będzie w kraju tzw. państwo 
podziemne, które utrzymywać będzie kontakty z zagranicznymi ośrodkami 
„Solidarności” na Zachodzie. Proponuję aby w chwili obecnej wprowadzić /
moje zdanie/ kadrowego pracownika SB w kontakty, które posiadam – będzie 
mógł on kontrolować na bieżąco wszelkie posunięcia tzw. podziemia. W czasie 
pobytu za granica będę mógł nawiązać kontakt z placówką „Solidarności” gdzie 
koniecznym jest rozpoznanie terenu ich działania. W czasie tym chciałbym 
być jednym z kontaktów z krajem. Sądzę, że zarówno Cz[ęstocho]wa, która 
ma powiązania z całym krajem jak również Łódź będzie chciała skorzystać 
z możliwości nawiązania kontaktu. Będę starał się aby z chwilą powrotu do 
kraju była możliwość wejścia na powrót w powtórzone struktury tzw. państwa 
podziemnego. Człowiek przeze mnie do podziemia „Solidarności” w chwili 
obecnej /pracownik SB/ musiałby stworzyć sobie zaufanie absolutne w czasie 
kiedy ja byłbym zaangażowany w sprawę za granicą – mógłby on również na co 
najmniejn kilka miesięcy przed moim p[o]wrotem do kraju wyjechać do Kanady 
i przejąć moją funkcję jako pewny człowiek. Jestem zdania, że podczas całej 
operacji tzn. do czasu rozpracowania wszystkich interesujących nas problemów 
nie należy przeszkadzać w działaniu przymykać oczyo na niektóre spraw – nich 
problem się rozwija. Znając cały mechanizm i powiązania wówczas można 

l Wyrażenie wykreślone znakiem x.
m W oryginale Mieczkowskim.
n W oryginale co najmniej.
o W oryginale coyz.
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zainterweniować. Z chwilą mojego powrotu wchodzę w struktury podziemia i 
dalej kontrolując to co tylko jest możliwe.

Stelmach

Źródło: AIPN Ka, 021/216, t. 1, k. 34-37, oryginał, mps.

1 Brak bliższych danych.
2 Zdzisław Dudek (ur. 1947). Działacz związkowy; 1981 członek ZD NSZZ „Solidarność” 

Ziemi Radomszczańskiej; współorganizator nielegalnego Biuletynu „Fakty”; 1982 kontrolowany 
w ramach SOR kryptonim „Biuletyn”. Stan wojenny w regionie łódzkim…, s. 418.

3 Henryk Wszelaki. Działacz związkowy; członek KZ NSZZ „Solidarność” ZP im. KP 
w Radomsku. AIPN Ld, 0031/443, k. 137.

4 Włodzimierz Traliszewski. Działacz związkowy; członek Komisji Wydziałowej NSZZ 
„Solidarność” ZP im. KP w Radomsku. AIPN Ld, 0031/443, k. 138.

5 Roman Szczygłowski (ur. 1955). Przywódca nieformalnej grupy młodzieżowej w Radom-
sku; 1981-1982 internowany; 1980-1982 rozpracowywany w ramach SOS kryptonim „Pilot” 
i SOS kryptonim „Poeci”. Stan wojenny w regionie łódzkim…, s. 237.

6 Stefan Miecznikowski (1921-2004). Jezuita; 1950 przyjął święcenia kapłańskie; od 1967 
duszpasterz akademicki w Łodzi; od 1970 duszpasterz w Kaliszu, założył KIK; od 1978 w Łodzi, 
organizował duszpasterstwo środowisk twórczych, ludzi pracy i akademickie; w stanie wojennym 
organizował pomoc dla więzionych i internowanych; od 1989 duszpasterz na Wybrzeżu; 1980-
1989 kontrolowany w ramach SOS kryptonim „Niepoprawny”. P. Spodenkiewicz, Ksiądz Stefan 
Miecznikowski Jezuita i harcerz, Łódź 2010; Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL…, t. 1, 
s. 277-278.
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Nr 65

1982 listopad 10, Częstochowa – Protokół przesłuchania świadka Zdzisława 
Bojarskiego.

Nr RSD […]a

Protokół przesłuchania świadka

Częstochowa dnia 10.11.1982 [r.] o godz. 12.30 
ppor. Huras Florian z KW MO w Częstochowie
(stopień, imię i nazwisko       

działając na mocy:
1. art. 265 § 1, 267 kpk zgodnie z art. 129 § kpk,

Prokuratura…………………………………………. Prokuratury…………
2. polecenia

Sądu…………………………………………………………………………...
w ……………………. z dnia ……………………….. Nr …………………
Przy udziale protokólanta …………………………………………………….

    (stopień, imię i nazwisko)

w obecności stron – biegłego ……………………………………………….
przesłuchał w charakterze świadka”
Imię i nazwisko Bojarski Zdzisław z domu …………………………………..
      (dla mężatki)

Imiona Rodziców Antoni Krystyna z d[omu] Kapkowska
Data i miejsce urodzenia 13 czerwca 1952 [r.] Przyrów
Zamieszkały(a) Częstochowa […]b

  (dokładny adres)

Obywatelstwo polskie
Wykształcenie zawodowe Zawód wyuczony ślusarz
Zatrudniony(a) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Cz[ęstocho]wie
Karalność za fałszywe zeznanie nie karany
(kiedy i przez jaki sąd oraz na jaką karę skazany)

Seria i nr dowodu osobistego AB 2092686 wydanego przez N[aczeln]ik Gminy 
Przyrów
Stosunek do stron nie dotyczy

a Pozostawiono bez wpisu.
b Fragment pominięty przez autora.
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Przed złożeniem zeznań przyjąłem od świadka następujące oświadczenie:
1. „Zostałem uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 247 § 1 kk za 

złożenie fałszywego zeznania”, 
2. Zostałem zapoznany(a) z treścią art. 165 kpk”

[…]c
 podpis świadka

po czym świadek zeznał co następuje zostałem uprzedzony o odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań z art. 247 kk oraz pouczony o treści art. 
166 kpk.
Przypominam sobie[,] że w październiku 1980 roku kilka lub kilkanaście dni po 
utworzeniu nowego związku zawodowego wystąpiłem pisemnie do Spółdzielni 
„Udziałowa” o wykonanie na potrzeby naszego związku kilku pieczątek. 
Pamiętam że sporządzono na cztery pieczątki imienne „Za prezydium” oraz 
dwa egzemplarze pieczątek nagłówkowych. Wśród nich wykonano także 
moją pieczątkę imienną o treści „Przewodniczący RKZ NSZZ „Solidarność” 
Zdzisław Bojarski”. W późniejszymd okresie pieczątek o ww.e treści już nie 
wykonywałem. Pieczęcią imienną oraz jedną nagłówkową dysponowałem do 30 
grudnia 1980 roku. Po okresie wyborów Przewodniczącym został kolega Kokot 
Zbigniew. Po tym fakcie nieważne już pieczęcie zdałem swojemu następcy a 
więc [Zbigniewowi] Kokotowi. Pieczęcie te były w regionie i podlegały pod 
zarząd [Zbigniewa] Kokota aż do momentu wprowadzenia stanu wojennego. Nie 
jest mi wiadomo co mogło się dalej stać z tymi pieczęciami. Prawdopodobnie 
zostały przejęte po[d] zarząd komisaryczny i zostały mu przekazane. W tym 
momencie okazano świadkowi pismo sporządzone w dniu 08.09.1982 r[.] 
adresowane do Jego Ekscelencji Ks. Bp. Ignacego Tokarczuka. Po zapoznaniu się 
z treścią świadek oświadczył. Nic nie jest mi wiadomo kto mógł go sporządzić. 
Fragmentaryczną treść umieszczonych na tym piśmie pieczęci przy[p]omina 
formą i treścią pieczęcie jakimi dysponowało Prezydium oraz ja osobiście. 
Podpis złożony w imieniu Przewodniczącego RKZ NSZZ „Solidarność” nie jest 
moim podpisem i nie przypomina mi formą żadnego
Omówienie poprawek i uzupełnień w tekście ze znanych mi podpisów. Wiem 
natomiast że w Zarządzie Regionu była na wyposażeniu maszyna do pisania która 
„dziurkowała” tzn. przebijała pewne litery. Okazana mi w trakcie przesłuchania 
pieczątka w „lekarskim etui” jest moją pieczątką która właśnie
Na tym protokół zakończono dnia […]a o godz. […]a

I po osobistym odczytaniu/ odczytaniu mi*) jako zgodny z moimi zeznaniami 
podpisuję

c Podpis nieczytelny.
d W oryginale Póżniejszym.
e W oryginale w/w.
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 [...]c       […]c
(podpis przesłuchującego)     (podpis świadka)

[…]c
(podpis protokolanta)

Obecni przy przesłuchaniu ………………………….
d[alszy] c[iąg] protokółu przesłuchania świadka Zdzisław Bojarski
z dnia 10.11.1982 r[.] godz. 13.30
została wykonana w Spółdzielni „Udziałowa” na moje potrzeby w październiku 
1980 roku. Poznaję ja po kształcie a ponadto w tym etui osobiście dokonywałem 
zmiany „wkładki” – gąbki. Jest to jedyna pieczątka jaka kiedykolwiek 
dysponowałem. To wszystko co jest mi wiadomo w powyższej sprawie. Na tym 
protokół przesłuchania świadka w dniu 10.11.1982 r. o godz. 13.40 zakończono. 
fProtokół przeczytałem osobiście i jako zgodny z moimi zeznaniami podpisujęf.
 […]c       […]c

Źródło: AIPN Ka, 09/49, t. 1, k. 10-11, oryginał, druk, mps.

f-f  Wpisano odręcznie.
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Nr 66

1982 listopad 10, Piotrków Trybunalski – Informacja operacyjna dotycząca 
nieformalnej grupy w Radomsku.

Piotrków Tryb[unalski], dnia 10.11.1982 roku
Źródło „Stelmach”
Przyjął ppłk [Zdzisław] Dzwonkowski
M[iejsce] krypt[onim] „Meteor”

Tajne spec[jalnego] znaczenia
Egz. nr a3a

Informacja operacyjna

 Charakterystyka osób, które wchodzą w skład nieformalnej grupy w 
Radomsku:

− Mirosław Soluch – zginął w wypadku samochodowym.
− Roman Walas – szwagier M[irosława] Solucha, zatrudniony w ZPM 

im. „Gwardii Ludowej”, obecnie po wypadku i leczeniu szpitalnym 
przebywa na zwolnieniu lekarskim. W tej chwili zupełnie wyłączony 
z działalności grupy i nic nie wskazuje na to aby nawet po dojściu do 
zdrowia ponownie się zaangażował. Po rozmowie z nim wnioskuję, że 
to co się dzieje w życiu społeczno-politycznym przestało dla niego od-
grywaćb większą rolę. R[oman] Walas znajduje się pod ścisłą presją 
żony, która stara się pilnować aby nie mieszał się w żadną społeczną 
działalność.

− Roman Szczygłowski – jest dobrym znajomym R[omana] Walasa. 
Pracowali razem w pogotowiu jeszcze grubo przed 13.12.[19]81 r. /
może być, że 4-5 lat przed tą datą/. Zetknęli się ponownie w ośrodku 
odosobnienia w Sieradzu. R[oman] Szczygłowski obecnie pracuje w 
prywatnym zakładzie u ojca - /w charakterze spawacza/ – wykonuje 
piece CO i bojlery. Jest człowiekiem bardzo oczytanym, zna dobrze 
zarówno dawną jak i powojenną historię Polski, przeczytał wiele dzieł 
Marksa, Engelsa, Lenina i innych socjalistów m.in. Eniontina, głównym 
jego zainteresowaniem jest fi lozofi a, jest przeciwnikiem jakichkolwiek 
wystąpień robotników z bronią w ręku, uważa, że głównym zadaniem 

a-a Wpisano odręcznie.
b W oryginale ogrywać.
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jest ciągłe podnoszenie świadomości robotników, mówienie ludziom 
prawdy, wskazywanie źródeł i przyczyn powodujących obecny i 
poprzednie kryzysy państwa w okresie od zarania dziejów Polski Lu-
dowej. Sam uważa, że winę za stan państwa ponosi imperialistyczny 
hegemonizm ZSRR, który w dalszym ciągu prowadzi przestarzałą już 
politykę wobec państw mu podległych i twierdzi też, że taka polity-
ka na dłuższą metę spowoduje samozagładę ustroju socjalistycznego, 
gdyż wybuch nastąpi od środka. R[oman] Szczygłowski pisał /obecnie 
nie pisze/ wiersze o treści fi lozofi czno-obyczajowej. Osobiście nie sły-
szałem[,] aby zaangażowany był a jakąkolwiek działalność, za która 
można by było go internować, nie był członkiem zw[iązku] „Solidar-
ność”, ani też żadnej innej organizacji.
Obecnie poza pracą u ojca nie zajmuje się niczym. Myśli poważnie o 
wyjeździe za granicę wraz z żoną.

− Zdzisław Dudek – zam[ieszkały] Osiedle Tysiąclecia, szef PAX w Ra-
domsku oraz członek Zarządu Woj[ewódzkiego] PAX, miejsca pracy 
nie znam – prawdopodobnie Spółdzielnia Wielobranżowa. Ma powiąza-
nia z A[ndrzejem] Ciepielewskim, Krzysztofem Rakiem1. Dotychczas 
dostarczał /rzadko i nieregularnie materiały przywożone przez kogoś/ 
jakaś kobieta przez niego wysyłana/ z Wrocławia. Przepisywał część 
materiałów na maszynie /którą nie wiem gdzie ma/ i gotowe matryce 
oddawał do powielania. Otrzymywał niewielką część biuletynów do 
rozprowadzenia między znajomymi. [Zdzisław] Dudek jest słabym or-
ganizatorem, aby były efekty trzeba nim kierować, zadania starał się 
wykonywać dobrze. Sam nie stanowi żadnego zagrożenia, brak mu ini-
cjatywy, myśli schematycznie. Jest przeciwnikiem awantur ulicznych, 
popiera strajk uważając go za właściwą na dziś formę protestu prze-
ciwko stanowi wojennemu, delegalizacji „Solidarności” i metodom 
postępowania władzy w stosunku do robotników.

− Waldemar Potyra – zam[ieszkały] w budynku obok KWMO w Ra-
domsku. Były sekretarz del[egatury] Radomsko, następnie I z[astęp]ca 
przew[odniczącego] delegatury „Solidarności”. Dobry organizator w 
sprawach administracyjno – gospodarczych, nie przedstawia większych 
umiejętności w działaniu z ludźmi. Trzykrotnie otrzymywał zadanie 
przerzutu biuletynów na teren F[abry]ki Maszyn. Jednakże nie było w 2-
ch przypadkach oddźwięków aby tam one się ukazały. Jest podejrzane, 
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że zatrzymywał je u siebie i przekazywał na MO. Rozprowadzał ulotki 
przed 31.08.[19]82 r., które powszechnie uznano za produkt SB, posia-
dał je w dużej ilości stąd wniosek, że może współpracować z organami 
bezpieczeństwa. Jego otoczenie najbliższych współpracowników nie ma 
do niego zaufania, znajduje się więc za burtą jakichkolwiek działań w 
Fabryce Maszyn.

− Henryk Wszelaki – zam[ieszkały] […]c Elektryk wydz[iał] Gwoź-
dziarni w ZP „Komuna Paryska”, b[yły] członek Komisji Wydziałowej 
„Solidarności” i członek prezydium KZ NSZZ „Solidarność”. Sam 
nie wykazuje inicjatywy, zawsze dobrze wykonywał polecenie. Czytał 
wiele wydawnictw nielegalnych, poglądy jego uznać można za niezbyt 
ekstremalne. Uważa, że ustrój nasz nie jest prawdziwym socjalizmem i 
dlatego należy z nim walczyć.

− Włodzimierz Traliszewski – b[yły] pracownik ZP „Komuna Paryska” 
i członek Komisji Wydziałowej „Solidarności”. Zwolniony z pracy za 
zbieranie podpisów pod pismem domagającym się zwolnienia z inter-
nowania przew[odniczącego] Zw[iązku] „Solidarność” w ZP „Komuna 
Paryska”. Obecnie pracuje w Spółdzielni Inwalidów jako konserwator 
maszyn. Nie prowadzi żadnej działalności antypaństwowej, poglądy ma 
nadal niezmienione, nie podoba mu się system polityczny, twierdzi, że to 
nie jest socjalizm, chciałby jak mówi socjalizmu prawdziwego, gdzie ro-
botnicy i chłopi mieliby faktycznie coś do powiedzenia. W[łodzimierz] 
Traliszewski w przeszłości w ZP „Komuna Paryska” był b[yłym] ak-
tywnym działaczem ZMS – pełnił funkcję przewodniczącego. Obecnie 
nie posiada żadnych powiązań.

− Andrzej Ciepielewski – zam[ieszkały] […]c pracownik Zakładu Handlu 
Wewnętrznego. Były członek PZPR i lokator KW PZPR. Jest człowie-
kiem wszechstronnie oczytanym, posiada bystry umysł, znakomity 
organizator, twierdzi, że nie jest przeciwnikiem socjalizmu a tylko nie 
zgadza się z metodami sprawowania władzy, uważa, że większość ludzi 
na stanowiskach należałoby wymienić, jest przeciwnikiem używania 
siły zarówno przez władze jak i robotników, uważa strajki za słuszną i 
jedyną broń stosowną w zakładach pracy w czasie obecnym zwłaszcza 
w sytuacjach napiętych, jest też zwolennikiem tworzenie niezależnych 
wydawnictw, rozpowszechniania słowa drukowanego, podnoszenie 

c Fragment pominięty przez autora.
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świadomości klasy robotniczej. Posiada powiązania z Z[dzisławem] 
Dudkiem.

„Stelmach”
Wykonano w 3 egz.
Druk A. Nr ks. masz. 003559/82

Źródło: AIPN Ld, 0031/443, k. 136-138, oryginał, mps.

1 Brak bliższych danych.
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Nr 67

1982 listopad 15, Radomsko – Plan przedsięwzięć operacyjnych do prowadzenia 
kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim „Groch”.

Radomsko, dnia 15.XI.1982 r.
Tajne

„Zatwierdzam”a

Plan
przedsięwzięć operacyjnych do prowadzenia kwestionariusza ewidencyjnego 

krypt[onim] „Groch”

 Z informacji operacyjnej uzyskanej od TWb ps. „Maciej”c1 wynika, 
że Kipigroch Stanisław2 mimo prowadzenia z nim wielokrotnie rozmów 
profi laktyczno – ostrzegawczych nie zaniechał kontynuowania nielegalnej 
działalności konspiracyjnej. Z posiadanego rozpoznania wynika, że o ile 
wprowadzenie stanu wojennego wpłynęło na wyciszenie się ob[ywatela 
Stanisława] Kipigrocha, a nawet podpisania przez niego tzw. deklaracji lojalności 
(był to efekt prowadzonej z nim rozmowy ostrzegawczej w ramach akcji „Klon”), 
to delegalizacja NSZZ „Solidarność” z października br. ponownie doprowadziła 
do zaangażowania się Stanisława Kipigrocha w nielegalną działalność polegającą 
głównie na kolportażu wrogich ulotek, nakłaniania do bojkotu nowych związków 
zawodowych oraz utrzymywania kontaktów z b[yłym] aktywem b[yłej] 
Delegatury NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomszczańskiej.
 W związku z powyższym osobę [Stanisław] Kipigroch postanowiono 
kontrolować w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt[onim] „Groch” 
planując wykonanie następujących przedsięwzięć operacyjnych:

a. Przy pomocy osobowych źródeł informacji rozpoznać cechy 
charakterystyczne fi guranta,

b. Ustalić z kim fi gurant utrzymuje kontakty zarówno w pracy jak 
i poza nią i jako jest charakter tych konfl iktów,

c. Ustalić z kim fi gurant jest w szczególnie zażyłych stosunkach, 
co jest przyczyną zażyłości,

d. Ustalić przy pomocy osobowych źródeł informacji zamierzenia 
fi guranta w kontekście jego negatywnej działalności,

e. Przy pomocy osobowych źródeł oraz innych form i metod 
pracy operacyjnej osłabić autorytet fi guranta w środowisku oraz 

a Poniżej podpis nieczytelny.
b W oryginale tw.
c Poniżej wyrażenie zamazane kolorem czarnym.
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neutralizować jego działalność,
f. Nawiązać z fi gurantem dialog operacyjny w celu uzyskania 

bieżących informacji o jego postawie i zamiarach,
g. Rozważyć na podstawie gromadzonych w kwestionariuszu 

ewidencyjnym dokumentów i materiałów możliwość pozyskania 
fi guranta do naszych celów,

h. Wykonywać inne przedsięwzięcia wynikające z bieżącej sytuacji, 
a zmierzające do neutralizowania działalności fi guranta.

Kierownik Grupy Wydziału V
por. mgr J[erzy] Chodorekd3

Źródło: AIPN Ld, 067/465, k. 6, oryginał, rkps.

1 Brak danych umożliwiających identyfi kację.
2 Stanisław Kipigroch (ur. 1937). Działacz związkowy; 1981 uczestnik strajku w ZP im. 

KP w Radomsku; 1981-1982 rozpracowywany w ramach SOR kryptonim „Rycerz”, 1982-1984 
w ramach KE kryptonim „Groch”. AIPN Ld, 067/465; Stan wojenny w regionie łódzkim…, 
s. 460.

3 Jerzy Chodorek (ur. 1948). Kpt.; od 1972 inspektor operacyjny Grupy Paszportów i Do-
wodów Osobistych Referatu ds. Bezpieczeństwa KP MO w Radomsku; od 1979 starszy inspektor 
Wydziału III A KW MO w Piotrkowie Trybunalskim; od 1980 kierownik Grupy Operacyjnej Wy-
działu III A KM MO w Radomsku; od 1982 kierownik Grupy Operacyjnej Wydziału V KM MO 
w Radomsku; od 1983 kierownik Referatu V KM MO w Radomsku; od 1987 starszy ofi cer ope-
racyjny Wydziału V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim; od 1989 starszy inspektor Wydziału 
Ochrony Gospodarki WUSW w Piotrkowie Trybunalskim; 1990 zwolniony ze służby. AIPN 
Ld, 0104/206.

d Powyżej podpis nieczytelny.
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Nr 68

1982 listopad 18, Częstochowa – Notatka służbowa z przeprowadzonych badań 
porównawczych pisma maszynowego.

Częstochowa, dnia 18 listopada 1982 [r.]
Wydział Kryminalistykia
Pracownia Badań Dokumentów

Notatka służbowa
z przeprowadzonych badań porównawczych pisma maszynowego.

 W Wydziale Kryminalistyki KW MO w Częstochowie, zgodnie z posta-
nowieniem ppor. Floriana Huras z Wydziału Śledczego KW MO Częstochowie 
z dnia 10.11.1982 r[.] do spr. Rsd 25/82, badaniom poddano następujące mate-
riały:
Materiał dowodowy:

- pismo NSZZ „Solidarność” w Częstochowie z dnia 8.091982 r[.] do 
ks. bp. I[gnacego] Tokarczuka w Przemyślu o treści: „Pragniemy uro-
czyście… dla Narodu Polskiego”, – na arkuszu papieru maszynowego 
formatu A-4 /jeden oryginał i jedna kopia maszynopisu/,

Materiał porównawczy:
- ulotka z dnia 20.10.[19]82 r[.] sygnowana przez „Solidarność Walczącą” 
w Częstochowie i Komisję koordynacyjną NZS w Częstochowie o treści: 
„Robotnicy! Studenci! W dniu …w okolicach Jasnej Góry”, - na arkuszu 
papieru maszynowego formatu A-4 /dwa oryginały i dwie kopie/.

W celu ustalenia:
- czy przedstawione do badań teksty maszynopisów zostały sporządzone 
na tym samym egzemplarzu maszyny do pisania?

Przebieg badań:
- Przedłożone do badan materiały otrzymano w ilości wymienionej na 
wstępie nin[iejszej] notatki i w postanowieniu wnioskodawcy badań.

 W pierwszej kolejności materiały poddano oględzinom pod kątem przy-
datności do zarządzonych badań.
Stwierdzono, że materiały spełniają wszystkie warunki zarówno jeśli chodzi 
o jakość wykonania, jak również o bogactwo form.
 Z kolei przystąpiono do pomiarów, będących badaniem grupowym. 
W ich trakcie ustalono, że zarówno materiał dowodowy jak i materiał porów-
nawczy wykonane zostały na maszynie do pisania o wielkości czcionki 2,54 
i o podobnym kroju znaków pisarskich.

a Powyżej pieczęć podłużna z orłem Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Czę-
stochowie 98. L.dz. Zk 532/82 liczba dziennika wpisana odręcznie.
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 Następnie przystąpiono do badań szczegółowych, przy użyciu przyrzą-
dów powiększających obraz pisma. W trakcie tych badań stwierdzono różnice 
fabryczne i eksploatacyjne między odbitkami tych samych znaków na badanych 
materiałach i tak m.in:
 „d” – szeryf dolny i górny – różne,
„e”, „u”, „G” – różne,
„h”, „i”, „j”, „k” – szeryf górny – różny.
 Jednocześnie nadmienić należy, że maszyna na której wykonano 
tekst ulotki jest egzemplarzem ogólnie bardziej wyeksploatowanym, o czym 
świadczą przesunięcia odbitek poszczególnych czcionek w stosunku do linii 
podstawowej pisma – tak w poziomie jak i w pionie.
 Ponadto stwierdzić należy, że najprawdopodobniej autorem maszyno-
pisów są różne osoby, za takim stwierdzeniem przemawiają następujące fakty:
- różnice w szerokości marginesów,
- różnice w wielkości akapitów,
- różnice w pisaniu oznaczenia miesiąca /cyfry arabskie i rzymskie/,
- różnice w pisowni wyrazu: hunta – junta,
- różna wprawa w pisaniu na maszynie / w treści ulotki zdarzają się braki od-
stępów międzywyrazowych/.
Różnice te są wynikiem nawyków pisarskich osoby i stanowić mogą jeden z 
elementów identyfi kacji indywidualnej.
 Powyższe ustalenia pozwalają na wyciągnięcie następujących wnio-
sków:

Wnioski:
- materiały /dowodowy i porównawczy/ opisane na wstępie nin[iejszej] notatki 
zostały wykonane na dwóch różnych maszynach do pisania,
- autorem maszynopisów są najprawdopodobniej dwie różne osoby.
zał: materiały jw.

Inspektor Wydziału Kryminalis[tycznego]
KW MO w Częstochowie 

ppor. mgr G. Leżańskib1

Źródło: AIPN Ka, 09/49, t. 1, k. 22-23, oryginał, mps.

1 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.

b Podpis nieczytelny.
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Nr 69

1982 grudzień 28, Radomsko – Notatka służbowa z rozmowy operacyjnej 
przeprowadzonej z Przewodniczącym MKZ NSZZ „Solidarność” w Radomsku 
Józefem Kowalczykiem.

Radomsko dn[ia] 28.12.[19]82 r.
Tajne

Egz. nr a2a

Notatka służbowa
z rozmowy profi laktyczno – wychowawczej przeprowadzonej z byłym 
przewodniczącym MKZ NSZZ „Solidarność” w Radomsku Jozefem 
Kowalczykiem obecnym pracownikiem Fabryki Maszyn w Radomsku na 
stanowisku kontrolera jakości.

 W początkowej fazie rozmowy Kowalczyk J[ózef] został zapytany[,] 
dlaczego nie stosuje się do obowiązującego porządku prawnego i w dalszym 
ciągu nosi w klapie ubrania roboczego znaczek „Solidarność”. Na co ww.b nie 
umiał odpowiedzieć sugerując[,] iż wgc niego to nie jest przestępstwo. Jednak 
został on na to te okoliczność poinformowany, iż gdy nie zastosuje się do 
zaleceń i nie zdejmie znaczka zostanie ukarany. [Józef] Kowalczyk oświadczył, 
że będzie musiał się nad tym zastanowić, na co uzyskał odpowiedź aby się 
pośpieszył z decyzją, a jaką podejmie to będzie jego sprawa. W dalszej części 
rozmowy poruszono temat sytuacji w kraju, przede wszystkim o decyzjach 
władz w kierunku porozumienia narodowego. [Józef] Kowalczyk ze swej strony 
wyraził swój pogląd, że jest przekonany co do ich skłonności. A natomiast swój 
pogląd, którego jednak nie uzewnętrzniał. Uważa, iż nie powinniśmy mieć do 
niego żadnych zarzutów ponieważ nie prowadzi działalności, które byłoby 
szkodliwym i godziłoby w interes państwa i zakładu. Po prostu jest bierny i 
tą postawą zgodny jest ze swoimi przekonaniami. Ponadto uważa, że decyzja 
władz co do delegalizacji „Solidarności” oraz podjęcie decyzji o wydaniu ustawy 
o organizacji nowych związków zawodowych według niego jest niesłuszna. 
Uważa, że fundusz związków niesłusznie został przekazany na działalność i 
organizację nowych zw[iązków] zawodowych. Z tego tytułu ludzie, którzy dnied 
przystąpią do nowych związków zostaną oszukani i ograbieni, ponieważ z tego 
funduszu skorzystać jedynie garstka ludzi.

a-a Wpisano odręcznie.
b W oryginale w/w.
c W oryginale wg.
d-d Wyrażenie dopisano odręcznie ponad wierszem.
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Nadmienił, iż w Fabryce Maszyn organizują się wszelkimi siłami administracji 
„Tajne związki” i według niego 30-to osobowa grupa inicjatywna nie zyska 
szerokiego parcia ze strony załogi. Ze swej strony [Józef] Kowalczyk stwierdził, 
że on nie ma na to żadnego wpływu i nie chce się w to mieszać. W przeszłości 
jak i bieżącym okresie nie był wrogiem socjalizmu, zawsze uważał iż ustrój ten 
jest najodpowiedniejszy dla Polski. Nie uważa za swoich wrogów komunistów, 
tylko oczywiście tych z prawdziwego zdarzenia.
NSZZ „Solidarność” w Radomsku utrzymywał stały kontakt z KM PZPR w 
Radomsku na zasadzie współpracy i porozumienia. Zdziwiony jest dlaczego 
wzywany jest do Komendy MO ponieważ jak sadzi nic nie ma na sumieniu.
 Przekonany był, iż będzie mu się zarzucać, że wywiera on niekorzystny 
wpływ na załogę co jest powodem, iż brak jest zainteresowania załogi organizacją 
związku zawodowego. [Józef] Kowalczyk spodziewał się, że celem rozmowy 
będzie szczególnie temat związków zawodowych oraz jego rola w tym temacie. 
Jednak został przekonany, że nie jest to w naszym zainteresowaniu. Organizacją 
związku jedynie może zając się załoga jeśli uzna to za stosowne.
W dalszej rozmowie [Józef] Kowalczyk stwierdził, że działający od niedawna 
samorząd pracowniczy wystąpił z wnioskiem o anulowanie kar dyscyplinarnych 
z tytułu uczestnictwa w strajku 10.XI.1982 r. Uważa, że będzie to załatwione 
przez dyrekcję pozytywnie, a to dlatego aby wytworzyć – jak to określił – reklamę 
samorządowy pracowniczemu.
 Na zakończenie rozmowy został poinformowany o zachodzących 
zamianach w ustawodawstwie w związku z zawieszeniem stanu wojennego i z 
tego tytułu obowiązującym porządkiem prawnym. Został ponadto ostrzeżony, iż 
gdy podejmie się prowadzenia negatywnej działalności zostanie nie internowany 
lecz już aresztowany i pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
Wnioski:
Podczas rozmowy nasunęły się następujące wnioski, a mianowicie takie: [Józef] 
Kowalczyk w początkowej fazie rozmowy czuł się butny i pewny siebie, był 
przekonany, iż celem rozmowy będzie zmuszenie go do wstąpienia do nowych 
zw[iązków] zawodowych. Jednak w trakcie rozmowy został przekonany, 
że celem rozmowy nie były związki zawodowe lecz dostrzeżenie go przed 
podejmowaniem negatywnej działalności. Po jego ostrzeżeniu zmienił swą 
postawę, nie był już taki butny i pewny siebie.
Na podstawie tej rozmowy wywnioskowałem, że wym[ieniony] podejmie 
wrogiej działalności, lecz nadal pozostanie przy swych przekonaniach.

Insp[ektor] Wydziału V KWMO
Piotrków Trybunalski

mł. chor. A[ndrzej] Wójcik1
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wyk. 3 egz.
egz. nr 1 – spr[awa] oper[acyjnego] spr[awdzenia] „Wojak”
egz. nr 2 – sekcja III
egz. nr 3 – spr[awa] ob[iektowa] „Maszyna”

Źródło: AIPN Ld, 067/364, k. 92, oryginał, mps.

1 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
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Nr 70

B.d., b.m., – Wykaz internowanych etatowych pracowników ZR NSZZ 
„Solidarność” w Częstochowie.

Wykaz 
osób internowanych – etatowych pracowników Zarządu Regionu NSZZ 

„Solidarność” Region Częstochowskia

L.p. Nazwisko i imię Internowany dnia Zwolniony dnia Uwagi
1. Bagiński Sylwester 14.XII.1981 r. a1.04.[19]82 [r.]1 ZR RI
2. Burtan Jerzy 13.XII.1981 r. aUcieczka 26.02a

3. Dylczyk Ryszard 13.XII.1981 r. a29.04.[19]82 [r.]a

4. Gołębiowska Aleksandra1 13.XII.1981 r. 15.I.1982 r.
5. Grzybowska Halina2 13.XII.1981 r.
6. Gospodarek Bogumił 13.XII.1981 r. a29.04.[19]82 [r.]a

7. Kapsa Jarosław 13.XII.1981 r.
8. Klajn Jerzy 13.XII.1981 r. a31.03a

9. Kokot Zbigniew 13.XII.1981 r.
10. Konstantinidis Jergos 13.XII.1981 r.
11. Kuligowski Andrzej3 13.XII.1981 r. a29.04.[19]82 [r.]a

12. Minor Marek4 13.XII.1981 r.
13. Okularczyk Andrzej5 13.XII.1981 r. a8.03.[19]82 [r.]a

14. Reterska Anna6 13.XII.1981 r.
15. Tondel Zbigniew7 13.XII.1981 r. a29.04.[19]82 [r.]a

16. Wieczorek Henryk 13.XII.1981 r. a18.02.[19]82 [r.]a

17. Więckowski Wojciech 13.XII.1981 r.
18. Zembrzuski Marian 13.XII.1981 r. a22.06.[19]82 [r.]a

19. Biało Krzysztof 14.XII.1981 r. Areszt tym[czasowy] 
19.12.[19]81 r. skazany 
na 4,5 roku po[zbawienia] 
wolności dnia 
29.12.[19]81 r.

20. Myga Grzegorz 24.XII.1981 r. ZR RI areszt 
tym[czasowy] 
28.12.[19]81 r.

Źródło: AIPN Ka, 021/216, t. 1, k. 19-20, oryginał, mps.

1 Aleksandra Gołębiowska (ur. 1941). Działaczka związkowa; pracownik ZR NSZZ 
„Solidarność” Region Częstochowa; 1981-1982 internowana. AIPN Ka, sygn. 010/52, 

a-1 Wpisano odręcznie.
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t. 2, k. 56; W. Rotarski, Częstochowska lista internowanych, [cz. I] (A-I), „Gazeta Solidarna” 
(2007), nr 212, s. 9.

2 Halina (Agata) Grzybowska (ur. 1941). Działaczka związkowa; 1981 pracownik ZR NSZZ 
„Solidarność” Region Częstochowa; redaktor „Biuletynu Solidarność Region Częstochowa”; 
1981-1982 internowana; 1982-1988 współpracowniczka Komitetu Helsińskiego; od 1985 orga-
nizatorka Tygodni Kultury Chrześcijańskiej; 1989-1990 członek Prezydium KO w Częstochowie; 
rozpracowywana w ramach KE kryptonim „Agata”. AIPN Ka, sygn. 010/52, t. 2, k. 56; W. Ro-
tarski, Częstochowska lista internowanych, [cz. I] (A-I), „Gazeta Solidarna” (2007), nr 212, s. 9; 
M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim…, s. 66 n.

3 Andrzej Kuligowski (ur. 1940). Działacz związkowy; pracownik ZR NSZZ „Solidarność” 
Region Częstochowa; 1981-1982 internowany. AIPN Ka, sygn. 010/52, t. 2, k. 56; W. Rotarski, 
Częstochowska lista internowanych, cz. II (J-M), „Gazeta Solidarna” (2007), nr 213, s. 9.

4 Marek Minor (ur. 1956). Działacz związkowy; 1981 pracownik ZR NSZZ „Solidarność” 
Region Częstochowa; 1981-1982 internowany. AIPN Ka, sygn. 010/52, t. 4, k. 57; W. Rotarski, 
Częstochowska lista internowanych, cz. II (J-M), „Gazeta Solidarna” (2007), nr 213, s. 9.

5 Andrzej Okularczyk (ur. 1931). Nauczyciel akademicki, działacz związkowy i społeczny; 
1949-1951 współtwórca tajnej organizacji Walka o Niepodległość; 1951-1953 więziony; 1970-
-1977 kierownik Międzywydziałowego Zakładu Nowych Technik Nauczania Politechniki Często-
chowskiej; 1980-1981 współorganizator i wiceprzewodniczący, 1989-1991 przewodniczący, od 
1998 wiceprzewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Politechniki Częstochowskiej; 1981, 1989 
delegat na WZD Region Częstochowa; 1981 członek ZR NSZZ „Solidarność” Region Często-
chowa; 1981-1982 internowany; 1984-1989 współorganizator Tygodni Kultury Chrześcijańskiej; 
1989-1991 przewodniczący, 1994-1999 przewodniczący Stowarzyszenia Więzionych, Interno-
wanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym w Częstochowie; do 1978 rozpracowywany 
w ramach KE kryptonim „Optyk”. AIPN Ka, sygn. 010/52, t. 4, k. 43, 58; A. Gąsiorski, Politech-
nika Częstochowska…, s. 417, 464; M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie częstochow-
skim…, s. 29 n.

6 Anna Reterska (ur. 1951). Działacz związkowy. 1980 przewodnicząca KZ Fabryki Papieru 
w Częstochowie; 1981-1982 pracownik ZR NSZZ „Solidarność” w Częstochowie; 1981-1982 
internowana; 1982-1986 organizatorka pomocy dla rodzin represjonowanych; od 1991 współza-
łożycielka a następnie prezes Stowarzyszenia Więzionych, Internowanych i Represjonowanych 
w Stanie Wojennym w Częstochowie; od 2000 wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiej Federacji 
Stowarzyszeń Więzionych i Represjonowanych z siedzibą w Radomiu. AIPN Ka, sygn. 010/52, 
t. 2, k. 56; M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim…, s. 51 n.

7 Zbigniew Tondel (ur. 1952). Działacz związkowy; 1980 przewodniczący KW Walcowni 
Blach Grubych Huty im. Bolesława Bieruta w Częstochowie; członek KZ NSZZ „Solidarność” 
Huty im. Bolesława Bieruta w Częstochowie; 1981 członek Prezydium ZR NSZZ „Solidarność” 
Region Częstochowa; 1981-1982 internowany. W. Rotarski, Częstochowska lista internowanych, 
cz. III (N-T), „Gazeta Solidarna” (2007), nr 214, s. 9.
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Nr 71

B.d., b.m. – Słowny opis zagrożenia.

Słowny opis zagrożenia (faktu)

Z przyjętego przez Wydz[iał] „W” tut[ejszej] KW MO w maju 1981 r. do-
kumentu wynikało, że: przewodniczący Zarządu Uczelnianego istniejącego 
wówczas Niezależnego Zrzeszenia Studentów przy Politechnice Częstochow-
skiej Lewandowski Andrzej s[yn] Jana i Joanny z d[omu] Bieda, ur. 2.I.1954 
r. Cz[ęstocho]wa, […]a narod[owość] i obyw[atelstwo] polskie, pochodz[enie] 
społeczne inteligenckie, bezpartyjny, student IV r[oku] Wydz[iału] Metalurgicz-
nego, zamierza zorganizować na uczelni bibliotekę wydawnictw niezależnych 
pod patronatem NZS-u. W tym celu w[yżej] wym[ieniony] zwrócił się do Piotra 
Szwajcera1 zam[ieszkałego] Warszawa, […]a z prośbą o nadsyłanie na jego adres 
domowy, wydawnictw niezależnych – wszelkich książek, broszur, czasopism. 
Z uwagi na to, że w przeszłości wym[ieniony] był fi gurantem sprawy opera-
cyjnego rozpracowania krypt[onim] „Pływak”, zachodziło podejrzenie podjęcia 
przez niego negatywnej działalności politycznej. W związku z tym założono 
sprawę operacyjnego sprawdzenia krypt[onim] „Reformator” w celu:

− ustalenia kontaktów A[ndrzeja] Lewandowskiego z osobami mającymi 
powiązania z wydawnictwami niezależnymi, 

− operacyjnego kontrolowania przesyłanej literatury,
− rozpoznawania inicjatyw i poglądów prezentowanych w miejscowym 

środowisku akademickim z jednoczesnym neutralizowaniem negatyw-
nych zamierzeń podejmowanych przez fi guranta.

Realizując przyjęte kierunki pracy operacyjnej stwierdzono, że jako 
przewodniczący NZS-u zainspirował i doprowadził do szeregu spotkań młodzieży 
akademickiej z czołowymi działaczami krajowej opozycji m.in. Andrzejem 
Czumą2, Jackiem Kuroniem3, Adamem Michnikiem4. Figurant sprawy, 
angażując się coraz bardziej w negatywna działalność polityczną zorganizował 
kiermasz wydawnictw niezależnych nie tylko dla młodzieży akademickiej, ale 
również dla mieszkańców Cz[ęstocho]wy. Wszelkie materiały tych wydawnictw 
przywoził sam z terenu W[arsza]wy z siedziby KKK NZS, a następnie po 
znacznie zawyżonych cenach sprzedawał osobom zainteresowanym. Dotychczas 
działalność polityczna nie zadawalała jednak osoby A[ndrzeja] Lewandowskiego, 
gdyż postanowił organizować imprezy o charakterze demonstracyjnym. Do 
takich imprez można zaliczyć:

a Fragment pominięty przez autora.
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− wiec protestacyjny zorganizowany w obronie więźniów politycznych,
− przemarsz ulicami miasta grupy ok. 30-osobowej w dniu 3 maja [19]81 r., 

z terenu administrowanego przez Politechnikę Częstochowską na Jasną 
Górę,

− wiec protestacyjny związany z zamachem na papieża Jana Pawła II 
w dniu 13 maja [19]81 r.

W okresie od 26.5.[19]81 do 16.10.1981 r. fi guranta sprawy operacyjnego 
sprawdzenia A[ndrzej] Lewandowski prowadził intensywny kolportaż 
materiałów bezdebitowych w postaci broszur, książek, czasopism, ulotek 
– publikowanych przez nielegalne wydawnictwa w kraju.
Zaabsorbowany działalnością polityczną na uczelni fi gurant nie przystąpił 
do egzaminów z czterech przedmiotów specjalistycznych, mimo, że termin 
zdania upłynął z dniem 30.9.[19]81 r.
Posługując się szantażem i groźbą wobec prodziekana ds.b nauczania 
doc. Stanisława Iskierki5 usiłował wymusić przedłużenie dla niego sesji 
egzaminacyjnej. Swoim aroganckim zachowaniem dążył do zastraszenia 
w[yżej] wym[ienionego] prodziekana, „groził” że przyczyni się do usunięcia 
go z zajmowanego stanowiska.
Podjęte wówczas działania operacyjne z naszej strony doprowadziły do tego, 
że przedstawiciele NZS-u widząc tylko własny, interes przewodniczącego, 
postanowili zwołać konwencję na której odwołali wymienionego z pełnionej 
funkcji przewodniczącego NZS-u przy P[olitechnice] Cz[ęstochowskiej] 
pozbawiając go jednocześnie możliwości pełnienia jakichkolwiek funkcji 
w tej organizacji. Natomiast władze uczelni działając z naszej inspiracji, 
podjęły decyzje o skreśleniu A[ndrzeja] Lewandowskiego z listy studentów 
P[olitechniki] Cz[ęstochowskiej].
Po ogłoszeniu stanu wojennego w dni u 13 grudnia 1981 r. A[ndrzej] 
Lewandowski został zatrzymany a następnie internowany.
Od czasu zatrzymania i pobytu fi guranta w ośrodku odosobnienia, ograniczono 
wym[ienionemu] możliwość przejmowania inicjatyw, które mogłyby 
szkodzić interesom PRL i które jednocześnie należałoby dokumentować 
w ramach zagrożenia dot. Prowadzonej sprawy. W związku z tym sprawę 
operacyjnego sprawdzenia krypt[onim] „Reformator” przekwalifi kowano 
na kwestionariusz ewidencyjny.
Po zwolnieniu z ośrodka dla internowanych A[ndrzej] Lewandowski zwrócił 
się pismem z dn[ia] 17.11.[19]82 r. do MNSzWiT z prośbą o ponowne 
przyjęcie go na studia w politechnice Cz[ęstocho]wskiej motywując, że 
przerwanie studiów nastąpiło na skutek internowania jego osoby. Oczekując 

b W oryginale w/s.
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na pozytywną odpowiedź MNSzWiT w związku z wystosowaną przez niego 
prośbą o przywrócenie mu prawc studenckich, A[ndrzej] Lewandowski 
nie podejmował żadnej pracy zarobkowej. Głównym źródłem dochodu 
rodziny fi guranta był podwyższony zasiłek wychowawczy pobierany przez 
jego małżonka na męża i córkę Małgorzatę ur. 20.7.[19]82 r. Dużą pomoc 
materialną szczególnie w formie paczek zagranicznych zainicjował dla 
fi guranta miejscowy duszpasterz ks. dr I[reneusz] Skubiś6, utrzymujący 
systematyczny i ścisły kontakt z rodziną Lewandowskich.
Jednocześnie A[ndrzej] Lewandowski w m[iesią]cu styczniu br.d podjął 
starania o stały wyjazd do USA wraz z żoną i córką, sygnalizując w 
dokumentach paszportowych m.in. fakt bezprawnego skreślenia go z listy 
studentów P[olitechniki] Cz[ęstochowskiej].
Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki zakwestionowało 
decyzje rektora uczelni o skreśleniu z listy studentów A[ndrzeja] 
Lewandowskiego a przedmiotowe materiały zwróciło do ponownego 
rozpatrzenia przez władze uczelni.
Orzeczeniem powołanej komisji fi gurant został tylko zawieszony w prawach 
studenta do m[iesią]ca czerwca b.r. przy jednoczesnym przywróceniu praw 
studenckich z początkiem nowego roku akademickiego. W toku bieżącej 
kontroli operacyjnej ustalono, że fi gurant otrzymał paszport oraz wizę 
wydana przez Konsulat Amerykański w W[arsza]wie.
Z chwilą gdy uzyskaliśmy w ramach prowadzonej kontroli fi guranta 
wyprzedzającą informację o planowanym na dzień 15.6.[19[83 r. wyjeździe 
rodziny Lewandowskich, biorąc pod uwagę wcześniejsze zaangażowanie 
A[ndrzeja] Lewandowskiego w działalność antysocjalistyczną oraz 
sygnalizowane przez osobowe źródła informacji o zamierzeniach 
fi gurantów, którzy z chęci zapewnienia sobie właściwego startu życiowego 
za granicą mogą wywozić z kraju dokumenty i materiały potwierdzające ich 
zaangażowanie w działalność polityczną zainspirowano
Zarząd Zwiadu WOP lotniska Okęcie w W[arsza]wie o przeprowadzenie 
szczegółowej kontroli osobistej i bagażu fi gurantów.
W trakcie odprawy celnej dokonanej przez Urząd Celny lotniska Okęcie 
nie stwierdzono, aby w[yżej] wym[ienieni] wywozili z kraju jakiekolwiek 
materiały pozbawione w kraju debitu.
Wobec powyższego postanowiono zakończyć prowadzony kwestionariusz 
ewidencyjny na Andrzeja Lewandowskiego a przedmiotowe materiały 
złożyć w archiwum Wydz[iału] „C” KW MO Cz[ęstocho]wa.

c W oryginale prac.
d W oryginale b.r.
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W czasie prowadzenia sprawy zastosowano następujące formy, środki 
i metody pracy operacyjnej:

− wykorzystano 6 tajnych współpracowników, wykorzystano 2 kon-
takty operacyjne, 

− wykorzystano 3 kontakty służbowe, zastosowano „PT”, „W”, „B”, 
− poinformowane władze KW PZPR w Cz[ęstocho]wie,
− poinformowano władze polit[yczno]-administracyjne województwa 

oraz uczelni,
− przeprowadzono 4 rozmowy profi laktyczno-ostrzegawcze.

Wnioski:
1. Uzyskiwanie wyprzedzających informacji operacyjnych umożliwiło 

stopniowe ograniczenie prowadzonej przez fi guranta wrogiej działalności 
na uczelni a następnie całkowitą jego izolację i pozbawienie wpływów 
na środowisko akademickie.

2. Właściwa współpraca z władzami uczelni umożliwiła zainspirowanie 
ich do przedsięwzięć, które doprowadziły do:

− Skreślenia fi guranta z listy studentów,
− W przypadku sygnalizowanej nam decyzji MNSzWiT, w myśl 

której fi gurant mógł czekać na przywrócenie mu praw studen-
ckich, władze uczelni wydłużyły w czasie do maksimum jej 
realizację, co spowodowało zniechęcenie fi guranta i ostateczna 
decyzję dot[yczącą] emigracji.

3. We wszelkich działaniach typu destrukcyjnego należy rozpatrzyć 
b[ardzo] szczegółowo wszystkie aspekty prawne aby motywacyjność 
decyzji wydawanych przez inspirowane przez nas czynniki była abso-
lutnie niepodważalna. Uniknie się wówczas sytuacji jaka miała miejsce 
w przypadku uchylenia przez MNSzWiT decyzji rektora o skreśleniu 
fi guranta z listy studentówe.

Źródło: AIPN Ka, 027/579, k. 39-40, oryginał, mps.

1 Brak bliższych danych.
2 Andrzej Czuma (ur. 1938). Opozycjonista, polityk; 1970-1977 1980-1982 więziony i in-

ternowany; 1980 doradca NSZZ „Solidarność” Region Śląsko-Dąbrowski; założyciel i rzecznik 
ROPCiO; od 2006 poseł na Sejm RP; 2009 minister Sprawiedliwości.

e Poniżej pieczęć podłużna Zastępca Naczelnika Wydziału III KWMO w Częstochowie por. 
mgr Grzegorz Bem oraz podpis nieczytelny. 
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3 Jacek Kuroń (1934-2004). Działacz związkowy, polityk; wielokrotnie wieziony za dzia-
łalność opozycyjną; 1976 współzałożyciel KOR; 1980-1981 doradca MKZ Gdańsk, KKP i KK 
NSZZ „Solidarność”; 1988 współorganizator KO przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”; 
1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu; 1989-2001 poseł na Sejm PRL (RP); 1992-1993 minister 
Pracy i Polityki Społecznej. Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL…, t. 1, s. 238-239.

4 Adam Michnik (1934-2004). Działacz związkowy, polityk, publicysta; wielokrotnie wiezio-
ny za działalność opozycyjną; 1977 członek KOR; 1980-1981 doradca ZR NSZZ „Solidarność” 
Region Mazowsze; 1981-1982 internowany; 1987 doradca KKW; od 1988 członek KO przy Prze-
wodniczącym NSZZ „Solidarność”; 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu; 1989-1991 poseł na 
Sejm PRL (RP); od 1989 redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”; 1990 współzałożyciel ROAD. 
Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL…, t. 1, s. 276-277.

5 Stanisław Iskierka (ur. 1936). Nauczyciel akademicki; 1984-1990 prorektor Politechniki 
Częstochowskiej. A. Gąsiorski, Politechnika Częstochowska…, s. 440.

6 Ireneusz Skubiś (ur. 1938). Kapłan archidiecezji częstochowskiej, 1961 przyjął święcenia 
kapłańskie; scholastyk kapituły częstochowskiej; od 1983 redaktor Tygodnika Katolickiego „Nie-
dziela”; wikariusz biskupi do spraw środków społecznego przekazu; 2000 protonotariusz apostol-
ski (infułat). AKMCz, Akta personalne ks. Ireneusza Skubisia.
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Nr 72

1983 styczeń 3, Częstochowa – Postanowienie o umorzeniu śledztwa.

Sygn. akt. 1 Ds.40181/82/Sa

Postanowienie
o umorzeniu śledztwa – bdochodzeniab

Data 3 stycznia 1983 r.
Jerzy Cieślak – wiceprokurator Prokuratury Rejonowej w Częstochowie w spra-
wie kontynuowania działalności związkowej z art. art. 46 ust. 1 dekretu o stanie 
wojennym na zasadzie art. 11 pkt 280 § 1 oraz art. 213, 281 § 1, 282 § 1 kpk

postanowił
umorzyć śledztwo w sprawie kontynuowania działalności związkowej tj. o 
przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym wobec niewykrycia 
sprawców.

Uzasadnienie
W dniu 20 września 1982 r. do Wojewody Częstochowskiego wpłynął list adre-
sowany do biskupa przemyskiego ks. Ignacego Tokarczuka, z którego wynika, 
że bliżej nie ustalona grupa osób kontynuuje działalność związkową przez wy-
bieranie tajnych organów związkowych i odbywanie nielegalnych zebrań.
Wszczęto śledztwo o przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym.
W toku postępowania przygotowawczego przesłuchano świadków, dokonano 
przeszukania mieszkań oraz wykonano badanie porównawcze pisma maszyno-
wego w Pracowni Badań Dokumentów Wydziału Kryminalistyki KW MO w 
Częstochowie.
 Mimo wykonania tych czynności nie wykryto autorów ww.c listu, ani 
kontynuatorów nielegalnej działalności związkowej.
W związku z tym należało śledztwo umorzyć.

Wiceprokurator Prokuratury Rejonowej
/J[erzy] Cieślak/d

Źródło: AIPN Ka, 09/49, t. 1, k. 28, oryginał, druk, mps.

a Obok pieczęć podłużna Prokuratura Rejonowa ul. Dąbrowskiego 23/35 42-201 Częstocho-
wa.

b Wyrażenie skreślone odręcznie.
c W oryginale w/w.
d Podpis nieczytelny.
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Nr 73

1983 styczeń 6, Piotrków Trybunalski – Informacja operacyjna TW 
„Stelmach”.

Piotrków Tryb[unalski] dnia 6.01.1983 r.
Źródło „Stelmach”
Przyjął ppłk [Zdzisław] Dzwonkowski
Miejsce „Meteor”

Tajne
Egz. nr a1a

Informacja operacyjna

1. W dniu 16.12.[19]82 r. uczestniczyłem w Mszy Świętej na Jasnej Górze, 
która rozpoczęła się o godz. 17.00 a do przyjścia nawoływały ogłoszenia 
wydane przez „Solidarność” z Częstochowy. Moje uczestnictwo w Mszy 
[Św.] nastąpiło za wiedzą organów SB w Piotrkowie Tryb[unalskim]. 
Do Częstochowy zabrałem ze sobą łącznika Michalskiego Leszka, 
o którym wspominałem wielokrotnie w poprzednich raportach. W 
Częstochowie byliśmy już o godzinie 16.00. Dało się zauważyć dużo 
patroli milicyjnych /po 5 i 10 osób/ - wydawało się, że jest ich prawie tyle 
co cywili. Na Jasnej Górze byliśmy już o godzinie 16.20. Początkowa 
ludzie zaczęli przychodzić pojedynczob, później maleńkimi grupkami. 
Tuż przed uroczystością ruch się nasilił tak, że razem na Jasnej Górze 
mogło być około czterech tysięcy ludzi. Zapalono a Alei na Jasnej Górze 
znicze w kształcie krzyża ułożonego bezpośrednio wzdłuż całego dojścia 
do pomnika Matki Boskiej. Msza [Św.] rozpoczęła się tak jak każda 
inna /nie było jej w trakcie żadnych wypowiedzi ze strony księży, które 
nawiązywałoby do tego co później miało nastąpić/. Po zakończeniu 
Mszy [Św.] pozostało wiele osób palcami uniesionymi do góry jak 
gdyby szukających się. Widać było, że większość obecnych na Mszy 
[Św.] nie była zainteresowana jej przebiegiem traktując ją jako pretekst 
do tego aby się zebrać z innymi. Po wyjściu z katedry spotkaliśmy 
wspólną znajomą /córka [Ryszarda] Dylczyka/, która na powiedziała, 
że ojciec jej też jest tutaj obecny. Nie mogliśmy go jednak odszukać. 
Natknęliśmy się również na mojego znajomego z KPN – [Jerzego] 
Królikowskiegoc1 z Kłobucka, który niezbyt skory był do rozmowy /

a-a Wpisano odręcznie.
b W oryginale pojedyńczo.
c W oryginale błędnie zapisano Królikiewicza.
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myśli miał gdzieś rozbiegane/ i wkrótce nam zniknął z oczu. Uczestnicy 
Mszy Św. ustawili się na alejce od pomnika Matki Boskiej do pomnika 
Nieznanego Żołnierza. Zaśpiewano hymn „Jeszcze Polska nie zginęła”, 
„Boże coś Polskę” następnie ktoś rzucił hasło „Solidarność” i wszyscy 
zaczęli skandować to słowo, następnie „wolne związki”, „Leszek z 
nami”.
W tym czasie okolice Jasnej Góry obstawione były kordonem sił 
porządkowych. Z tłumu, który stał w odległości około 60 metrów 
od kordonu podchodziło w jego kierunku /sił porządkowych/ trzech 
osobników. Jeden podpalał przygasłe znicze zbliżające się coraz bardziej 
do oddziałów Milicji i ZOMO, inny chodził wzdłuż alei od tłumu do 
tego, który odpalał znicze i czasami zamieniał z nim jakieś zdanie – 
miał przy tym przez cały czas wyciągniętą w górę rękę i place w literę 
vałd, wymachiwał ręką /prowokacyjnie/ w stronę sił porządkowych. 
Trzeci zaś chodził też z podniesioną ręką w tym samym rejonie jak 
gdyby chcąc przybliżyć ludzi do zwarcia. Ten pierwszy który odpalał 
znicze tez zaczął skandować z ludźmi. Jeden z tych trzech nosiłe hasło 
„gestapo” ludzie podchwycili. Powiedziałem do [Leszka] Michalskiego 
„przypatrz się tym trzem – to są prowokatorzy, chcą ludzi popchnąć 
do rozróbyf – ciekawe po czyjej stronie stoją”. [Leszek] Michalski nie 
wierzył, że to prowokatorzy. Przyjrzał się dobrze wszystkim trzem i 
również w zachowaniu nie widział nic podejrzanego. Zaczęły padać 
następne wyzwiska pod adresem sił milicyjnych takie jak „darmozjady”, 
„do roboty”, „moskiewskie pachołki” i znowu „Solidarność”g, „wolne 
związki”, itp. Siły porządkowe zaczęły nawoływać do rozejścia się. 
Powiedziałem [Leszkowi] Michalskiemu abyśmy poszli w kierunku w 
kierunku stacji PKP. Przeszliśmy poprzez kordon ZOMO na drugą stronę 
ulicy, gdzie zaczęli się gromadzić ludzi /w alejach/ w ilości około 2 tysh. 
osób. Zaczęto spychać ludzi z alei w kierunku przeciwnym do Jasnej 
Góry. Manifestacyjnie zaczęły jeździć wozy z działkami wodnymi. 
Zaczęły też jeździć gaziki z wyrzutniami do gazu – nie było dla nich 
żadnej drogi, wjeżdżali w środek tłumu na chodnik, w poprzek ulicy, 
po schodach, nie zatrzymując się ani na chwilę. Ludzie bardzo bluźnili 
widząc takie zachowanie się ZOMO.
W pewnym momencie zobaczyłem jednego z trzech prowokatorów /

d W oryginale fał.
e W oryginale nusił.
f W oryginale rozruby.
g W oryginale „solidarność”.
h W oryginale tyś.
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który podpalał znicze na Jasnej Górze/ szedł on swobodnie z dwoma 
funkcjonariuszami ZOMO rozmawiając z ożywieniem i tego który 
szedł z jego prawej strony klepnął dwukrotnie w plecy – zatrzymali 
się obok milicyjnej Nyski. Pokazałem go [Leszkowi] Michalskiemu, 
który natychmiast go poznał i bardzo się dziwił, że ja go wyczułem tam 
na Jasnej Górze. Człowiek ten ubrany we wranglery już dosyć dobrze 
wytarte i krótką kurteczkę, był wysoki ponad 190 cm wzrostu, miał 
przerzuconą przez ramię torbę w stylu adidas.
O godzinie 20.30 poszliśmy do lokalu TKKF /kawiarnia/ wypiliśmy po 
kawie i 2 setki koniaku a następnie pojechaliśmy do Radomska.

2. Sytuacja w Radomsku jest dobra – panuje spokój, nikt nie chce się 
wychylać. [Andrzej] Ciepielewski zupełnie przestał się interesować 
sprawami podziemia „Solidarności”, a w każdym razie nie wspomina nic 
na ten temat. Wiem, że chciałby pojechać do Szwajcarii choć na kilka lat, 
gdzie ma rodzinę. [Piotr] Pawłowski z DK też nie wykazuje specjalnych 
chęci do działania – praktycznie jest wyłączony. Dudek jest chory w 
dalszym ciągu i tez odeszła mu ochota do działania. [Józef] Kowalczyk tez 
się uspokoił i nie dyskutuje wiele na temat obecnej sytuacji. Płomiński2 
z Famegu praktycznie jest zrezygnowany. [Stanisław] Kipigroch 
z ZP „Komuna Paryska” dużo mówi ale nic nie robi szkodliwego. 
Przekonywałem ludzi, że dotychczasowe metody działania niewielei 
przynoszą pożytku, że ulotki czy biuletyny niewiele pomogą a czasy 
manifestacji ulicznych jak widać się skończyły, że trzeba teraz odpuścić 
/nie wiadomo na ile lat/ i czekać na kolejny zakręt w historii. Mimo, iż 
osoby te zaprzestały działalności są przekonane, że „Solidarność” prędzej 
czy później będzie działać legalnie, „zwycięży” i nie załamuje się obecną 
sytuacją twierdząc, że te ileś lat będzie odpoczynkiem przed następnym 
wybuchem niezadowolenia społeczeństwa. Wszyscy krytykują sytuację 
w zakładach, gdzie wywierane są naciski na pracowników aby wstąpili 
do nowych związków zawodowych.

„Stelmach”
Wyk. 2 egz.
Opr. DZ/Druk AJ
Nr ks. masz. a010/83a

Źródło: AIPN Ld, 0031/443, k. 151-152, oryginał, mps.

i W oryginale nie wiele.



ks. Władysław Piotr Wlaźlak

270

1 Jerzy Królikowski (ur. 1936). Działacz związkowy; od 1980 członek KPN; 1981-1982 
internowany; 1981 rozpracowywany w ramach SOS kryptonim „Działacz”. AIPN Ka, 027/447; 
W. Rotarski, Częstochowska lista internowanych, cz. II (J-M), „Gazeta Solidarna” (2007), nr 213, 
s. 9; M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim…, s. 385; 439.

2 Brak bliższych danych.
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Nr 74

1983 styczeń 24, Radomsko – Analiza i ocena sprawy obiektowej kryptonim 
„Związkowiec”.

Radomsko, dnia 24.I.1983 r.
Tajne spec[jalnego] znaczenia

Egz. nr a1a

Analiza i ocena
sprawy obiektowej krypt[onim] „Związkowiec” nr rej. 005159

I. Charakterystyka obiektu
Nazwa i adres: Delegatura NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomszczańskiej w 
Radomsku, ul. Kościuszki 7
Nazwa regionu: Zarząd Regionalny NSZZ „Solidarność” w Częstochowie, 
ul. Kościuszki 18/20
Liczba członków zarządu: Ogółem – 20 osób, w tym 9-cio osobowym 
prezydium
Liczba etatowych członków prezydium: Ogółem – 3 osoby
Ilość komisji:    Ogółem – 4, w tym:
      a/ komisja ds.b zaopatrzenia 
– 6 osób
      b/ komisja ds.b interwencji – 6 
osób

c/ komisja ds.b gospodarki 
mieszkaniowej – 2 osoby
d/ komisja zdrowia, kultury i 
oświaty – 3 osoby

Ilość zakładów pracy zarejestrowanych w delegaturze „Solidarności” w 
Radomsku: Ogółem 55
Ilość zrzeszonych członków: Ogółem – 19.032

II. Stan zagrożeń oraz efekty działań profi laktyczno-operacyjnych
Analiza uzyskanych w 1982 roku informacji wskazuje, że sytuacja polityczno 
– operacyjna w obiekcie kształtowała się pozytywnie. Bez wątpienia największy 
na to wpływ miało wprowadzenia 13.XII.1981 roku stanu wojennego w kraju.
W wyniku tej decyzji – biorąc pod uwagę możliwość podjęcia negatywnej 
działalności w postaci podburzania załóg do podejmowania akcji protestacyjnych 
– internowano następujące osoby:

a-a Wpisano odręcznie.
b W oryginale d/s.
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− Kowalczyk Józef – przewodniczący Zarządu Delegatury NSZZ 
„Solidarność” Ziemi Radomszczańskiej,

− Walas Roman – członek prezydium Zarządu Delegatury, przewodniczący 
KZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Meblarskiego im. Gwardii 
Ludowej,

− Sobczyński Stanisław – przewodniczący KZ „Solidarność” w Zakładach 
Przemysłowych im. Komuny Paryskiej „szara eminencja” w prezydium 
Zarządu Delegatury,

− Zaręba Mieczysław – v[i]ce przewodniczący KZ „Solidarność” w ZPM 
im. GL, posiadał duży wpływ na Walasa Romana.
Wszyscy w[yżej] wymienieni praktycznie od momentu powstania 

związku „Solidarność” kontrolowani byli w ranach spraw operacyjnych 
krypt[onim] „Szczupły”, „Staś”, „Kozak” i „Wojak”. W wyniku podjętych 
działań fi gurant sprawy operacyjnego sprawdzenie krypt[onim] „Staś” 
jest od momentu zwolnienia z ośrodka odosobnienia wykorzystywany 
operacyjnie. Pozostali ww.c w dalszym ciągu kontrolowania są w ramach 
spraw operacyjnych.
 Spośród 9-ciu członków byłego Prezydium Zarządu Delegatury 
Solidarności” w Radomsku 3-ch jest wykorzystywanych operacyjnie.
 Inną metodą zmierzającą do neutralizowania poczynań kierowniczego 
aktywu zawszonego związku „Solidarność” w Radomsku było przeprowadze-
nie na początku 1982 roku szeregu rozmów profi laktyczno-ostrzegawczych i 
pobranie tzw. deklaracji lojalności od następujących osób:

− Potyra Waldemar – b[yły] v[i]ce przewodniczący Zarządu 
Delegatury NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomszczańskiej w 
Radomsku /podpisał tzw. deklarację lojalności/,

− Ciężki Marian – członek prezydium Zarządu Delegatury „Solidarność” 
w Radomsku, v[i]ce przewodniczący KZ „Solidarności” w ZPM 
im. GL, delegat na I Krajowy Zjazd „Solidarności” /podpisał tzw. 
deklarację lojalności/,

− Ciepielewski Andrzej – członek Zarządu Delegatury „Solidarności” 
w Radomsku, przewodniczący KZ w Zakładzie Gospodarczym 
Handlu, delegat na I Krajowy Zjazd „Solidarności” /podpisał 
deklarację lojalności/,

− Matyjaszczyk Bogdan, członek Zarządu Delegatury „Solidarności” 
w Radomsku, członek KZ w Wytwórni Konstrukcji Stalowych 
„Mostostal”, w okresie euforii strajkowej komisarz strajkowy na 
terenie Radomska /podpisał deklarację lojalności/.

c W oryginale w/w.
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Na bieżąco prowadzono również dialogi operacyjne z:
− Alfs Danutą – sekretarzem Prezydium Zarządu Delegatury NSZZ 

„Solidarność” Ziemi Radomszczańskiej doprowadzając do 
wystąpienia jej w telewizji polskiej w dniu 09.I.1982 r. w programie 
demaskującym działalność Kowalczyka Józefa,

− Ptak Zbigniew – członek Zarządu Delegatury „Solidarności” w 
Radomsku, członek prezydium KZ w ZP „Komuny Paryskiej”.

Należy dodać, że do stosowanych w ciągu całego roku 1982 metod pracy 
operacyjnej należało prowadzenie rozmów profi laktycznych, profi laktyczno-
ostrzegawczych, ostrzegawczych i profi laktyczno-wychowawczych z członkami 
kierownictwa „Solidarności” w Radomsku, do których należeli w[yżej] 
wymienieni oraz:

− Pawłowski Piotr – członek Zarządu Delegatury „Solidarności” 
w Radomsku, przewodniczący KZ w Miejskim Domu Kultury, 
posiadał negatywny wpływ na młodzież przychodzącą do tej 
placówki,

Przed każdą tzw. miesięcznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce tj. przed 
każdym 13-tym kolejnego miesiąca, a także kolejnymi datami które stać się 
miały dniami strajków generalnych zapowiadanych przez zachodnie rozgłośnie 
radiowe.
 Do jeszcze innych metod pracy operacyjnej stosowanych przez Służbę 
Bezpieczeństwa w ciągu 1982 roku należały:

− przeszukania pomieszczeń b[yłych] działaczy Delegatury NSZZ 
„Solidarność” Ziemi Radomszczańskiej, które dotyczyły:

Kowalczyka Józefa – przewodniczącego Delegatury,
Potyry Waldemara – v[i]ce przewodniczący Delegatury, 
Pawłowskiego Piotra – członek Zarządu Delegatury,
Michalskiego Leszka – członek „Solidarności” podejrzany o przynależność do 
nielegalnej grupy.

− zatrzymania osób na 48 godzin:
− Pawłowski Piotr – dane jwd.
− Kowalczyk Józef – [dane jw.]
− Potyra Waldemar – [dane jw.]
− zasadzki:
− zorganizowano jedną 01.XI.1982 r. w związku z uzyskaną informacja, 

iż ww.c nocy podjęta zostanie próba wmurowania tablicy z napisem 
„Ofi arom grudnia 81 – Solidarność” w mur okalający klasztor O.O. 
Franciszkanów w Radomsku.

d W oryginale j.w.
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Należy stwierdzić, że metody te w zasadzie zdały egzamin przyczyniając się do 
dezintegracji środowiska byłego kierownictwa radomszczańskiej „Solidarności” 
oraz neutralizacji jego poczynań, a także osłabiły znacznie autorytet działaczy 
Delegatury w środowisku załóg zakładów pracy.

 Jednak gwoli ścisłości trzeba stwierdzić, że mimo stosowania w[yżej] 
wymienionych, a także innych form i metod pracy operacyjnej w minionym 
roku odnotowaliśmy na terenie miasta kilka przypadków negatywnych działań, 
jakkolwiek nie wpłynęły one na pogorszenie się atmosfery wśród mieszkańców 
miasta.

 Do przypadków tych należało:
− 29.I.1982 r. – wykonanie napisu „Precz z komunizmem” na ul. A[rmii] 

Czerwonej. Sprawców ujęto na gorącym uczynku. Okazali się nimi: 
uczeń Szkoły Podstawowej – lat 16, uczeń Technikum Mechanicznego 
lat 19 i pracownik Zakładu Grafi cznego w Radomsku – lat 21. Całość 
dokumentów przekazano do Wydziału III, który wspólnie z Wydziałem 
Śledczym dalej prowadził sprawę,

− 6.II.1982 r. – rozrzucenie 5 sztuk ulotek zawierających dowcip o 
żołnierzu polskim i radzieckim. Wszystkie ulotki zabezpieczono.

− 01.III.1982 r. – naklejono w 5-ciu punktach miasta ulotki z napisem 
„Solidarność działa”. Wszystkie zerwano wkrótce po ujawnieniu,

− 31.III.1982 r. – ujawnienie nielegalnej grupy złożonej z działaczy b[yłej] 
Delegatury NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomszczańskiej w osobach 
Ciepielewskiego Andrzeja i Dudka Zdzisława mającej na celu redagowanie, 
powielanie i kolportowanie biuletynów i ulotek o treści antypaństwowej, 
antypartyjnej i antyrządowej. Powyższa sytuacja kontrolowana była w 
ramach sprawy operacyjnego rozpoznania krypt[onim] „Biuletyn” 
przy pomocy osobowego źródła informacji wprowadzonego do ww.b 
grupy, której działalność we wrześniu [19]82 r. została zlikwidowana. 
Nie doprowadzono do procesowego udokumentowania działalności tej 
grupy z uwagi na realne niebezpieczeństwo dekonspiracji źródła.

− 26.IV.1982 r. – ujawnienie w oparciu o informację operacyjną że jeden 
z pracowników Miejskiego Domu Kultury, b[yły] członek Zarządu 
Delegatury „Solidarności” w Radomsku kolportuje wśród zaufanyche 
ludzi nielegalne wydawnictwa pochodzące z różnych rejonów kraju. 
Ponieważ początkowo usiłował on docierać do chronionych przez 
Wydział V zakładów pracy założono sprawę operacyjnego sprawdzenia 
krypt[onim] „Kolporter”. Później jednak ograniczył on zasięg swojej 
działalności niemal wyłącznie do osób ze środowiska kulturalno – 

e W oryginale zufanych.
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oświatowego na terenie Radomska. W związku z tym całość materiałów 
uzyskanych w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt[onim] 
„Kolporter” przekazano do dalszego prowadzenia tut[ejszemu] 
Wydziałowi III, współdziałając z nim na bieżąco w przedmiotowej 
sprawie,

− 29.IV.1982 r. – ujawnienie i zneutralizowanie poprzez osobowe źródło 
informacji zamiaru wywieszenia w dniu 1 Maja transparentu z napisem: 
„Precz z juntąf – Solidarność zwycięży”,

− Wywieszenie na ogrodzeniu ZPW im. GL szturmówki koloru czerwonego 
z głową Lenina, na której wymalowano czarna swastykę. Zdjęto ją 
natychmiast po ujawnieniu,

− 21.VII.982 r. – rozrzucenie w 4-ch punktach miasta 4 sztuk ulotek 
zatytułowanych „Solidarność – KOS”. Wszystkie zabezpieczono.

− 10.X.1982 r. – rozrzucenie 3 sztuk ulotek z napisem: „Terror – PZPR 
– ZSRR” oraz napisug na płocie ul. A[rmii] Krajowej „Solidarność”. 
Ulotki zabezpieczono, napis zamalowano

− 16.X.1982 r. – rozrzucenie 9 sztuk ulotek na przystanku autobusowym 
zatytułowanych „Do wszystkich pracowników ZP „Komuna Paryska” 
i podpisanych przez Komitet Samoobrony Społecznej ZP „KP” oraz 
2 sztuk identycznych ulotek na ul. Krasickiego. Wszystkie ulotki 
zabezpieczono,

− wmurowanie w mur okalający klasztor O.O. Franciszkanów tablicy 
z napisem „Ofi arom grudnia 81 r. – Solidarność”. Tablica ta została 
usunięta natychmiast po jej ujawnieniu.

Należy jeszcze podkreślić, że mieszkańcy miasta ani razu nie dali posłuchu 
tego rodzaju propagandzie, która od połowy października zupełnie zamarła.

 Reasumując, w minionym okresie Służba Bezpieczeństwa ujawniła 10 
różnego rodzaju zagrożeń, w tym:

− 8 przypadków wrogiej propagandy,
− 2 przypadki usiłowania utworzenia nielegalnych grup w celu redagowania, 

powielania i kolportowania wrogich wydawnictw.
Na powyższe zagrożenia założono:

− 1 sprawę operacyjnego rozpoznania,
− 1 sprawę operacyjnego sprawdzenia,
− 4 kwestionariusze ewidencyjne.

Biorąc pod uwagę fakt, iż na mocy ustawy sejmowej z dnia 8.X.1982 roku 
działające do 13.XII.1981 r. związki zawodowe /w tym NSZZ „Solidarność”/ 
zostały zdelegalizowane sprawę obiektową krypt[onim] „Związkowiec” 

f W oryginale huntą.
g W oryginale naoisu.
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prowadzona na Delegaturę NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomszczańskiej 
postanowiono zakończyć, a materiały złożyć w archiwum Wydziału „C” 
tut[ejszej] KW MO.
 Niemniej jednak ci spośród byłych członków Zarządu Delegatury, 
którzy nie są dotychczas wykorzystywane operacyjnie będą w dalszym ciągu 
kontrolowanie w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia /Kowalczyk 
Józef, Walas Roman i Pawłowski Piotr/ oraz kwestionariuszy ewidencyjnych 
/Ciepielewski Andrzej, Matyjaszczyk Bogdan/. Inni członkowie byłego 
kierownictwa „Solidarności” z Radomska kontrolowani są w ramach 
poszczególnych spraw obiektowych takich jak: kryptonimh „Metal, „Drzewo”, 
„Maszyna” i „Stal”.

Kierownik Grupy Wydziału V
KW MO w Piotrkowie Tryb[unalskim]

por. mgr Jerzy Chodoreki

Wykonano 4 egz.
Egz. nr 1 – spr[awa] obiekt[owa] „Związkowiec”
Egz. nr 2, 3 i 4 a/a
Opr. i Wyk. J[erzy] Ch[odorek]

Źródło: AIPN Ld, 069/27, k. 10-16, oryginał, mps.

h W oryginale krypt. krypt.
i Powyżej podpis nieczytelny.
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Nr 75

1983 marzec 1, Piotrków Trybunalski – Informacja operacyjna w sprawie 
spotkania w Radomsku z Józefem Kowalczykiem.

 Piotrków Tryb[unalski], dnia 1.03.1983 roku
Źródło KOa J[ózef] K[owalczyk]
Przyjął mjr [Jan] Półbratek

Tajne spec[jalnego] znaczenia
Egz. Nr b3b

Informacja operacyjna
opracowana na podstawie słów źródła

 W dniu dzisiejszym wywołał spotkanie Józef Kowalczyk, b[yły] 
przewodniczący Delegatury NSZZ „Solidarność” w Radomsku przekazując 
następującą informację:
 W dniu 28.02.1983 roku o godz. 18.20 przyszedł do niego do domu 
mieszkaniec Gomunic, który pracuje w jednym z zakładów w Częstochowie, 
który był członkiem Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi 
Częstochowskiej. Osobiście [Józef] Kowalczyk z osobnikiem tym nie 
rozmawiał, gdyż nie było go w domu w tym czasie. Z relacji żony wynika, że zna 
go, gdyż bywał razem z nimi na różnych imprezach ale nazwiska nie pamięta. 
Charakteryzując go podała, że nosi wąsy, wysoki, włosy ciemne, w wieku 
około 30-35 lat. Osobnik ten chciał się z [Józefem] Kowalczykiem spotkać 
w związku z wizytą p[ana] Bogdana u Ryszarda Dylczyka w Częstochowie. 
Co chciał tego [Józefowi] Kowalczykowi nie mówił. [Józef] Kowalczyk jest 
przekonany, że Częstochowa sprawdza Bogdana czy faktycznie on go do niego 
posłał. Ustaliliśmy, że gdyby przyszedł aby oświadczyć, że jedynie Bogdanowi 
może ufać, to nie tylko on ale i [Stanisław] Sobczyński jako przewodniczący 
KZ NSZZ „Solidarność” przy Zakładach im. „Komuny Paryskiej” dał do 
wykonania tego zadania swego zastępcę i jako oboje zaufali. Następnie [Józef] 
Kowalczyk pytał jakie Bogdan /TWc ps. [„]Artur[”]/ otrzymał zalecenie od 
[Ryszarda] Dylczyka i co on ma robić. Na poprzednim spotkaniu uzgodniono z 
[Józefem] Kowalczykiem, że spotkamy się po powrocie Bogdana od [Ryszarda] 
Dylczyka w trójkę i ustalimy co mamy robić. Dziś [Józef] Kowalczyk oświadczył, 
że może być doradcą – konsultantem ale jednak rozmyślił się, że Bogdana nie 
będziemy prosić i oboje podyskutujemy, ja mu z grubsza mam zrelacjonować 

a W oryginale ko.
b-b Wpisano odręcznie.
c W oryginale tw.
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co [Ryszard] Dylczyk zlecił do wykonania. Uzgodniliśmy, że zrelacjonuję mu 
przebieg wizyty Bogdana u [Ryszarda] Dylczyka i jak sam określił ustalimy co 
jego łącznik „Bogdan” ma wykonać dla [Ryszarda] Dylczyka.
Ustalono, że spotkamy się w dniu […]d.03.1983 roku o godz. 9.00 rano 
w Radomsku u niego w domu, gdyż żona będzie w pracy, dzieci w szkole a on 
jest na zwolnieniu lekarskim, ma opiekę nad ciężko chorą matką, które mieszka 
razem z nimi lecz leży w innym mieszkaniu. Na to spotkanie wyraziłem zgodę.
[Józef] Kowalczyk podczas wizyty oświadczył mi również, że w tym samym 
dniu złożył mu wizytę działacz „Solidarności” z Łodzi skąd on zna go osobiście 
ale jaki był cel jego wizyty powie mi bliżej w piątek.
 Następnie zapytałem co było powodem, że chciał się ze mną spotkać czy 
tylko chodziło o wizytę Bogdana u Dylczyków. [Józef] Kowalczyk oświadczył 
mi, że w części tak ale prawdziwie to był zaniepokojony wizytą tych dwóch 
kolegów, jednego z Częstochowy i drugiego z Łodzi. Oświadczyłem mu, że być 
może [Ryszard] Dylczyk nie wierzy, chciał sprawdzić czy Bogdan to faktycznie 
ich człowiek, a wizyta przyjaciela z Łodzi być może, że to przypadek i zbieg 
okoliczności.
 Ponieważ nalegałem by[ł Józef] Kowalczyk przypomniał sobie nazwisko 
członka Zarządu Regionalnego, który zamieszkuje w Gomunicach a zatrudniony 
jest w Częstochowie, widać było, że [Józef] Kowalczyk chce mi podać, okazywał 
i zdjęcie z poświęcenia sztandaru „Solidarności” licząc, że na tych zdjęciach 
spotka tego osobnika. Oświadczył, że na piątek ustali mi to nazwisko.
 Oceniając przeprowadzoną rozmowę należy stwierdzić, że [Józef] 
Kowalczyk w części nabiera zaufania do kontaktu ze Służba Bezpieczeństwa. 
Twierdzi, że coś Dylczykowie musimy pokazać, że robimy, mogą to być fi kcyjne 
nazwiska.
 Ponadto oświadczył, że gdyby [Ryszard] Dylczyk chciał abyśmy my tzn. 
Solidarność” Radomska wykonała ulotki, to może by nasza Służba im zrobiła, 
na co nie wyraziłem zgody oświadczając, że przecież jest powielacz, są maszyny 
i pod naszą kontrolą, tzn. pana i mnie możemy zrobić ulotki i Bogdan przekaże 
je [Ryszardowi] Dylczykowi. [Józef] Kowalczyk oświadczył, że maszyny do 
pisania są, powielacze też ale teraz jeszcze nie chciałby uruchamiać tego.
Z tego wynika, że [Józef] Kowalczyk może mieć jeszcze gdzieś u kogoś powielacz 
i maszyny, być może liczy powielacz, który „Stelmach” nam przekazał. [Józef] 
Kowalczyk mówił również, że ma kontakt z [Ryszardem] Dylczykiem jeszcze 
przez jednego działacza, spytałem, z którego zakładu – [Józef] Kowalczyk 
oświadczył, że akurat ten łącznik do [Ryszarda] Dylczyka, nie pra[cuje] 
w zakładach radomszczańskich a nazwiska na razie nie ma potrzeby ujawniać 

d Tekst nieczytelny.
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/na pewno [Józefowi] Kowalczykowi chodziło o Leszka Michalskiego, z którym 
TWb ps. „Stelmach” był w dobrych układach/.
Wnioskuję
 Udać się na kolejna rozmowę do [Józefa] Kowalczyka w piątek i scha-
rakteryzować mu ogólnie bez szczegółów wizytę Bogdana. Zorientujemy się co 
[Józef] Kowalczyk zadecyduje.

Mjr J[an] Półbrateke 
Wykonano 3 egz.
Opr. PJ/Druk AJ
Nr ks. masz. b00125/83b

Źródło: AIPN Ld, 067/354, k. 98-100, oryginał, mps.

e Poniżej podpis nieczytelny.
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Nr 76

1983 marzec 21, Częstochowa – Pismo do Naczelnika Wydziału Śledczego KW 
MO w Częstochowie w dotyczące przebiegu realizacji operacji „Jodła”

Częstochowa dnia 21.03.1983 r.a
Tajne spec[jalnego] znaczenia

Egz. nr b2b

    
Naczelnik Wydziału Śledczego
Komendy Wojewódzkiej MO
w Częstochowie
ppłk mgr S[tanisław] Sułek

  W związku z pracami wyjaśniającymi sposób przyjęcia materiałów 
i sprzętu z b[yłego] Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w załączniku przesy-
łam do ewentualnego wykorzystania następujące dokumenty:

1/. kopia notatki służbowej z dnia 13.12.1981 r. z przebiegu realizacji 
zadania w sprawie krypt[onim] Jodła w obiekcie Zarządu Regionu 
NSZZ „Solidarność” w Częstochowie wraz z 2 wykazami funkcjona-
riuszy biorących udział w wykonaniu tego zadania,

2/. kopia notatki służbowej z dnia 18.12.1981 roku dot[ycząca] zabez-
pieczenia w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” i zdeponowania 
w KWMO sprzętu i materiałów, które mogłyby być wykorzystane do 
wrogiej działalności.

Wykonano 2 egz.
Egz. nr 1 adresat
Egz. nr 2 a/a
Opr. i wyk. ZZ/PA
Dz. masz. 069/83

[…]c

Źródło: AIPN Ka, 021/6, t. 1, k. 75, oryginał, mps.

a W lewym górnym rogu pieczęć podłużna z orłem Komenda Wojewódzka Milicji Obywatel-
skiej w Częstochowie 24 L.dz. CR-0967/81/83 liczba dziennika wpisana odręcznie.

b-b Wpisano odręcznie.
c Podpis nieczytelny.
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Nr 77

1983 marzec 25, Radomsko – Informacja TW „Tolek”.

Radomsko 25.03.[19]83 r.
Źródło: TWa ps. „Tolek”1

Przyjął: St[anisław] Kościelniak
Radomsko, 25.02.[19]83 r.
Poza L.K.

Tajne
Egz. poj[edynczy]

Informacja
ze słów TWb ps. „Tolek”

 Obecnie czekamy na zarejestrowanie związków zawodowych. W 
poniedziałek (28.02) jedziemy w 4-kę:

1)  Michalak2

2) Kowalczyk3

3) Lesiak4

do Sądu Wojewódzkiego do Piotrkowa [Trybunalskiego] w celu rejestracji. Mamy 
70 osób wchodzących w skład grupy inicjatywnej, co stan owi około ¼ całego 
stanu załogi naszej spółdzielni. W skład grupy inicjatywnej nie weszła tylko 
jedna osoba z drukarni. Na zebraniu podjęto uchwałę, że składki będą wynosiły 
0,5% od zarobków tj.c w granicach 30-40 zł. Pracownicy na to w większości 
przystają – Będzie to dawało dochód miesięczny w granicach 20 tys. złotych. 
Majątek poprzednich związków zakładowych wynosi około 130 tys. złotych, tak 
że nie będziemy zaczynać od zera.
Start z zapomogami i imprezami socjalnymi powinien być udany.
Przygotowujemy na Dzień Kobiet prezenty – ma to być pościelowe, które tak 
trudno jest kupić w naszych sklepach.
W dalszym ciągu jednak ja i moi koledzy nie wierzymy w dobre intencje partii 
i władzy. Brak jest realizacji i wprowadzania w życie uchwał IX Zjazdu PZPR, 
chociażby drozliczeniad osób, które doprowadziły do kryzysu „[Edward] Gierek, 
[Piotr] Jaroszewicz5 itp.”e

a  W oryginale tw.
b W oryginale t.w.
c W oryginale t.j.
d-d Wyrażenie dopisane ponad wierszem.
e W oryginale i.t.p.
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Uchwały podjęte przez XI wspólne plenum KC PZPR i NK ZSL też tylko pewno 
pozostaną na papierze. Czytałem już kilka razy podobne uchwały a jednak do 
chwili obecnej nie zostały wprowadzone w życie.
Zadania dla TW:

1) Brać czynny udział we wszystkich zebraniach związkowych i informować 
o nielegalnej i szkodliwej działalności.

2) Obserwowaćf osoby, które będą starały się zająć kierownicze stanowiska 
we władzach związku.

Przedsięwzięcia:
- przekazać mł. chor. [Andrzejowi] Włodarskiemu6 informacje otrzymane 
od TWb „Tolek”

Uwagi:
TW „Tolek” pozostaje na kontakcie mł. chor. [Andrzeja] Włodarskiego. Ze 
względu na jego urlop, ja podjąłem z nim kontakt w celu otrzymania informacji 
o stosunkach panujących w poligrafi i. Osobiście znalem się z TWb ps. „Tolek” 
i ja typowałem go do pozyskania. Po przyjeździe z Piotrkowa [Trybunalskiego] 
TWa telefonicznie skontaktuje się z mł. chor. [Andrzejem] Włodarskim.
TW nie miał uwag co do podjętego przeze mnieg spotkania.

mł. chor. St[anisław] Kościelniakh7

Źródło: AIPN Ld, 0031/162, k. 7-86, kopia, rkps.

1 „Tolek” – wg zapisów ewidencyjnych Antoni Szeler (ur. 1935); 1982-1985 zarejestrowany 
w charakterze TW pod nr. 6495; pracownik Wytwórczo-Usługowej Spółdzielni Pracy w Radom-
sku. AIPN Ld, 0059/772.

2 Brak bliższych danych.
3 Brak bliższych danych.
4 Brak bliższych danych.
5 Piotr Jaroszewicz (1909-1992). Działacz komunistyczny; 1947-1985 poseł na Sejm PRL; 

1952-1970 wicepremier PRL; 1954-1956 minister górnictwa; 1970-1980 premier PRL; od 1948 
członek KC PZPR; 1964-1980 członek BP KC PZPR; 1981 usunięty z PZPR. Spętana Akademia. 
Polska Akademia Nauk w dokumentach…, t. 1, s. 113.

f W oryginale Obserwać.
g W oryginale przezemnie.
h Powyżej podpis nieczytelny. 
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6 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
7 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
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Nr 78

1983 marzec 30, Częstochowa – Pismo KW MO w Częstochowie do bp. 
częstochowskiego Stefana Bareły.

Częstochowa, dnia 30.03.1983 r.
ul. Starucha 4/6 tel. 426-09, 414-20

Komenda Wojewódzkaa

Milicji Obywatelskiej
w Częstochowie
L.dz.b
      Jego Ekscelencja

Ksiądz Biskup
Ordynariusz Diec[ezji] 

Częstochowskiej
Stefan Bareła

Ekscelencjo!
 W dniu 27 marca 1983 r. w pomieszczeniach klasztoru jasnogórskiego 
odbyli dwukrotne spotkania byli działacze NSZZ „Solidarność”, którzy w ostat-
nim okresie zostali zwolnieni z ośrodków internowania. Zebrani wykorzystali 
to miejsce kultu religijnego da celów politycznych, godzących w stan bezpie-
czeństwa i porządku publicznego – co a wyjątkowe znaczenie w kontekście 
zbliżającego się przyjazdu papieża Jana Pawła II do kraju.
 Przebieg tych spotkań miał charakter prowokujący uczestników uro-
czystości religijnych do wystąpień przeciwko porządkowi publicznemu, siania 
anarchii i podsycania ducha nienawiści do władz państwowych.
 O powyższym mogą świadczyć następujące fakty:

− publiczne odśpiewanie hymnu zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność” 
z równoczesnym wznoszeniem rąk z kładem palców w kształcie litery „V”,

− zbiórka pieniędzy na vota o prowokacyjnej treści politycznej dla papieża 
Jana Pawła II od internowanych i więzionych

− zbieranie podpisów pod dokumentami negującymi dobrą wolę władz 
państwowych,
− podjęcie uchwały dot[yczącej] wykonania i wmurowania na Jasnej 

Górze tablicy pamiątkowej przedstawiającej kontury Polski z nanie-
sionymi miejscami internowania działaczy „Solidarności”,

a Powyżej nadruk orła.
b Poniżej odręczna notatka Tow[arzysz] Jankisz – Czas naglił. Wysłałem wczoraj do adresa-

tów oraz podpis nieczytelny.
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− nawoływanie do organizowania podobnych zebrań w zakładach 
pracy oraz inspirowanie do opracowywania różnych dokumentów 
protestujących wobec władz państwowych.

W wymienionym spotkaniu brało udział około 300 osób z Częstochowy 
i okolicznych województw.

W najbliższym czasie organizowane mają być dalsze takie spotkania, 
kolejne już w dniu 3 kwietnia 1983 r., na które wstęp przewidziano za okazaniem 
specjalnie przygotowanych zaproszeń /załącznik/.

Pragniemy, aby Częstochowa – miasto, w którym przewidziany jest 
dłuższy pobyt Jana Pawła II – doznała spokoju i należytej powagi w tym okresie 
aby Kościół nie przyzwalał na próby prowokacyjnego wywoływania emocji 
politycznych, które okazać mogą się groźnymi dla przebiegu uroczystości i 
wizyty Papieżac. Wspomniane wydarzenia świadczą jednak o udostępnieniu 
przez Kościół swoich pomieszczeń inicjatorom politycznym, co w odbiorze 
społecznym jest przyjmowane jako utożsamianie się Kościoła z ekstremalnymi 
nurtami podziemia.

Informując o powyższym pragnę przypomnieć Ekscelencji o wyjątkowym 
niebezpieczeństwie dla zagrożenia ładu i spokoju wewnętrznego. jakie niesie za 
sobą wykorzystywanie miejsc kultu religijnego, szczególnie takiego jakim jest 
klasztor na Jasnej Górze dla celów politycznych i wrogich polskiej racji stanu.

W przypadku ponownego zaistnienia podobnych faktów, władze 
zmuszone będą do podjęcia stosownych działańd.

Rozdzielnik:
Egz. nr 1 – Adresat
Egz. nr 2 – Sekretarz Episkopatu – ks. arcybp Br[onisław] Dąbrowski1
Egz. nr 3 – Generał Zakonu OO Paulinów – O. J[ózef] Płatek2

Egz. nr 4 – Kierownik Urzędu ds.e Wyznań – Minister A[ndrzej] Łopatka3

Egz. nr 5 – Minister Spraw Wewnętrznych – gen. dyw. Cz[esław] Kiszczak4

Źródło: AIPN Ka, 021/6, t. 1, k. 114/3-114/4, oryginał, mps.

1 Bronisław Dąbrowski (1917-1997). Orionista; 1945 przyjął święcenia kapłańskie, 1962 sa-
krę biskupią; dyrektor Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, 1962-1993 biskup pomocniczy 

c W słowie Papieża pierwsza litera zmieniona odręcznie z p na P.
d Poniżej strzałka sugerująca miejsce podpisu nieczytelnego, który umieszczono pomyłkowo 

po rozdzielnikiem..
e W oryginale d/s.
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i wikariusz generalny archidiecezji warszawskiej; kanonik kapituły archikatedralnej warszawskiej, 
1969-1993 sekretarz generalny KEP; 1982 arcybiskup ad personam; członek Komisji Wspólnej 
Przedstawicieli Rządu i Episkopatu; 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Instaurare omnia in 
Christo. Ks. abp Bronisław Dąbrowski 1917-1997, Warszawa 1998.

2 Józef właściwie Stanisław Płatek (ur. 1936). Paulin; 1960 przyjął święcenia kapłańskie; 
1964-1966 przeor klasztoru w Warszawie; 1969-1972 przeor klasztoru i rektor WSD na Skałce 
w Krakowie; 1975-1977 przeor klasztoru na Jasnej Górze; 1978-1990 generał zakonu Paulinów. 
AJG, t. 140, Akta personalne o. Józefa Stanisława Płatka. 

3 Adam Łopatka (1928-2003). Nauczyciel akademicki, działacz komunistyczny; od 1969 
dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN; 1982-1987 szef UdSW; 1987-1990 pierwszy Prezes SN; 
1976-1985 poseł na Sejm PRL; od 1971 zastępca członka (1976-1986 członek) KC PZPR. Spętana 
Akademia. Polska Akademia Nauk w dokumentach…, t. 1, s. 251.

4 Czesław Kiszczak (ur. 1925). Gen. broni, polityk; 1981-1990 minister Spraw Wewnętrz-
nych; od 1981 członek KC PZPR; 1981-1983 członek WRON; 1982-1990 członek BP KC PZPR. 
E. Koj, Zbrodnie Stanu Wojennego, „Biuletyn IPN” 70-71 (2006), nr 11-12, s. 37.
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Nr 79

1983 kwiecień 5, Częstochowa – Pismo do KW MO w Częstochowie w sprawie 
zwrotu książeczki czekowej.

Częstochowa, dnia 5.04.1983 r.a
EA/ /83b

     Ob[ywatel] Komendant
     Komendy Wojewódzkiej
     Milicji Obywatelskiej

Częstochowa

Dotyczy: książeczki czekowej byłego NSZZ „Solidarność”

 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zwrot książeczki czekowej byłego 
NSZZ „Solidarność”, która dnia 18.12.1981 [r.] została zabrana wraz z innymi 
aktami przez cfunkcjonariuszy Komendy Miejskiejc MO.
Powstałe nowe Związki Zawodowe rozpoczynają działalność w celu 
zlikwidowania konta byłego NSZZ „Solidarność” i przelania środków na konto 
Związku potrzebna jest do zwrotu w PKO książeczka czekowa.
 Dziękujemy za pozytywne załatwienie naszej prośbyd.

Kopie:
DE, EA.e
fpoz. 532f

Źródło: AIPN Ka, 021/216, t. 2, k. 198, oryginał, mps.

a Powyżej w lewym górnym rogu pieczęć podłużna Zakłady Energetyczne Okręgu Południowe-
go Zakład Energetyczny Częstochowa 0021114 Al. Zawadzkiego 5 42-201 Częstochowa.

b Poniżej odręczna notatka kpt. [Bronisław] Korpyś 12.04.[19]83 [r.] ob[ywatel] Wojciechow-
ski 10.06.[19]83 [r.] N[aczelni]k Wydz[iału] […] Po uzgodnieniu z n[aczelni]k[iem] Wydz[iału] 
V proszę o propozycję […].

c-c Tekst podkreślony odręcznie.
d Poniżej pieczęć podłużna Z[astęp]ca Dyrektora d/s […] Zbigniew Ryszka oraz podpis nie-

czytelny.
e Obok pieczęć podłużna z datą wpływu i liczbą dziennika wpisaną odręcznie Komenda Wo-

jewódzka MO w Częstochowie wpłynęło dnia 12.04.1983 r. 02 Nr K-178/83 zał. …
f-f Wpisano odręcznie.
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Nr 80

1983 kwiecień 15, Radomsko – Informacja ze słów TW „Andrzej”.

R[adom]sko 15.04.[19]83 [r.]
Źródło: TWa „Andrzej”1

Przyjął: St[anisław] Kościelniak
L.K. „Altanka”

Tajne
Informacja ze słów TWb ps. „Andrzej”

  Wszyscy czekają w PKS na wybory władz związkowych. Osobiście nie 
zapisałem się jeszcze do związku. Poczekam jak wybiorą władze to się wpiszę, 
powiedzieliby co niektórzy że znowu pcha, się do koryta.
Ludzie tacy jak Nowakowski2, Walny3, Kotulski4 są czyści, oni nie należeli 
do „Solidarności” mogą robić obecnie to co uważają za stosowne. Działacze 
„Solidarności” tacy jak ja muszą niestety liczyć się z opinią kolegów. Pracownicy 
tacy jak: Rajchert5, Błasiak6, Trajdas7 i wielu jeszcze innych bacznie obserwują 
i teraz już tylko po cichu komentują poczynania pozostałych. 
 Wśród kierowców towarowych istnieje niezadowolenie z pracy 
kierowców transportujących alkohol. Bogactwo ich wzrosło w ostatnim czasie 
znacznie. Kupili sobie samochody „Polonezy” niektórzy nawet po dwa. Chodzą 
sobie jak dygnitarze, brzuchy im porosły, sobotnich dyżurów ani niedzielnych 
nie mają. Maja wspólne interesy z kierownikiem Stępniem i innymi osobami. 
Wielkość stłuczek jest okryta wielka tajemnicą.
Zadania dla TW:

1) Informować o wrogich wystąpieniach ze strony pracowników PKS, a 
mogących spowodować przerwy w pracy natychmiast.

2) Meldować o faktach niegospodarności, marnotrawstwa, kradzieżach 
mienia społecznego.

Planowane przedsięwzięcia:
1) Poprzez inne źródła uzupełnić dane o kierowcach transp[ortujących] 

alkohol i opiniować informacje do (dział[alności]) wydziału PG.
Uwagi:
Spotkanie odbyło się pod pretekstem uzyskania dalszych informacji dotyczących 
wyjazdu TWb do Libii. Konspiracja rozmowy została zachowana. TW wyraził 
obawę o współpracę z SB, ale przeprowadziłem z nim rozmowę na temat 
zachowania konspiracji i przestał się niepokoić.

a W oryginale tw.
b W oryginale t.w.
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Wyk. – 1 egz.
teczka pracy TWb „Andrzej”

mł. insp[ektor] wydz[iału] II
mł. chor. S[tanisław] Kościelniakc

Źródło: AIPN Ld, 0031/47, k. 6, kopia, rkps.

1 „Andrzej” – wg zapisów ewidencyjnych Wiesław Rączkoś (ur. 1940); 1983-1985 zareje-
strowany w charakterze TW pod nr. 6678; 1980-1981 członek KZ NSZZ „Solidarność” przy PKS 
w Radomsku. AIPN Ld, 0059/625.

2 Brak bliższych danych.
3 Brak bliższych danych.
4 Brak bliższych danych.
5 Brak bliższych danych.
6 Brak bliższych danych.
7 Brak bliższych danych.

c Powyżej podpis nieczytelny.
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Nr 81

1983 maj 5, Częstochowa – Pismo Naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w 
Częstochowie do Zarządcy Komisarycznego Majątku ZR NSZZ „Solidarność” w 
Częstochowie.

Częstochowa, dnia 5.05.1983 r[.]a

Egz. Nr […]b

     Zarządca Komisaryczny
     Majątku Zarządu Regionalnego

NSZZ „Solidarność”
w Częstochowie

 Uprzejmie informuję, że zniszczono następujące mienie, które 
pozostawało w depozycie KWMO:

− znaczki „Solidarność” w ilości 10.947 szt.[,]
− kasety magnetofonowe z nagraniami wypowiedzi i wystąpień 

antypaństwowych,
− dwie taśmy szpulowe magnetofonowe z nagraniami jw.c,
− statuty NSZZ „Solidarność” – 4.000 szt.,
− opaski białe z nadrukiem NSZZ „Solidarność” w ilości 46.200 szt.
Jednocześnie nadmieniam, że w dalszym ciągu jesteśmy w posiadaniu 

4 sztandarów z Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” z terenu 
województwa.

W[yżej] wym[ienionych] przedmioty nietrwałe są ujęte od pozycji 2 do 
pozycji 27 w arkuszach spisu z natury według stanu na dzień 21.12.1982 r[.] 
i traktuje się je jako zniszczone przez KWMO w Częstochowied.

Wyk. 2 egz.
Egz. 1 adr.
Egz. 2 a/a

a W lewym górnym rogu pieczęć podłużna z orłem Komenda Wojewódzka Milicji Obywatel-
skiej w Częstochowie 13 L.dz. 81-109/83 z liczbą dziennika wpisaną odręcznie.

b Pozostawiono bez wpisu.
c W oryginale j.w.
d Poniżej w prawej strony pieczęć podłużna Naczelnik Wydziału Śledczego KWMO w Czę-

stochowie z podpisem nieczytelnym.
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eKwituję odbiór pisma w dniu 5.[0]5.[19]83 r.e

Źródło: AIPN Ka, 021/6, t. 1, k. 122, oryginał, mps.

e-e Wpisano odręcznie, poniżej podpis nieczytelny.



ks. Władysław Piotr Wlaźlak

292

Nr 82

1983 lipiec 25, Częstochowa – Pismo KW MO w Częstochowie w sprawie 
nieodnalezienej książeczki czekowej.

Częstochowa, dnia 25 lipca 1983 r.a

      Kombinat PGR
w Koszęcinie
ul. Zamkowa 2

 W odpowiedzi na pismo Zarządu Niezależnego Samorządnego 
Związku Zawodowego Pracowników Kombinatu PGR Koszęcin z dnia 
30.06.1983 r. uprzejmie informuję, że w dokumentacji będącej w posiadaniu 
KW MO w Częstochowie nie odnaleziono książeczki czekowej po byłym NSZZ 
„Solidarność” działającym w Waszym Przedsiębiorstwie.
 Istnieje prawdopodobieństwo, że powyższa książeczka zaginęła w 
Warszawie, w czasie przeglądu materiałów KZ NSZZ „Solidarność” z regionu 
częstochowskiego. Nadmieniam, że w wytycznych do jednostek terenowych 
MO zalecono aby nie pobierano dokumentów fi nansowych i przedmiotów 
stanowiących majątek ruchomy, które miały być oddane do dyspozycji 
kierowników przedsiębiorstw.
 Niniejsze pismo wydaje się celem podjęcia starań do wydania nowej 
książeczki czekowejb. 

Źródło: AIPN Ka, 021/216, t. 2, k. 191, oryginał, mps.

a Powyżej w lewym górnym rogu pieczęć podłużna z orłem Komenda Wojewódzka Milicji 
Obywatelskiej w Częstochowie 13. L.dz. dalej wpisano odręcznie SL-196/83.

b Poniżej pieczęć podłużna Naczelnik Wydziału KW MO w Częstochowie ppłk mgr 
St[anisław] Sułek oraz podpis nieczytelny.
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Nr 83

1983 sierpień 4, Częstochowa – Wniosek o wszczęcie śledztwa w sprawie 
rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw.

Częstochowa, dn[ia] 4.08.1983 r.a

      Prokuratura Wojewódzka 
w Częstochowie

Wniosek
o wszczęcie śledztwa.

W załączeniu przedkładam materiały w sprawie rozpowszechniania 
nielegalnych wydawnictw podziemnych struktur „Solidarności” w Zakładach 
Sprzętu Motoryzacyjnego „Polmo” w Praszce,
na zasadzie art. 262 § 2 kpk

wnoszę o:
1. Wszczęcie śledztwa.
2. Powierzenie Wydziałowi Śledczemu KWMO w 

Częstochowie prowadzenia śledztwa w trybie art. 264 
§ 2 kpk.

Uzasadnienie
 W dniu 1 sierpnia 1983 r., ma terenie ZSM „Polmo” w Praszce ujawniono 
14 sztuk nielegalnych ulotek w postaci tygodnika „Wojenne opinie” nr 18 z 
dnia 22 lipca 1983 r., sygnowanego jako Pismo Emisariatu Komisji Walczącej 
„Solidarności” nakład 444 sztuki.

Fakt, że przejawy nielegalnej działalności mają miejsce już po zniesieniu 
stanu wojennego jak również uchwaleniu ustawy o amnestii, oraz że Z[akła]dy 
„Polmo” zatrudniają po[n]ad 3900 pracowników dojeżdżających z terenu trzech 
województw, przez co możliwości oddziaływania zorganizowanej i zakonspi-
rowanej działalności są bardzo duże, a także przewidywany skomplikowany 
charakter postępowania przygotowawczego przemawiają za wszczęciem w tym 
trybieb.

Źródło: AIPN Ka, 09/61, t. 1, k. 2, oryginał, mps.

a Powyżej w lewym górnym rogu pieczęć podłużna z orłem Komenda Wojewódzka Milicji 
Obywatelskiej w Częstochowie 13 L. dz…..

b Poniżej pieczęć podłużna Naczelnik Wydziału Śledczego KWMO w Częstochowie ppłk 
mgr Stanisław Sułek oraz podpis nieczytelny.
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Nr 84

1983 październik 13, Lubliniec – Prośba Przewodniczącego Zarządu NSZZ 
Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Lublińcu o wydanie książeczki 
czekowej.

Lubliniec, dnia 13.10.1983 r.a

Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych
Częstochowa

 NSZZ Pracowników przy Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym 
w Lublińcu zwraca się z prośbą o wydanie z depozytu książeczki czekowej po 
byłych Związkach Zawodowych „Solidarność” w naszym zakładzie.
Książeczka czekowa potrzebna jest do likwidacji starego konta bankowego i 
założenia nowego konta dla naszych związkówb.

Źródło: AIPN Ka, 021/216, t. 2, k. 190, oryginał, mps.

a Powyżej w lewym górnym pieczęć Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowni-
ków Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Lublińcu ul. […] tel. 25 […]

b Poniżej pieczęć podłużna Przewodniczący Zarządu NSZZ Pracowników RPM W Lublińcu 
Stefan Jama oraz podpis nieczytelny. – Stefan Jama (ur. 1947). Przewodniczący Zarządu NSZZ 
Pracowników RPM W Lublińcu.
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Nr 85

1983 październik 18, Częstochowa – Pismo Naczelnika Wydziału WUSW w 
Częstochowie do Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Lublińcu.

Częstochowa, dnia 18.10.1983 r.a
    Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne
    w Lublińcu
 W odpowiedzi na pismo Niezależnego Związku Zawodowego Pra-
cowników Rejonowego Przedsiębiorstwa Melioracyjnego w Lublińcu z dnia 
13.10.[19]83 r. uprzejmie informuję, że w dokumentacji będącej w posiadaniu 
WUSW w Częstochowie nie odnaleziono książeczki czekowej po byłym NSZZ 
„Solidarność” działającym w Waszym Przedsiębiorstwie.
 Istnieje prawdopodobieństwo, że powyższa książeczka zaginęła w 
Warszawie w czasie przeglądu materiałów KZ NSZZ „Solidarność” z regionu 
częstochowskiego.
Nadmieniam, że w wytycznych do jednostek terenowych MO zalecano, aby nie 
pobierano dokumentów fi nansowych i przedmiotów stanowiących majątekb ru-
chomy, które miały być oddane do dyspozycji kierowników przedsiębiorstw.
 Niniejsze pismo wydaje się celem podjęcia starań o wydanie nowej ksią-
żeczki czekowejc.

Źródło: AIPN Ka, 021/216, t. 2, k. 189, oryginał, mps.

a Powyżej w lewym górnym rogu pieczęć podłużna z orłem Wojewódzki Urząd Spraw We-
wnętrznych w Częstochowie 18. L.dz. wpisana odręcznie SL 252.83.

b W oryginale mająjek.
c Poniżej pieczęć podłużna Naczelnik Wydziału WUSW w Częstochowie ppłk mgr 

St[anisław] Sułek oraz podpis nieczytelny.
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Nr 86

1983 grudzień 13, Radomsko – Informacja operacyjna TW „Jan”.

Radomsko, 13.12.1983 r.
Źródło: TWa ps. „Jan”
Przyjął: A. Jarosławski1
Dnia: 13.12.1983 r.

Tajne
Informacja operacyjna spisana ze słów źródła

 W dniu dzisiejszym idąc rano o 5.30 ulicami Narutowicza, Krasickiego i 
Wójcika zauważyłem, że na elewacjach kilku budynków są namalowane odręcznie 
emalią koloru pomarańczowego napisy o treści „Solidarność 13.12.1981 r.” oraz 
„Solidarność” i znak kotwicy, wysokość liter około 70 cm szerokość około 10 
cm. Są to takie napisy jak na ścianie sali gimnastycznej Z.S.Z. nr 3 od strony 
ulicy Szkolnej[,] które były namalowane w lipcu lub sierpniu tego roku.
Zadania dla TWb ps. „Jan”

1) Zebrać opinię wśród byłych działaczy „S” na temat przewidywanych 
podwyżek cen żywności od stycznia 1984 r.

Omówienie informacji i uwagi:
Spotkanie z TWb ps. „Jan” było spotkaniem nie planowanym i zostało wywołane 
przez TWb Informację tę TWb ps. „Jan” przekazał mi na spotkaniu podczas 
bezpośredniej rozmowy z nim, jest ona wiarygodna i potwierdzona przez dowód 
jakim jest zrobienie zdjęcia przez technika kryminalistyki. Podczas spotkania 
TWb otrzymał zadanie aby zebrał opinię wśród byłych działaczy byłej „S” co 
sądzą o proponowanych podwyżkach cen żywności, niemniej jednak na zwracać 
uwagę i natychmiast meldować o tym, czy gdzieś w innym rejonie miasta nie 
zauważy napisów podobnych wykonanych ta samą farba i techniką.
Przedsięwzięcia:

1) Zawiadomić technika kryminalistyki aby zrobił zdjęcia
2) a także pobrał próbki farby i dokonał oględzin tych miejsc.
2) Zawiadomić kier[ownictwo] MPGKiM aby szybko i sprawni usunęło 

ślady malowidła na elewacjach budynków.
3) Spróbować wytypować ewentualnego sprawcę i podjąć niezwłocznie 

końcowe działania operacyjne które będą miały na celu wykrycie 
sprawcy.

a W oryginale tw.
b W oryginale Tw.
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4) Zawiadomić o powyższym zespół analityczny Woj[ewódzkiego] USW 
w Piotrkowie Tryb[unalskim] i Wydz[iał] III tego urzędu.

Wnioski:
1) Napisy te są podobne do napisów[,] które ukazywały się już wcześniej 

na terenie m[iasta] R[adom]ska. Należy przypuszczać[,] że istnieje spore 
prawdopodobieństwo tego że sprawcą lub jednym ze sprawców jest Fiuty 
Zbigniew2, który pozostaje w naszym zainteresowaniu operacyjnym.

2) W związku z powyższym sprawdzić operacyjnie i ustalić czy Fiuty 
Zbigniew przebywał w tych dniach u swojej matki.

Insp[ektor] oper[acyjny] Grypy III SB
Rej[onowy] USW w R[adom]sku

mł. chorąży A. Jarosławskic

Źródło: AIPN Ld, 0031/171, t. 2, k. 12, kopia, rkps.

1 Brak danych umożliwiający odtworzenie przebiegu służby.
2 Zbigniew Fiuty (ur. 1941). Działacz związkowy; 1984-1985 rozpracowywany w ramach 

SOR kryptonim „Akcja”. AIPN Ld, 067/515.

c Powyżej podpis nieczytelny.
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Nr 87

1984 czerwiec 7, Radomsko – Analiza materiałów sprawy operacyjnego 
sprawdzenia kryptonim „Kozak”.

Radomsko, dnia 7.VI.1984 r.
Tajne

Analiza
materiałów operacyjnego sprawdzenia krypt[onim] „Kozak”.

 W dniu 5.II.1981 r[.] założono sprawę operacyjnego sprawdzenia 
krypt[onim] „Kozak” na fakt wykorzystywania przynależności do NSZZ 
„Solidarność” do prowadzenia nielegalnej działalności w Zakładach Przemysłu 
Meblarskiego im. GL w Radomsku przez b[yłego] v[i]ce przewodniczącego 
tegoż związku Mieczysława Zarębę.
 Wymieniony w początkowym okresie był głównym inspiratorem i 
organizatorem przerwy w pracy w dniu 4.IX.1980 r. Swoim zachowaniem 
utrudniał prowadzenie rozmów z dyrektorem zakładu, a wśród załogi stwarzał 
atmosferę niepewności i niewiary w poprawę sytuacji gospodarczej Kraju. 
Figurant wywierał nacisk na dyrekcję w celu wymuszenia wolnych sobót. Do 
tego celu wykorzystywał radiowęzeł zakładowy. W marcu 198a1a r[.] odczytywał 
przez radiowęzeł instrukcję strajkową i przygotowywał załogę do strajku 
okupacyjnego. Jego agresja ujawniała się w miarę napływu nowych wydarzeń w 
kraju. I tak już podczas wydarzeń bydgoskich fi gurant ogłosił gotowość strajkową 
i sam kontrolował przebieg strajku i czy wszyscy pracownicy strajkują.
Dalszy okres to okres spokojny dla fi guranta. Dopiero 13.V.198a1a r[.] fi gurant 
rozpoczął na nowo wrogą działalność poprzez prowadzenie prac związanych z 
włączeniem m[iasta] Radomska do województwa częstochowskiego. Rozpisał 
nawet na ten temat referendum lecz na tym jego działalność się zakończyła.
W lipcu 198a1a r[.] przez radiowęzeł zakładowy odczytał felieton antyradziecki, 
a materiał do felietonu brał z audycji radia BBC. W tym samym miesiącu na 
polecenie [Lech] Wałęsa wszczął akcję niepobierania kartek żywnościowych w 
związku z obniżeniem o 20% norm przydziału kartkowego.
W dniu 8.X.198a1a r[.] fi gurant ogłosił gotowość strajkową na terenie Zakładu 
Nrb 2 i 3 w związku z pogarszającą się sytuacją zaopatrzeniową miasta w artykuły 
żywnościowe. Zapowiedział, że jeżeli zaopatrzenie nie ulegnie poprawie to 
15.X.198a1a r[.] […]c zorganizowany zostanie 4-ro godzinny strajk ostrzegawczy, 

a-a Wpisano odręcznie.
b W oryginale Nr.
c Wyrażenie wykreślone literą x.
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który może przekształcić się w strajk okupacyjny. Do tego strajku jednak nie 
dopuszczonod. W dniu 3.XII.198a1a r[.] fi gurant ponownie ogłosił gotowość 
strajkową w związku z akcją MO w Wyższej Ofi cerskiej Szkole Pożarnictwa. W 
dniu 13.XII.1981 r[.] fi gurant miał być internowany, jednak od tego odstąpiono 
z uwagi na większą ilość mężczyzn będących z nim. Internowania dokonano 
18.XII.1981 r. po powrocie z internowania fi gurant zgłosił się do działu kadr z 
prośbą o powrót do swego poprzedniego miejsca pracy. Prośba został załatwiona 
pozytywnie. W czasie pracy fi guranta przeprowadzono z nim szereg rozmów 
profi laktyczno-ostrzegawczych.
Z uzyskanych informacji wynikało, że fi gurant nie podejmował wrogich działań. 
W kwietniu 1983 r[.] dokonano przeszukania pomieszczeń fi guranta lecz nie 
ujawniono nic co mogłoby świadczyć o prowadzeniu przez niego wrogiej 
działalności. Figurant był i jest przekonany, że nadal jest kontrolowany przez 
naszą służbę.
W czasie jednej z ostatnich rozmów stwierdził, że nie chce wracać do przeszłości, 
nie chce być więcej internowany. Wspomniał też, że nie warto udzielać się 
społecznie ponieważ i tak tego nikt nie docenia, a ludzie widzą tylko swoją 
korzyść.
Ostatnie informacje wykazują, że fi gurant nie przejawia wrogiej działalności. 
Przypuszczać należy, że dalsze postępowanie fi guranta będzie pozytywne, niemniej 
jednak będzie on kontrolowany w ramach kwestionariusza ewidencyjnego.
Sprawę operacyjnego sprawdzenia postanowiono[,] więc zakończyć 
przeprowadzeniem rozmowy profi laktycznej.

St. insp[ektor] Ref[eratu] V S.B.
R.U.S.W. w Radomsku
por. Stanisław Flaszae

Źródło: AIPN Ld, 067/461, k. 85-86, oryginał, mps.

d W oryginale niedopuszczono.
e Powyżej podpis nieczytelny.
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Nr 88

1984 czerwiec 20, Radomsko – Plan przedsięwzięć operacyjnych do prowadzenia 
kwestionariusza ewidencyjnego kryptonim „Kozak I”.

„Zatwierdzam”a

Radomsko, dnia 20.VI.1984 r.
tajne

egz. poj[edynczy]
Plan

przedsięwzięć operacyjnych do prowadzenia kwestionariusza ewidencyjnego 
krypt[onim]: „Kozak I”.

 Z informacji operacyjnych od osobowych źródeł informacji wynikało, 
że bM[ieczysław] Zarębab – pracownik Zakładów Przemysłu Meblarskiego 
im. GL wykorzystywał przynależność do NSZZ „Solidarność” do prowadzenia 
wrogiej działalności.
Na w[yżej] wym[ienionym] prowadzono sprawę operacyjnego sprawdze-
nia krypt[onim]: „Kozak”. W ramach tej sprawy kontrolowano zachowanie 
wym[ienionego], które w ostatnim czasie nie budziło większych zastrzeżeń. Z fi gurantem 
na bieżąco prowadzono rozmowy profi laktyczne i profi laktyczno-wychowawcze. 
Na podstawie ustaleń postanowiono sprawę operacyjnego sprawdzenia zakoń-
czyć, a fi guranta nadal kontrolować w ramach kwestionariusza ewidencyjnego 
krypt[onim] „Kozak I”. Figurant w sprzyjających okolicznościach zdolny jest do 
podjęcia działań o wrogim charakterze. Tak więc w ramach kwestionariusza ewi-
dencyjnego planuje się wykonać następujące przedsięwzięcia operacyjne:

1. przy pomocy sieci agenturalnej ustalić aktualne zachowania fi guranta, 
przejawiane zainteresowania,

2. ustalić z kim fi gurant utrzymuje kontakty tak na terenie zakładu jak 
i poza nim,

3. ustalić, czy fi gurant utrzymuje kontakty z byłymi działaczami „Solidar-
ności” spoza terenu zakładu i z kim,

4. przy pomocy nowo pozyskanegoc TWd ps[.] „Skorpion” rozpoznawać 
zamierzenia fi guranta i ewentualne jego wrogie zamęty neutralizować,

a Poniżej pieczęć podłużna Zastępca Szefa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych 
ds. Służby Bezpieczeństwa w Radomsku woj[ewództwo] piotrkowskie oraz podpis nieczytelny, 
poniżej zanotowano Z up. por. J[erzy] Chodorek.

b-b Dopisano odręcznie ponad wykreślonym wyrażeniem.
c W oryginale nowopozyskanego.
d W oryginale tw.
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5. ustalić, jaki obecnie wpływ na załogę posiada fi gurant,
6. przy pomocy TWc „Syrena” osłabić autorytet fi guranta o ile taki jeszcze 

posiada,
7. na bieżąco prowadzić kontrolę fi guranta.

St. insp[ektor] Ref[eratu] V SB RUSW
w Radomsku

por. St[anisław] Flaszae

Źródło: AIPN Ld, 067/664, k. 4-5, oryginał, mps.

e Powyżej podpis nieczytelny.
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Nr 89

1984 październik 30, Radomsko – Pismo odnośnie przedsięwzięć w sprawie 
operacyjnego rozpracowania kryptonim „Akcja”.

„Zatwierdzam”a

Radomsko, dnia 30 października 1984 r.
Tajne spec[jalnego] znaczenia

Egz. nr b1b

     
Z[astęp]ca Szefa Wojewódzkiego 
Urzędu Spraw Wewnętrznych
ds. Służby Bezpieczeństwa
w Piotrkowie Trybunalskim

 Uprzejmie informuję, że aktualnie prowadzimy sprawę operacyjnego 
rozpracowania krypt[onim] „Akcja” nr rej. 8089, która założona została na fakt 
przygotowywania wrogich akcji na terenie miasta.
 Ww.c sprawie wykorzystywany jest operacyjnie tajny współpracownik 
ps. „Skorpion” nr rej. 7854 /były działacz b[yłej] ”S”/, który utrzymuje kontakt 
z b[yłymi] działaczami b[yłej] „S” i informuje nas o ich zamierzeniach. Jak 
wynika to z otrzymywanych informacji głównym organizatorem konspiracyjnej 
działalności o wrogim akcencie jest Z[bigniew] Fiuty znany w przeszłości z 
wrogiej postawy i działalności.
W ubiegłym roku karany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta 
Radomska za malowanie wrogich napisów na elewacjach budynków miasta.
 Ww.c planuje szereg wrogich akcji m[iędzy] innymi:

− plakatowanie obu cmentarzy miasta tablicami aluminiowymi o roz-
miarach 25 cm x 30 cm, z których 29 u góry posiada napis w kolorze 
czerwonym „Prawo”, na dole napis w tym samym kolorze „Robotni-
ka”, w środku znak Polski Walczącej w kolorze czarnym. Natomiast 
19 na całej wielkości blachy ma literę w kolorze czerwonym „S” ople-
cioną na kotwicy w kolorze czarnym, a na dole litery duże RSW /Ruch 
wyzwolenia „Solidarności”/, które są obecnie przez nas zabezpieczone. 

a Poniżej odręczna notatka Tow[arzysz Jan] Kowalski plan należy uzupełnić w oparciu 
o uzupełnienie tow[arzysza] N[aczelni]ka Kalinowskiego i Adeczyńskiego do realizacji kieruję 
tow[arzysza Jana] Kowalskiego podpis nieczytelny oraz data 21 X [19]84 [r.]

b-b Wpisano odręcznie.
c W oryginale W/w.
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Natomiast 10 sztuk ww.c blach jest w posiadaniu TW ps. „Skorpion”, 
które pozostawiono TW do dyspozycji.

− Zawieszenie fl agi „Solidarność Walcząca” na kominie ZP „Komuna 
Paryska” w Radomsku w nocy poprzedzającej rocznicę rejestracji statutu 
Solidarności,

− Pomalowanie wrogimi hasłami budynku RUSW w Radomsku
− wysadzenie pomnika braterstwa broni znajdującego się na Placu 3 Maja 

w Radomsku /bez terminu/,
Zamierza osobiście ustawić pod tablicą pamięci żołnierzy AK 
umieszczonych na ścianie kościoła Św. Lamberta w Radomsku 
drewniany krzyż dużych rozmiarów przybrany kwiatami. /Czynność tą 
ma przeprowadzić z 31/1.XI.1984 r./.

− z wykorzystaniem TW powołać do życia organizację o nazwie 
„Ruch Wyzwolenia Solidarności” a za organizację strony formalnej 
odpowiedzialnym ma być TW „Skorpion” /legitymacje, przygotowanie 
przysięgi oraz prowadzenie rejestru członków/.
Z[bigniew] Fiuty zaopatrzył się ostatnio w kilkanaście noży myśliwskich 
oraz w parę radiotelefonów o małym zasięgu w co wyposażyć ma ludzi 
na poważniejsze akcje.
Ponadto posiada maszynę do pisania oraz trzy rodzaje znaczków „S” o 
nowych zworach jak np. Orzeł z koroną z biało-czerwoną fl agą /srebrne/ 
cena 500 zł. Podobno o ile na nie znajdą się chętni to może ich dostarczyć 
tyle aby zaspokoić potrzeby.
Obecnie dwie fl agi „Solidarność Walcząca” wykonuje pracownik ZP im. 
„Gwardii Ludowej” – [Jan] Cyganek1 na płótnie o wymiarach 2 m x 1,5 
m, które dostarczył Z[bigniew] Fiuty poprzez TW „Skorpion”.
Biorąc powyższe pod uwagę zamierzamy:

− dopuścić do akcji plakatowania cmentarzy przeznaczając na ten cel 10 
wspomnianych tabliczek, /termin akcji noc 31.10. na 01.11.br/

− całą akcję będziemy kontrolować wg odrębnie sporządzonego planu [a] 
po jej zakończeniu zabezpieczenia tych tablic,

− zamierzamy również dopuścić do zawieszenia fl agi na ZP „Komuna 
Paryska” z tym, że całą akcję chcemy udokumentować fotografi cznie lub 
na fi lmie o ile udostępnione nam będą odpowiednie środki techniczne. 
/Po zakończeniu akcji zabezpieczymy fl agę/.

− Dalsze czynności zmierzałyby do kontrolowania dalszych zamierzeń i 
czynności związanych ze wspomnianą organizacją „RWS”.

− Przejmowania i zabezpieczania wrogich wydawnictw, ulotek, urządzeń 
oraz częściowe neutralizowanie zamierzonych działań z wykorzystaniem 
TW ps. „Skorpion”.
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− Zabezpieczony zostanie także teren kościoła Św. Lamberta i o ile dojdzie 
do postawienia wspomnianego krzyża przez [Zbigniewa] Fiutego 
zamierzamy jego zatrzymanie celem przeprowadzenia z nim rozmowy 
profi laktycznej. /Akcja zabezpieczania będzie wg odrębnego planu/.d

Wykonano w 3 egz.
egz. nr 1 adr.-
egz. nr 2-3 a/a.-
opr. AW wyk. BII
nr ks. masz. […]e

Źródło: AIPN Ld, 067/515, k. 12-13, oryginał, mps.

1 Jan Cyganek (ur. 1929). Pracownik ZPM im. GL w Radomsku; kolporter nielegalnych cza-
sopism; 1984-1986 rozpracowywany w ramach SOS kryptonim „Malarz”. AIPN Ld, 067/772.

d Poniżej pieczęć podłużna Zastępca Szefa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych ds. 
Służby Bezpieczeństwa w Radomsku woj[ewództwo] piotrkowskie mjr Jan Kowalski oraz podpis 
nieczytelny.

e Pozostawiono bez wpisu.
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Nr 90

1985 styczeń 29, Radomsko – Analiza sprawy operacyjnego rozpracowania 
kryptonim „Akcja”.

Radomsko, dn[ia] 29.91.[19]85 [r.]
Tajne spec[jalnego] znaczenia

Egz. nr a1a

Analiza 
sprawy operacyjnego rozpracowania krypt[onim] „Akcja”.

 Sprawa założona została 12.09.[19]84 [r.] Na fakt przygotowania akcji 
plakatowania miasta w formie tablic o wrogiej treści. Z uzyskanej informacji 
od TWb ps. „Skorpion” wynikało[,] że na terenie miasta przygotowywana jest 
akcja polegająca na rozmieszczeniu 60 tabliczek z blachy aluminiowej z napisem 
„Solidarność” i znaku Polski walczącej. Malowanie ww.c tablic zaproponowano 
TW.
Głównym efektem zaplanowanych akcji miało być pomalowanie wrogimi 
hasłami budynku RUSW w Radomsku ora wysadzenie pomnika braterstwa broni 
znajdującego się na placu 3-go Maja.
Głównym inspiratorem i organizatorem tych akcji był Z[bigniew] Fiuty[,] 
który w przeszłości był już karany za malowanie wrogich haseł na elewacjach 
budynków i zakładów pracy.
 Z uzyskanych informacji wynikało[,] że Z[bigniew] Fiuty był w 
posiadaniu maszyny do pisania oraz radiotelefonów, które planował wykorzystać 
do planowanych przez siebie akcji.
 W wyniku przeprowadzonej kombinacji operacyjnej z wykorzystaniem 
TWb ps. „Skorpion” nie dopuszczono do rozmieszczenia wspomnianych tablic. 
TW przekazał osobiście 48-tablic a 10 pozostawiono TWb do przeprowadzenia 
tej akcji aby nie dopuścić do dekonspiracji źródła. Zabezpieczając tę akcję w 
nocy z 30 na 1 – listopada także je zabezpieczono ujawniając ponadto napis 
wykonany na tylnej ścianie tablicy upamiętniającej miejsca spoczynku żołnierzy 
I Wojny Światowej na cmentarzu starym, - którego nie było w planie akcji. Na 
tę okoliczność sporządzono dokumentację fotografi czną oraz pobrano próbki 
lakieru do analizy celem porównania czy lakier na blatach jest taki sam jak 
na płytce grobu. Badania te jednak nie przyniosły konkretne[j] odpowiedzi. 

a-a Wpisano odręcznie.
b W oryginale tw.
c W oryginale w/w.
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Natomiast z informacji TWb „Skorpion” wynikło że zrobili to harcerz[e] 
pełniący tam wartę.
 TW ps. „Skorpion” otrzymał od Z[bigniewa] Fiutego dwie sztuki 
płótna z którego miał wykonać fl agi „Solidarności”.
Płótno to następnie przekazał J[anowi] Cygankowi prac[ownikowi] ZPM im. 
Gwardii Ludowej zatr[udniony] tam jako plastyk, znanego nam z przeszłości z 
negatywnej postawy i działalności. Kontakt TWb – [Jan] Cyganek wyjawił że 
otrzymuje on poprzez syna uczącego się w Łodzi aktualne gazetki podziemia 
pt. „Solidarność” Tygodnik Mazowsze. TW otrzymał od niego jedną z takich 
gazetek oraz wykonaną przez [Jana] Cyganka kasetę fotografi czną[,] w której była 
taśma samoprzylepna o dług[ości] 6 cm „Solidarność” oraz znakiem V i Polski 
walczącej. Dalsze czynności wobec [Jana] Cyganka postanowiono prowadzić w 
ramach sprawy operac[yjnego] spraw[dzenia] krypt[onim] „Malarz” …
 Kontakt Z[bigniew] Fiuty i TWb „Skorpion” przynosił ciągle nowed 
informacje ujawniające nowe pomysłye [Zbigniewa] Fiutego. Ujawniono że 
zakupił on kilkanaście noży myśliwskich w które miał zamiar wyposażyć ludzi 
na poważniejsze akcje. Posiadał on także do rozprowadzenia 3-rodzaje znaczków 
metalowych na szpilce symbolizujących protest wobec ustroju socjalistycznego 
/orzeł w koronie, krzyż na tle orła w koronie itp./
 W wyniku prowadzonych działań operacyjnych z wykorzystaniem 
ww.c TWb przyjęto jedną z wykonanych fl ag przez [Jana] Cyganka a drugą 
za pośrednictwem TWb postanowiono dać [Zbigniewowi] Fiutemu aby nie 
podejrzewałf TWb.
 Poprzez odpowiednie sterowanie TWb nie dopuszczono do jej 
zawieszenia jak był planowane na kominie ZP „Komuna Paryska”
 Z ostatnio uzyskanych informacji Z[bigniew] Fiuty aktualnie jest 
zrezygnowany i zawiedziony. Takie samo zdanie wyrażają inne osoby 
zaangażowane w sprawie. Z informacji TWb wynika że stwier[dzenie] że osobą 
która powinna zespolić ruch radomszczańskiego podziemia i kierowania akcjami 
powinien go konsolidować TWb.
Z uwagi na to że dalsze akcje musiałyby wynikać z inspiracji TWb postanowiono 
sprawę zakończyć.
Wprowadzenie w interesujące nas środowisko tajnego współpracownika 
pozwoliło uzyskiwać wyprzedzające informacje o zamierzenia inspiratora i 
organizatora wrogich akcji Z[bigniewa] Fiutego.
Poprzez zastosowanie kombinacji operacyjnych zapobiegnięto wrogim zamiarom 
nie dopuszczając do ich realizacji.

d W oryginale nwe.
e W oryginale poysły.
f W oryginale podejżewał.
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Działania te doprowadziły organizatorów do zniechęcenia i zrezygnowania z 
dalszego angażowania się w działalność oraz spowodowało[,] że środowisko to 
względem siebie stało się podejrzliweg i nieufne.
Sprawa konsultowana była z Wydziałem Śledczym WUSW z analizy[,] którego 
wynikało że nie nadaje się ona do wykorzystania procesowego z uwagi na 
dekonspirację źródła i wyczerpujących znamion prawnych z kodeksu karnego.
Sprawę zakończono na fakt zaniechania wrogiej działalności.
 Przechodzące w sprawie osoby postanowiono kontrolować w ramach 
spraw innej kategorii.

Inspektor Ref[eratu] V SB
mł. chor. Wójcik Andrzejh

Wyk. 2 egz.
Egz. nr 1 – spr[awa] operac[yjnego] rozprac[owania] „Akcja”
Egz. nr 2 – a/a
oprac. i wyk. W[ójcik] A[ndrzej]

Źródło: AIPN Ld, 067/515, k. 24 -26, oryginał, mps.

g W oryginale podejżliwe.
h Powyżej podpis nieczytelny.
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Nr 91

1985 kwiecień 4, Częstochowa – Notatka w sprawie Regionalnego Biuletynu 
NSZZ „Solidarność”.

Częstochowa 1985-04-04
st. sierż. Andrzej Podgórrny1 
Wydz[iał] Dochodz[eniowo]-Śledczy
WUSW w Częstochowie

Odpis
Notatka urzędowa

 W załączeniu przedkładam Regionalny Biuletyn NSZZ „Solidarność” 
z 24 III 1985 [r.], który to żona moja Teresa znalazła w dniu 3.04.1985 [r.] w 
skrzynce na listy umieszczonej na drzwiach mojego mieszkania.
 Biuletyn musiał być włożony w dniu 3.04.1985 [r.] w godz. od 8.00-
15.30.
 Powyższe przedkładam do wykorzystania służbowego.

                 Sporządził:
/podpis nieczytelny/

Z.U.
St. sierż. A[ndrzej] Podgórny zamieszkuje w Cz[ęstocho]wie […]a

Za zgodnośćb:
codpisc

Wytrwamy 
Nr 2

24 marca [19]85 r.
Rok I

Regionalny Biuletyn NSZZ „Solidarność” – Częstochowa Nr 2
Przepraszamy! 2 m[iesiąca] marca utworzona została Regionalna Komisja 
Koordynacyjna nie Regionalny Komitet Koordynacyjny, jak mylnie podaliśmy 
– wszystkich przepraszamy.

Redakcja
Komunikat nr 2/85
Dnia 1 marca br. odbyło się kolejne zebranie Regionalnej Komisji Koordy-
nacyjnej NSZZ „Solidarność” Częstochowa, na którym podano podjęte 
następujące decyzje i ustalenia:

a Fragment pominięty przez autora.
b Poniżej podpis nieczytelny oraz pieczęć trójkątna Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrz-

nych w Częstochowie.
c-c Wpisano odręcznie.
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1/ Obowiązkiem członka NSZZ „Solidarność” jest comiesięczne opłacanie 
składki członkowskiej. Osoba, która nie płaci składek nie ma moralnego prawa 
uważać się za członka „Solidarności”.
2/ Konspiracyjne organizacje zakładowe odprowadzają z zebranych składek 
minimum 25% do kasy RKK, dostępnymi kanałami organizacyjnymi z podaniem 
hasła. Potwierdzenia wpłat zamieszczać będzie biuletyn Wytrwamy.
3/ Zobowiązuje się organizacje zakładowe do właściwego i rozważnego 
gospodarowania zebranych pozostałymi funduszami, które winny być 
przeznaczone przede wszystkim na:
a/ pomoc represjonowanym ich rodziną
b/ zasiłki statutowe i zapomogi losowe wgd ustalonych corocznie zasad
c/ prowadzenie bieżąceje działalności związkowej
4/ Fundusze przekazane do RKK przeznaczone są na następujące cele:
a/organizowanie i fi nansowanie regionalnej akcji samopomocy społecznej
b/ prowadzenie bieżącej działalności związkowej przez RKK /Łączność 
między Regionami, fi nansowanie zespołów pomocniczych oraz działalności 
propagandowej, w tym zakupu biuletynów pozaregionalnych/.
5/ Powołana zostaje Rada Finansowa, która rozporządzać będzie funduszami 
centralnymi Regionu i ściśle współpracować z RKK. Rada Finansowaf będzie 
co pół roku podawać sprawozdanie z działalności fi nansowej. 
RKK pozostawia decyzje uczestniczenia w wyborach do samorządów 
wspomnianych Komisjom Zakładowym „S”. D[e]cyzje o włączeniug się do 
wyborów winny być uwarunkowane możliwościami osiągnięcia sukcesu.
RKK zwraca się do zakładowych organizacji związkowych „S” o przedyskutowanie 
propozycji odnośnie formy obchodów robotniczego święta 1-go maja.
Częstochowa 21.03.1985 r.

Regionalna Komisja Koordynacyjna
NSZZ „Solidarność” Częstochowa

Huta Częstochowa Samorząd Pracowniczy
W drugiej połowie kwietnia br. odbędą się w Hucie Częstochowa /dla czerwonych 
[Bolesława] Bierut[a]/ wybory do organów samorządów pracowniczych … rad 
pracowniczych i delegatów – ogólne zebranie pracowników huty Częstochowa. 
Nie możemy działać jawnie jako związek „S”, a oddziaływanie tylko przez 
naszych członków i sympatyków oraz biuletyny uważamy za niewystarczające. 
Z dotychczasowych doświadczeń przekonaliśmy się, że istnieje możliwość 

d W oryginale w/g.
e W oryginale bierzącej.
f W oryginale fi nansowa.
g W oryginale włączeniu.
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oddziaływania na władzę i naszą załogę przez udział w pracach członków 
samorządów, inaczej wyglądało to dwa lata temu, gdy jeszcze wielu siedziało 
w więzieniach.

codpisc

W koordynacyjnych biuletynach

Oskarżenia, błędy i co dalej.
„S” w momencie powstania była w założeniu Z[wiązku] Z[awodowego], który 
zdecydowanie poddał swoją apolityczność. Centrum zainteresowania ogromnej 
większości społeczeństwa były zdania dotyczące warunków pracy i spraw 
materialnych i na zapewnienie tych żądań powstał nowy związek zawodowy. 
Żądania dotyczące swobód obywatelskich, ograniczyły się do żądania uwolnienia 
więźniów politycznych i transmisji mszy św. W tym czasie członkowie „S” 
wierzyli, że … podpisały porozumienia w dobrej wierze i po pewnych zmianach 
panujący... zapewni pomyślny rozwój kraju i spełni oczekiwania społeczne. Tak 
było na początku. W wyniku działań władz komunistycznych poziom wiadomości 
społeczeństwa gwałtownie wzrastał, coraz częściej okazywało się, że przywódca 
związku musi ustępować pod naciskiem radykalizującego się społeczeństwa, np. 
w momencie gdy dyskutowano z władzą treść ustawy o cenzurze tendencyjnej, 
praktycznie wszystkie pisma związkowe wydawane poza państwowymi 
drukarniami odrzuciły cenzurę całkowicie. W miarę upływu czasu coraz więcej 
ludzi dostrzegało że nie można pogodzić panującego systemu społeczno-
politycznego aspiracjami narodu, że status Polski jako kolonii radzieckich 
uszczęśliwia konieczne zmiany. Wyrazem tego przekonania były żądania wolnych 
wyborów do sejmu, gwałtowne odkładanie historii, wreszcie doprowadziła do 
wykrystalizowania się zasadniczego celu – pełnej suwerenności. Przekraczało 
to zdecydowanie formułę Z[wiązku] Z[awodowego]. „S” niezależnie od woli 
jej kierownictwa, stała się czymś innym, czymś na co nie było określenia, bo 
było to całkiem nowe zjawisko. Pod opiekę „S” udawały się związki twórcze, 
ruchy ekologiczne, stowarzyszenia naukowe, komitety opieki nad więźniami itd. 
Zupełną nowością w ruchu zawodowym było zajmowanie się przez branżowe 
sprawami wykraczającymi poza normalną działalność związku np. komisja 
branżowa służby zdrowia zajmuje się sprawą zdrowotności społeczeństwa, a nie 
jedynie warunkami pracy służby zdrowia. Zachowujemy swoja odrębność Z.N.P. 
zajmuje się nie tylko warunkami pracy nauczycieli, ale opracowuje programy 
nauczania, postuluje daleko idącą reformę szkolnictwa i w obu tych wypadkach 
podjęte działania nie były tylko wąsko pojętymi celami partykularnymi 
poszczególnych grup związkowych, ale najszerzej pojęty interes społeczny. „S” 
miała być gwarantem tych wszystkich działań, więc była konieczna jej adaptacja. 
W odczuciu powszechnym była ona jedyną demokratyczną reprezentacją narodu. 
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Władze, które jeszcze przez jakiś czas mogłyby współistnieć z NSZZ zajmujące 
się B.N.P. i zaopatrzeniem zimowym i wczasami, nie mogły znieść istniejącego 
stanu. Istotą konfl iktu nie była jak usiłują przedstawić władze to, że władza jest 
socjalistyczna i proradziecka, a „S” antysocjalistyczna i antyradziecka, ale fakt, 
że „S” była propolska, a władza jest antypolska, bo w istocie jest mianowana 
i reprezentuje interesy metropolii – ZSRR. Wprowadzając stan wojenny 
udokumentowała ten fakt bezspornie. Powtórzenie w przyszłości modelu 
nie będzie najprawdopodobniej niemożliwe, ale także byłoby niepożądane. 
Takie rozdzielenie działalności związkowejh znacznie przekracza możliwości 
związku. Nadszedł czas rozdzielenia działalności związkowej i politycznej. Po 
roku 1981 ludzie reagowali alergicznie na wszelką wzmiankę o działalności 
politycznej, ten stan mamy już za sobą. Jak wykazały ankiety znaczna część 
społeczeństwa rozumie potrzebę takiej działalności. Działalność „S” po 
wprowadzeniu stanu wojennego w SO jest działalnością opozycji politycznej, 
a nie Z[wiązku] Z[awodowego], ponieważ stało się jasne, że zmiany polityczne 
muszą poprzedzić zmiany w systemie gospodarczym. Musimy domagać się od 
władz prawa społeczeństwa do powoływania opozycyjnych partii politycznych, 
a póki to nie nastąpi – tworzyć partie podziemie. I nie boimy się pluralizmu, 
powinniśmy się wyzwolić z mitu jedności pluralizm zapewnia maksymalne 
wykorzystania możliwości i bardzo utrudnia władzy walkę z opozycją. Różne 
grupy polityczne powinny być zgodne co do celu Rzeczypospolitej Polskieji 
suwerennej i demokratycznej, mają natomiast pełne prawa propagować różne 
drogi do osiągnięcia celu.

codpisc

Tylko wtedy gdy naród będzie gospodarzem we własnym kraju, gdy nie będzie 
zadekretowanej władzy jednej partii, gdy zostanie zlikwidowany system 
komunistyczny Z[wiązki] Z[awodowe] osiągną należne im znaczenie. Nie znaczy 
to oczywiście, że obecnie powinniśmy zaniechać działalności związkowej, nadal 
należy kontynuować te działania. Są one z natury rzeczy dość ograniczone, 
ale nie są one bez znaczenia. Nasze wystąpienia nieofi cjalnie lub półofi cjalnie 
dotyczące jaskrawych naruszeń przepisów B.W. i P. praw pracowniczych, 
niesprawiedliwego traktowania pracowników, patrzenie na ręce grup takich jak 
ofi cjalne Z[wiązki] Zaw[odowe] i Rada Pracowniczaj są przeważnie brane przez 
zarządy przedsiębiorstw pod uwagę. Co inteligentniejsi dyrektorzy obawiają 
się konfl iktów z załogami, pamięć roku 70 i wywożenie na taczkach jest wciąż 
żywe. Obawiają się także nowego 80 roku, zdają sobie sprawę, że wcześniej czy 
później do wybuchu dojdzie i trzeba będzie zdać rachunek ze swojej działalności. 

h W oryginale zwiłzkowej.
i W oryginale rzeczypospolitej polskiej.
j W oryginale pracownicza.
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Nie jedna osoba uzna, że mówienie o pełnej niezależności jest mrzonką, która nie 
ma żadnych realnych szans realizacji, że jest silna, że ZSRR nigdy nie dopuści, 
położenie geopolityczne itd. Można dyskutować z tymi poglądami, czy jest silna 
władza, która opiera się jedynie na bagnetach? Chyba nie! Ostatnie trzy lata są 
okresem, w którym władza przegrywa, traci punkty. A pozostałe zastrzeżenia! 
No cóż, gdy Józef Piłsudski głosił program niepodległościowy, tak zwani realiści 
uważali go za szaleńca i odmawiali poparcia, a historia jemu przyznała słuszność. 
Bliższe przyjrzenie się historii świata wykazuje, że wręcz patentową receptą 
na klęskę są poglądy realistów, zawsze w końcu historia przyznaje słuszność 
romantykom, czy jak ktoś woli szlachetnym maniakom.

/O.K. „Solidarny” 74/
[…]a

Pomagajmy sobie: Od początku stanu wojennego pomagamy więźniom 
politycznym i ich rodzinom, tym którzy pozostają bez pracy. I tak trzeba. Tylko 
nikt nie pomyślał, aby pomóc ludziom czynnie działającym w konspiracji. Jest to 
powód do dumy, że mamy takich ludzi odważnych i bezinteresownych, ale zarazem 
i powód do zażenowania, że bywają często w ciężkich warunkach materialnych. 
Ludzie ci – oddani sprawie, pełni poświęcenia i inicjatywy – borykają się często 
z niedostatkiem. Obserwujemy tzw. sympatyków do których zalicza się ogromna 
większość społeczeństwa, którzy dobrze sobie radzą. Biorąc dodatkową pracę, 
coś zakombinują. A konspirator nie ma na to czasu, nie może przedstawić swojej 
inicjatywy na zarabianie chociaż ma jej więcej niż inni. I tu narzuca się pytanie: 
dla kogo on to robił? Kłopotliwe pytanie. Pomyślmy o takich. Pomóżmy przeżyć 
tragiczny czas tym, którzy pracują dla lepszej przyszłości. Żadne społeczeństwo 
nie wygrał[o] wojny bez udzielenia pomocy swym wojskom.

/z dnia na Dzień, Dolny Śląsk
Nr 37/339

codpisc

Przez samorząd możemy ukrócić samowolę i sobiepaństwo czerwonych i ich 
pachołków na szczeblu wydziału, czy nawet wyżej. Zdajemy sobie sprawę, że 
nie może to być samorząd jaki wypracowaliśmy w 1981 r. Lecz jednak istnieje 
i obowiązuje prawo, które wówczas po kompromisach z władzą uznaliśmy jako 
pierwszy krok ku Polsce Samorządnejk. Wiemy, że władze starają się ograniczyć 
samorządność załóg, próbują samorząd zepchnąć na margines działalności, a ci 
do obecnie w nim pracują nie zawsze mają chęć i siły z tym walczyć.
Dlatego postanowiliśmy wziąć w pracy samorządowej huty udział.
Koledzy, którzy już pracowali w 1981 r. oraz ci, którzy czują się na siłach do ta-
kiej pracy, powinni udział kandydując do organów wydziałowych i zakładowych 

k W oryginale Samorządbej.
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samorządu pracowniczego. Naszą działalność w samorządzie nie będziemy trak-
tować jako pomoc rządowi – My pomagać będziemy sobie, nam wszystkim.
Popierajmy więc wszyscy, cała załoga huty naszych członków, sprawdzonych 
ludzi, a później głosujmy wszyscy tylko na najlepszych.

NSZZ „Solidarność” – Huta Częstochowa

Uwaga fałszywka! Około 10 marca w hucie pojawiły się ulotki w formie 
komunikatu TRK, nawołujące członków Solidarności do bojkotu wyborów do 
samorządu w hucie. Była to oczywiście prymitywna fałszywka wykonana przez 
esbecję na zlecenie czerwonych bonzów huty.
Protest
Dnia 25 lutego w godzinach popołudniowych na ulicach Częstochowy 
aresztowany został Jarosław Kapsa2. Ten 27-mio letni działacz „Solidarności” 
najdłużej internowany z Regionu Częstochowa, protestował przeciw podwyżkom 
cen żywności, trzymając transparent z napisem „Protestuję przeciw podwyżkom 
cen – chcemy reformy nie podwyżek” oraz rozdając podpisane przez siebie 
oświadczenie:
Od trzech lat rząd generała [Wojciecha] Jaruzelskiego realizuje tzw. reformę 
gospodarczą. Efektem jej nie jest poprawa stanu gospodarki, lecz obciążenie 
społeczeństwa kosztami utrzymania błędnego systemu gospodarczego. Trzy 
lata reformy to nieprzerwany ciąg podwyżek cen, to stale obniżająca się stopa 
życiowa ludności. Dzisiaj w obliczu nowych podwyżek cen żywności, w obliczu 
prób pozbawienia robotników prawa do ośmiogodzinnego dnia pracy nie wolno 
już milczeć i bierne akceptować posunięcia władzy.
Dlatego protestuję przeciwko takiej reformie doprowadzającej do stanu nędzy 
miliony Polaków. Żądam reformy, a nie obciążania społeczeństwa kosztami 
utrzymania ekonomicznie niewydolnego systemu gospodarczego.

Jarosław Kapsa
Jarosław Kapsa został wypuszczony po 48-miu godzinach, a po trzech tygodniach 
stanął przed kolegium do spraw wykroczeń. Został uznany winnym /bez 
określenia czego/ ale bez orzeczenia kary, gdyż, jak powiedział przewodniczący 
kolegium „mogłoby to spowodować rozgłoś i oburzenie społeczeństwa.
Zakazy nie dla wszystkich.
Godnie uczcili swoje święto częstochowscy ormowcy. […]g

Potwierdzamy wpłaty: Król-1000 Beton-1200 Iwan-200 Bajka-500 Y-300 Pudel-
1000 Nauczycielka-300 Górale-800 Ordynat-1500 To My-400 Budowlani-2000 
Burza-5500 Dziękujemy + Viktorii za matryce.

lza zgodnośćl

l-l Wpis odręczny z podpisem nieczytelnym oraz pieczęć trójkątną Wojewódzki Urząd Spraw 
Wewnętrznych w Częstochowie.
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Źródło: AIPN Ka, 09/195, t. 1, k. 2-6, odpis, mps.

1 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
2 Jarosław Kapsa (ur. 1958). Działacz związkowy, polityk; 1981 kierownik Biura Informacji 

i Propagandy ZR NSZZ „Solidarność” Region Częstochowa; 1981-1982 internowany; 1983-1989 
współpracownik Diecezjalnego Komitetu Pomocy Bliźniemu; 1983-1987 założyciel i kolporter 
wydawnictw podziemnych; 1985-1989 członek RKK NSZZ „Solidarność” w Częstochowie; 
1985-1986 współzałożyciel i przewodniczący KOIS w Częstochowie; 1989-1991 poseł na Sejm 
RP. AIPN Ka, 010/71, k. 147; AIPN Ka, 010/72, t. 1, k. 80-81.
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Nr 92

1985 kwiecień 10, Częstochowa – Analiza prawno-procesowa treści Regionalnego 
Biuletynu NSZZ „Solidarność”.

Częstochowa, 1985-04-10
Analiza
prawno-procesowa treści
Regionalnego Biuletynu
NSZZ „Solidarność” – 

Częstochowa
„Wytrwamy” nr 2.

 W ostatnim okresie czasu na terenie Częstochowy stwierdzono znaczne 
rozszerzenie się akcji kolportowania nielegalnych wydawnictw. Między innymi 
w dniach 3 i 8 kwietnia br. zabezpieczono 2 egz. Regionalnego Biuletynu NSZZ 
„Solidarność” nr 2 pn. „Wytrwamy”. Biuletyn ten wydany został w formie 
dwukartkowej, powielony z matrycy.
 W treści Biuletynu – organu prasowego nielegalnych struktur 
podziemia Solidarności zawarte są akcenty wyczerpujące znamiona przestępstw 
określonych w dyspozycjach art. art. 270 § 1 kk, 271 § 1 kk, oraz 278 § 1 i 2 kk. 
W szczególności świadczą o tym następujące fragmenty:
a/ art. 278 § 2 kk „ 2 marca utworzona została Regionalna Komisja Koordynacyjna 
– nie Regionalny Komitet Koordynacyjny…”
b/ art. 278 § 1 kk „dnia 21 marca br. odbyło się kolejne zebranie Regionalnej 
Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” Częstochowa, na którym podjęte zostały 
następujące decyzje i ustalenia…”
c/ art. 270 § 1 kk „…coraz więcej ludzi dostrzegało, że nie można pogodzić 
panującego systemu społeczno-politycznego aspiracjami narodu, że status Polski 
jako kolonii radzieckich uszczęśliwia konieczne zmiany.”
d/ art. 271 § 1 kk „w odczuciu powszechnym /solidarność/ była ona jedyna 
demokratyczną reprezentację narodu”
e/ art. 270 § 1 i 271 §1 kk „ istotą konfl iktu nie była, jak usiłują przedstawić władze 
to, że: władza jest socjalistyczna i proradziecka, a nie „S” antysocjalistyczna i 
antyradziecka, ale fakt, że „S” była propolska, a władza jest antypolska, bo w 
istocie jest mianowana i reprezentuje interesy metropolii – ZSRR”.
f/ art. 278 § 1 kk „musimy domagać się od władz prawa społeczeństwa do 
powołania opozycyjnych partii politycznych, a póki to nie nastąpi – tworzyć 
partie podziemne.”
g/ art. 270 § 1 kk „Tylko wtedy… gdy zostanie zlikwidowany system 
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komunistyczny Z[wiązki] Z[awodowe] osiągną należne im znaczenie”.
h/ art. 271 § 1 kk „ostatnie trzy lata są okresem, w którym władza przegrywa, 
traci punkty”.
i/ art. 271 § 1 kk „od trzech lat rząd generała [Wojciecha] Jaruzelskiego realizuje 
tzw. reformę gospodarczą. Efektem jej nie jest poprawa stanu gospodarki, lecz 
obciążenie społeczeństwa kosztami utrzymania systemu gospodarczego.
j/ art. 271 § 1 k „godnie uczcili swoje święto częstochowscy ormowcy. […]a

bSporządził
ppor. J[anusz] Kawa1, st. insp[ektor] 

Wydział Śledczy
WUSW w Cz[ęstocho]wieb

Źródło: AIPN Ka, 09/195, t. 1, k. 7-8, oryginał, mps.

1 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.

a Fragment pominięty przez autora.
b-b Wpis odręczny z podpisem nieczytelnym.
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Nr 93

1985 kwiecień 15, Częstochowa – Protest pracowników Huty im. Bolesława 
Bieruta w Częstochowie.

Częstochowa dnia 15.04.1985 r.

Sejm P.R.L.a

 Pracownicy Huty im. B[oleslawa] Bieruta w Częstochowie, stanowczo 
protestujemy przeciwko:

1. Nieuzasadnionym ekonomicznie podwyżkom cen.
Proponujemy w zamian wprowadzenie prawdziwej reformy 
gospodarczej.

2. Żądamy:
a/ zwolnienia wszystkich więźniów politycznych, 
b/ zaprzestania represji wobec ludzi o innych poglądach politycznych 
oraz księży i Kościoła Katolickiego
c/ przestrzeganie Karty Praw Człowieka i Obywatela w P.R.L., 
d/ przestrzeganie Konstytucji P.R.L. przez Rząd i P.Z.P.R.,
e/ przestrzeganie porozumień z Sierpnia 1980 r.,
f/ przywrócenie pluralizmu związkowego,
g/ ośmiogodzinnego dnia pracy,
h/ dodatku drożyźnianego, minimum 2.000 zł na osobę.

Z upoważnienia Hutników
/-/ Aleksander Przygodzińskib

Otrzymują:
1. egz. Rząd P.R.L.
2. [egz.] Episkopat Polski
3. [egz.] Wojewoda częstochowski
4. [egz.] T.K.K. N.S.Z.Z. „Solidarność”.

Źródło: AIPN Ka, 09/195, t. 1, k. 97, oryginał, mps.

a Obok z prawej strony pieczęć podłużna Sekretariat Wojewody wpłynęło 85-05-02 nr 672 
zapis cyfrowy wpisany odręcznie, z prawej strony podpis nieczytelny.

b Powyżej podpis nieczytelny.
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Nr 94

1985 kwiecień 17, Częstochowa – Plan przeprowadzenia rozmowy ostrzegawczej 
z członkami komitetu na rzecz obchodów święta 1 Maja.

 „Zatwierdzam”
[…]a

Częstochowa, 1985-04-17

Plan
przeprowadzenia rozmowy ostrzegawczej
z członkami komitetu na rzecz obchodów
święta 1 Maja – zgodnie z tradycja „S”

1/ Sytuacja prawno-operacyjna
 Na podstawie uzyskanych informacji Służba Bezpieczeństwa WUSW 
w Częstochowie ustaliła, iż w ostatnim okresie powstał komitet organizacyjny, 
którego celem jest przeprowadzenie w dniu 1 maja br. na terenie Częstochowy 
kontrmanifestacji ulicznej. W skład tego komitetu wchodzi 14 osób znanych z 
wrogich postaw i inicjowaniu w przeszłości antyrządowych i antysocjalistycznych 
działań.
 Skład osobowy tego komitetu stanowi załącznik do niniejszego planu.
Z uwagi na bezpośrednie zagrożenie porządku i spokoju publicznego poprzez 
działalność tego komitetu, a zwłaszcza zamiar wydrukowania i kolportowania 
ulotek zawierających odezwę do udziału w kontrmanifestacji zdecydowano 
się podjąć przeciwdziałania, w tym miedzy innymi przeprowadzenie rozmów 
profi laktyczno-ostrzegawczych z udziałem przedstawiciela Prokuratury 
Wojewódzkiej.
2/ Sposób przeprowadzenia spotkania
 Spotkanie odbędzie się 18 kwietnia br. o godz. 10.00 w gmachu WUSW 
w Częstochowie, sala nr 133.
Wezmą w nim udział wymienieni w załączniku członkowie nielegalnego 
komitetu organizacyjnego oraz wiceprokurator Prokuratury Wojewódzkiej w 
Częstochowie – Sławomir Załęcki1 i przedstawiciel Wydziału Śledczego WUSW 
w Częstochowie – por. Marek Łabuś. Wezwania do osobistego stawiennictwa 
wystawione przez Prokuraturę Wojewódzką doręczone zostaną zainteresowanym 
przez funkcjonariuszy MO. W dniu 17 bm. Dokonano weryfi kacji doręczonych 
wezwań, z której wynika, iż brak jest potwierdzenia wezwania w stosunku do 5 

a Pozostawiono bez wpisu.
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osób. Uchybienia te zostaną skorygowane w dniu 17 bm[.] i do godz. 10.00 dnia 
18 bm.
 Na obecnym etapie nie mamy informacji na temat bezpośredniej reakcji 
wzywanych na doręczone im zawiadomienia. Najczęściej wynika to z faktu, iż 
wezwania były doręczane podczas nieobecności fi gurantów, gdyż odbierali je 
domownicy.
 W dniu 18 bm. o godz. 9.30 Wydział WSK i Prewencji zapewni obsadę 
w liczbie 4 umundurowanych funkcjonariuszy MO, którzy stale będą przebywać 
przy wejściu do gmachu WUSW i odprowadzać zgłaszających się do sali 133. 
Funkcjonariusze ci w czasie trwania spotkania będą je zabezpieczać poprzez 
przebywanie w pobliżu drzwi wejściowych do sali.
 Z przebiegu spotkania przedstawiciel Wydziału Śledczego sporządzi 
dokumentację w formie notatki urzędowej, a Wydział Kryminalistyki zapewni 
utrwalenie jego przebiegu na taśmie magnetofonowej.
 W godzinach rannych 18 bm. o fakcie spotkania zostanie powiadomiony 
redaktor J[anusz] Płowecki2, który w zależności od innych okoliczności, a 
zwłaszcza frekwencji ewentualnie weźmie w nim bezpośredni udział.
3/ Przebieg spotkania
 Po ustaleniu przez przedstawiciela Wydziału Śledczego tożsamości 
osób, które stawiły się na spotkanie poinformuje on zebranych o celu spotkania, 
przedstawi wstępną informację oraz poprosi o zabranie wiceprokuratora 
Prokuratury Wojewódzkiej.
4/ Wstęp przedstawiciela Wydziału Śledczego.
 Stosowanie represji karnych nie jest […]b jedynym, a nawet głównym 
celem działalności organów, których jestem przedstawiciele tj. Wojewódzkiego 
Urzędu Spraw Wewnętrznych, ani też uczestniczącego w tym spotkaniu 
przedstawiciela Prokuratury Wojewódzkiej. Przeciwnie nadrzędnym naszym 
celem działania jest szeroko pojmowana profi laktyka, a w szczególności 
przeciwdziałanie przestępczości. Ten właśnie cel przyświeca naszemu 
dzisiejszemu spotkania.
 Służba Bezpieczeństwa tut[ejszego] WUSW weszła w posiadanie 
informacji wskazującej na utworzenie na terenie naszego miasta […]c 
dnielegalnegod Komitetu Obchodów Święta 1 Maja […] e Znamy skład 
osobowy tej nielegalnej struktury i obecny skład osób wezwanych na dzisiejsze 
spotkanie nie jest przypadkowy. Wiemy też także o tym, że 20 bm. mają się 
ukazać ulotki z wezwaniem do udziału w kontrmanifestacji 1-majowej. Kierując 

b Wyrażenie wykreślone znakiem x.
c Wyrażenie tzw. zostało przekreślone podłużną kreską.
d-d Wpisano odręcznie ponad wierszem.
e Wyrażenie zgodnie z tradycjami „Solidarności” zostało skreślone poziomą odręczną kreską.
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się jednakże wyżej przytoczonym celem naszych działań, na obecnym etapie 
odstępujemy na razie od wyciągnięcia sankcji natury prawno – procesowych 
wobec osób biorących udział w tym Komitecie, a chcemy się jedynie ograniczyć 
do ostrzeżenia przed tego typu sankcjami oraz skłonić osoby zamieszane w 
nielegalna działalność do jej zaniechania.
Chcemy także uzmysłowić osobom prowadzącym nielegalną działalność na 
jakie konsekwencje się narażają, szczególnie w sytuacji, gdyby nie wyciągnęły 
wniosków z dzisiejszego spotkania.
 Aktualnie Wydział Śledczy tut[ejszego] WUSW prowadzi pod 
nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej postępowanie przygotowawcze w sprawie 
rozpowszechniania na terenie Częstochowy ulotek i biuletynów zawierających 
fałszywe informacje mogące wyrządzić szkodę interesom politycznym 
i gospodarczym PRL oraz wzywających do nieposłuszeństwa ustawie i 
dokonywanie czynów sprzecznych z prawem. Mam tu na myśli przede wszystkim 
wydawnictwa pn. „CDN”, „Nadzieja” oraz „Wytrwamy”. O konsekwencjach 
natury prawnej wynikających z czynnego zaangażowania w tego typu działalność 
wydawniczą i kolporterską będzie mówił pan prokurator w swoim wystąpieniu. 
Ja natomiast chciałbym nadmienić, iż informacja o dzisiejszym spotkaniu – jako 
ostrzeżenie dla całej społeczności naszego regionu zostanie opublikowana w 
miejscowej prasie.

Proszę teraz o zabranie głosu przedstawiciela Prokuratury Wojewódzkiej 
w Częstochowie, wiceprokuratora Sławomira Załęckiego.
5/ jestem zobowiązany przedstawić konsekwencje prawno-karne jakie mogą być 
wyciągnięte wobec różnych osób w przypadku nieodstąpienia od realizacji tego 
zamiaru. Oczywiście uzależnione jest od tego, kto z organizujących, a następnie 
uczestniczących w nielegalnych zgromadzeniach jakie przepisy prawa karnego 
swoim działaniem bądź zachowaniem naruszył. Przepisy mające przeciwdziałać 
profi laktycznie, a w rezultacie ich naruszenia skutkować konsekwencją karną 
zawiera zarówno kodeks karny jak i kodeks wykroczeń.
Oczywiście mogą tu wchodzić w grę naruszenia przepisów prawa przez 
uczestników niezamierzone przez organizatorów i z taka ewentualnością trzeba 
się liczyć. Każde zgromadzenie uliczne większej ilości osób ściąga do siebie także 
osoby z różnych środowisk, a wśród nich agresywne, które licząc na anonimowość 
w tłumie mogą dopuścić się już normalnych przestępstw pospolitych jak rozboje, 
kradzieże, zniszczenie mienia czwykłych aktów chuligańskichc itp.
 W tym miejscu przechodząc już do konkretnych przepisów:
 art. 52 uzasadnia karanie przed kolegiami
1/ Za sam fakt zwoływania zgromadzeń nielegalnych czy bez zezwolenia 
właściwego organu administracji państwowej 
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2/ Za kierowanie zgromadzeniem po wezwaniu do rozejścia się przez organ 
MO
3/ Korzystania ze środków technicznych w celu zorganizowania zgromadzenia 
lub jo odbycia /magnetofony, transmisje radiowe, pojazdy itp./

- podlega karze grzywny lub naganie
Zgromadzenie rozwiązane staje się zbiegowiskiem publicznym i kto go nie 
opuszcza pomimo wezwania właściwego organu podlega karze aresztu albo 
grzywny /art. 50 kw/.
 Przechodząc do k.k. każde zgromadzenie tego typu zwołuje się, aby coś 
zademonstrować, zamanifestować. Może się to przekształcić w demonstracyjne 
lżenie, wyszydzanie lub poniżanie Narodu, PRL, jej ustroju lub naczelnych 
organów i wówczas wchodzi w grę art. 270 § 1 kk, a zatem już nie kodeksu 
wykroczeń, ale kodeksu karnego i już nie wykroczenie ale przestępstwo za które 
ustawa przewiduje karę od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
Uczestniczy takiej demonstracji mogą /z woli organizatorów bądź nawet nie/ 
rozpowszechniać fałszywe wiadomości mogące wyrządzić szkodę interesom 
PRL – art. 27 § 1 kk co grozi karą do 3 lat pozbawienia wolności. Tych 
powyższych przestępstw mogą się sprawcy dopuszczać wznosząc okrzyki, czy 
też niosąc hasła, transparenty mające taki charakter, ale także używając druku 
/ulotki, biuletyny itp[.] / i rozpowszechniać je, co zaostrza odpowiedzialność, 
podnosząc górną granicę zagrożeń do lat 10.
 Może wreszcie dojść do tego, że biorący udział w takiej demonstracji, 
zgromadzeniu czy zbiegowisku wspólnymi siłami /czyli wieloosobowymi/ 
dopuszczają się zamachu na osobę czy mienie, co grozi karą do 5 lat pozbawienia 
wolności /art. 275 § 1 kk/. A jeżeli dla tej osoby czy mienia wynikną poważne 
skutki – górna granica wzrasta do lat 10. /art. 275 §2 kk/ i przepis ten nie wymaga 
skonkretyzowania kto z napastników ten skutek wywołał. Wystarczy ustalenie, 
że był uczestnikiem tej grupy dopuszczającej się zamachu. Są to reakcje, które 
nie leżą często w zamiarach organizatorów demonstracji ale powstają wbrew jej 
woli z tzw. psychozy tłumu, do którego – jak to już było powiedziane – przenikają 
takie elementy przez organizatorów nie pożądane, ale trzeba się z tym liczyć i 
przewidywać bo skutki mogą obciążać organizatorów zwłaszcza, że są o tym 
uprzedzeni i że były już tego rodzaju doświadczenia w przeszłości.
Dzisiejsze spotkanie należy uważać za jedna z form tego uprzedzenia.
 W ten oto sposób doszliśmy do tego, że ciężar skutków spada na 
organizatorów.
 Wchodzi tutaj w rachubę nader istotny art. 278 kk stwierdzający iż kto 
bierze udział z związku, którego istnienie, ustrój lub cel ma pozostać tajemnica 
wobec organu państwowego albo który rozwiązano lub któremu odmówiono 
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zalegalizowania podlega karze do lat 3 pozbawienia wolności. Dotyczy to 
samego faktu brania udziału – uczestniczenia w taki związku. Natomiast zarówno 
założyciel – założyciele jak i kierujący /sprawujący funkcje kierownicze/ 
podlegają karze do 5 lat pozbawienia wolności. Wymaga to tez przytoczenia art. 
282 „a” § 1. Kto odejmuje działalność w celu wywołania niepokoju publicznego 
lub rozruchów; § 2 kto organizuje lub kieruj akcja protestacyjną przeprowadzoną 
wbrew przepisom prawa – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 Zaznajomienie, czy też przypomnienie tych przepisów ma sens 
w tej chwili profi laktyczno-ostrzegawczy. Jeżeli działanie zmierzające do 
organizowania nielegalnej demonstracji będą kontynuowane wtedy przepisy te 
będą realizowane w postaci czy też śledztw lub dochodzeń karnych i aktami 
oskarżenia, czy też w postaci wniosków do kolegium. Mamy jednak nadzieję, że 
w dobrze pojętym interesie wszystkich tu zebranych lepiej żeby one pozostawały 
tylko ostrzeżeniem.
6/ Sposoby reakcji zgromadzonych osób
 Biorąc pod uwagę, iż w spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele 
miejscowego podziemia politycznego, osoby najczęściej nam zdecydowanie 
wrogie należy się liczyć z możliwością wystąpienia następujących form reakcji 
z ich strony:
- kategoryczne żądanie przedstawienia im dowodów przestępczej działalności,
- stwierdzenie, iż jest to prowokacja ze strony Służby Bezpieczeństwa,
- manifestacyjne opuszczenie sali,
- oświadczenie, że nie opuszczą sali do czasu przybycia np. przedstawiciela kurii 
biskupiej, prokuratury generalnej itp.
 Argumenty w tych przypadkach zależna będzie od treści postawionego 
zarzutu bądź żądania, jednakże generalnie będzie ona zmierzać do wykazania 
rzeczywistego celu odbytego spotkania /ostrzegania – a nie karania/ oraz 
stwierdzenia, iż zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi żadne swobody 
obywatelskie w tym przypadku nie zostały naruszone.
 Za całokształt przebiegu spotkania odpowiedzialnym będzie kier[ownik] 
sekcji Wydziału Śledczego por. Marek Łabuś.

Opracowano
w Wydziale Śledczym WUSW

w Częstochowie 

Źródło: AIPN Ka, 09/195, t. 1, k. 44-51, oryginał, mps.
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1 Brak bliższych danych.
2 Janusz Płowecki (1928-1996). Dziennikarz, harcerz; 1939-1945 działacz AK; 1982-1992 

redaktor naczelny „Życia Częstochowy”. J. Kapsa, Komitet Obywatelski.., s. 97.
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Nr 95

1985 kwiecień 17, Częstochowa – Odpis z oświadczenia Ewy Kiślak.

Częstochowa 1985-04-17

Odpis z oświadczenia Ewy Kiślak1.

„Oświadczam, że od 1985 roku wycofałam się z działalności w Niezależnych 
Samorządnych Związkach Zawodowych „Solidarność”. Uczestnictwo moje do 
1985 roku w „Solidarności” przejawiało się uczestnictwem we Mszach Świętych 
okolicznościowych, pochodach, zebraniach. Na początku, kiedy wychodziło 
pismo „Solidarności” „CDN” uczestniczyłam w kolportażu tego pisma, rozdając 
je swoi znajomym. Pismo do dostawałam od Darka Gospodarka, który przywoził 
je na motorowerze od Janka Kr[a]marskiego2. Po aresztowaniu grupy „CDN”, 
zaprzestałam kolportażu jakiejkolwiek bibuły nielegalnej. Kilka razy czytałam 
„Nadzieję” i nowe numery „CDN” przynoszone przez Roberta Ślęzaka3. Było 
to parę razy. W listopadzie będąc na pogrzebie księdza [Jerzego] Popiełuszki4 
z całą naszą częstochowską grupą tj. Robertem Ślęzakiem, Urszulą Rawinis5, 
Grzegorzem Mygą, Zbigniewem Muchowiczem6, panią Basią siostrami Urszuli, 
Jankiem Kramarskim oraz dwoma pracownikami huty B[olesława] Bieruta 
wzięłam do przewiezienia puszkę farby drukarskiej, gdyż powiedziano mi, że 
kobiety będą bezpieczniejsze. Puszkę miałam wydać i tu powiedziano mi, że 
albo [Janowi] Kramarskiemu, albo ja miałam ją zanieść do domu. Ponieważ w 
tym czasie posprzeczałam się z Jankiem Kramarskim o incydent z pieczątką, 
którą miała zrobić. Gumę miał dostarczyć mi Robert Ślęzak, gdyby mnie nie było 
w domu miał zostawić opakowana mojemu synowi mówiąc mu, że to paczka 
dla mnie. Ponieważ w danym dniu Robert [Ślęzak] nie dostarczył mi gumy, nie 
mogłam sporządzić pieczątki, która miała być zrobiona na okoliczność przyjazdu 
działaczy „Solidarności”. Kalendarz dostałam od p[ana] Michałowskiegoa7.

bCzęstochowa, [19]85-04-19
ppor. Janusz Kawa
st. insp[ektor] Wydz[iału] Śledczego
WUSW w Częstochowie

a Po lewej stronie na marginesie odręczna notatka Za zgodność insp[ektor] Wydz[iału] V chor. 
Wł. Leszczyniak z podpisem nieczytelnym. 

b Dalsza część pisma spisana odręcznie.
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Notatka służbowa

 W dniu dzisiejszym o godz. 17.00 udałem się do Muchowicz[a] 
Zbigniewa zam[ieszkałego] Cz[ęstocho]wa, […]c celem dostarczenia wezwania 
na dzień 22.04.[19]85 [r.] W miejscu zamieszkania ww.d zastałem jego żonę, 
która odmówiła przyjęcia wezwania twierdząc, że jedno już przyjęła, chociaż nie 
powinna bo mąż przebywa na delegacji na terenie Śląska i przyjeżdża jedynie na 
niedziele. Jak długo potrwa delegacja nie orientuje się, nie wie kiedy konkretnie 
mąż przyjedzie. Z tego powodu nie może przyjąć wezwania.
 Następni udałem się do miejsca zamieszkania Ob[ywatela] Fotfolc 
Marek8 zam[ieszkały] Cz[ęstocho]wa, […]c. Pod wskazanym adresem nikogo 
nie zastałem. Sąsiad zamieszkały w lokalu […]c oświadczył, że niedawno 
widział mieszkańców lokalu […]c. Pomimo energicznego pukania nikt nie 
odpowiadał. W związku z powyższym zostawiłem za jego zgodą wezwanie u 
sąsiada Ob[ywatela Marka] Fotfolca zamieszkałego w lokalu […]c.

[…]e

Źródło: AIPN Ka, 09/195, t. 1, k. 54/55, odpis, mps, rkps.

1 Ewa Kiślak. Działaczka związkowa; 1982 członek grupy „REK” zajmującej się pomocą 
osobom internowanym oraz kolportażem; pracownik Przedsiębiorstwa Remontowo-Konstrukcyj-
nego w Częstochowie; 1982-1983 więziona; 1982 rozpracowywana w ramach SOR kryptonim 
„REK”. M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim…, s. 50 n.

2 Jan Kramarski. Działacz związkowy; 1982 członek MKK NSZZ „Solidarność” Region 
Częstochowa. M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim…, s. 54 n.

3 Brak bliższych danych.
4 Jerzy Popiełuszko (1947-1984). Błogosławiony; kapłan archidiecezji warszawskiej; 1972 

przyjął święcenia kapłańskie; duszpasterz parafi i Trójcy Przenajświętszej w Ząbkach, NMP Kró-
lowej Polski w Aninie, Dzieciątka Jezus na Żoliborzu, św. Anny w Warszawie, św. Stanisława 
Kostki w Warszawie; od 1978 duszpasterz środowisk medycznych w Warszawie (od 1981 w archi-
diecezji warszawskiej); 1980 odprawił mszę św. dla strajkujących pracowników Huty Warszawa, 
duszpasterz hutników, w stanie wojennym współorganizator Prymasowskiego Komitetu Pomocy 
Osobom Pozbawionych Wolności i ich Rodzinom; współpracownik podziemnej „Solidarności”; 
celebrans msze św. za Ojczyznę w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie, gdzie wygła-
szał kazania z mottem „zło dobrem zwyciężaj”; prześladowany przez SB; od 1983 organizował 

c Fragment pominięty przez autora.
d W oryginale w/w.
e Podpis nieczytelny. 
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pielgrzymki ludzi pracy na Jasną Górę; 19 X 1984 po odprawieniu mszy św. w kościele Świę-
tych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy w drodze powrotnej do Warszawy porwany 
w miejscowości Górsk przez funkcjonariuszy Samodzielnej Grupy „D” Departamentu IV MSW, 
torturowany i wrzucony do Wisły z zapory we Włocławku; 3 XI 1984 odbył się pogrzeb, na który 
przybyło setki tys. wiernych; grób przy kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie stał się miej-
scem pielgrzymek i ofi cjalnych wizyt papieży i przywódców państw; 6 VI 2010 beatyfi kowany w 
Warszawie. Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL…, t. 1, s. 357-358.

5 Urszula Rawinis (ur. 1951). Działaczka związkowa; zaangażowana w działalność grupy 
„REK”. M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim…, s. 280.

6 Zbigniew Muchowicz (ur. 1953). Nauczyciel akademicki, działacz związkowy; 1977-1982 
członek PZPR; od 1982 redaktor i wydawca biuletynów podziemnych; 1982 przewodniczą-
cy MKK (1983 MKR) NSZZ „Solidarność” w Częstochowie; 1982-1985 prześladowany przez 
władze komunistyczne; 1985 założyciel i przewodniczący RKK NSZZ „Solidarność” w Często-
chowie; 1987-1989 organizator Funduszu Pomocy dla NSZZ „Solidarność” w Częstochowie; 
rozpracowywany w ramach SOR kryptonim „CDN”. W. Rotarski, NSZZ „Solidarność” Region 
Częstochowa, w: NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 6, s. 857.

7 Brak bliższych danych.
8 Marek Fotfolc (ur. 1949). Działacz związkowy; działacz NSZZ „Solidarność” Przędzalni 

Czesankowej „Wełnopol” w Częstochowie; 1982 internowany; 1984 prześladowany przez władze 
komunistyczne. AIPK Ka, 09/99, k. 10, 36, 84, 105; W. Rotarski, Częstochowska lista internowa-
nych, [cz. I] (A-I), „Gazeta Solidarna” (2007), nr 212, s. 9.
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Nr 96

1985 kwiecień 20, Częstochowa – Nr 3 Biuletynu „Wytrwamy”.

Wytrwamy Nr 320 kwietnia 1985 r[.] Rok I
Regionalny Biuletyn NSZZ „Solidarność” – Częstochowa Nr 3

1 Maja – Apel RKK
Wzywamy załogi zakładów pracy:
Wzywamy wszystkich członków i sympatyków NSZZ „Solidarność”!
Dnia 1 maja 1985 r. spotykamy się na uroczystej mszy św. W Kaplicy 

Matki Bożej na Jasnej Górze o godz. 11.00.
Po mszy św. przejdziemy pod Grób Nieznanego Żołnierza by złożyć 

kwiaty i oddać hołd pomordowanym robotnikom.
Niech nasza manifestacja Solidarności ludzi pracy przebiegnie w 

atmosferze godności i spokoju pod hasłami:
- uwolnić więźniów politycznych!
- chcemy reform nie podwyżek cen!
- umożliwienia legalnej działalności NSZZ „Solidarność”

Regionalna Komisja Koordynacyjna
NSZZ „Solidarność” – Częstochowa

1 maja o godz. 18.00 w Kościele św. Józefa na Rakowie odprawiona będzie 
msza św. z udziałem ordynariusza częstochowskiego księdza biskupa Stanisława 
Nowaka1 w intencji świata pracy. Zapraszamy.

List otwarty do redaktora Jana Rema2

Panie redaktorze Rem!
W Trybunie Ludu nr 56 z dnia 7 marca 1985 r. napisał pan: „… ks. [Wojciech] 
Drozdowicz3 z Łowicza, w Skierniewicach w Kościele przy Al. Świerczewskiego 
woła od ołtarza: nie dajmy się zaprowadzić do rzeźni baranowi z czerwonymi 
rogami.
 Oświadczam, że nigdy w życiu nie byłem w wyżej wymienionym 
kościele, jak również nigdy publicznie takiego zdania nie wypowiedziałem.
 Domagam się publicznego sprostowania tego kłamstwa w „Trybunie 
Ludu” i we wszystkich pismach, które przedrukowały pana artykuł.
 Prawdą jest natomiast, że rozwaliłem siekierą telewizor, nie przez 
nienawiść protest do tego przedmiotu, ale jako protest przeciwko niektórym 
programom.
 Przy okazji wyjaśniam publicznie, że mój osiołek, który dzięki naszej 
prasie zyskał sławę międzynarodową nazywa się nie inaczej jak tylko Franc.
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Łączę pozdrowienia
Łowicz, 15 III 1985 r. /ks. W[ojciech] Drozdowicz/

Wikariusz Kolegiaty Łowickiej

Terrorystyczne bojówki w PRL.
 Ksiądz Tadeusz [Isakowicz-]Zaleski4, wikary z Zabierzowa Bocheńskiego 
stał się kolejną ofi arą terrorystycznych bojówek w PRL. Prowadził on od kilku 
miesięcy akcję zmierzającą do wyjaśnienia okoliczności zamordowania jesienią 
1985 r. przez milicje działacza „S” Frąsia5. Ks. [Tadeusz Isakowicz-]Zaleski 
został urlopowany przez kardynała [Franciszka] Macharskiego6 nie z powodu 
choroby /niezbyt dotkliwej/, a głownie z uwagi na protesty władz, gdy sprawa 
morderstwa T. Frąsia zaczęła być coraz głośniejsza. Będąc urlopowanym zajął 
się dziećmi upośledzonymi, w ramach wielkiej akcji pomocy prowadzonej przez 
ks. [Kazimierza] Jancarza7, wielkiego przyjaciela i współpracownika ks. Jerzego 
Popiełuszki.
 Atak na księdza nastąpił w wielką sobotę. Wcześniej był ustawicznie 
śledzony z samochodów, które są „na stanie” komendy MO i SB w Krakowie na 
ul. Mogilskiej. W piwnicy obezwładniono go gazem paraliżującym i wypalono na 
piersi znak „V”. Pomimo żądań, milicja przy pierwszej obecności nie dokonała 
zabezpieczenia śladów w piwnicy, również „nagle” zepsuł się telefon.
 Jak widać terrorystyczne bojówki są organem wykonawczym, 
powołanym w celu szerzenia państwowego terroru w myśl słów [Włodzimierza] 
Lenina: „prowadźcie terror”.
[…]a

Wielka kradzież – z cyklu „majestacie prawa”.
 Dwa lata temu, w kwietniu 1983 r. esbecja dokonała zmasowanej akcji 
na częstochowskie podziemie „Solidarności”. Ogólnie znane jest uwięzienie 
27 osób i późniejszy proces Zbigniewa Muchowicza. Mało kto jednak wie o 
efektach tzw. „przeszukań”, czyli rewizji dokonanych wtedy w mieszkaniach tych 
kilkudziesięciu osób. Prawie w każdej z nich zabrano książki /nawet [Czesława] 
Miłosza/, kasety magnetofonowe, zdjęcia, pamiątkowe znaczki i plakietki, legalną 
prasę NSZZ „S’ sprzed 13 grudnia [1981 r.], a nawet czapeczki z napisami „S”. 
W wielu przypadkach beż żadnych pokwitowań, ot po prostu zabrali z domu 
człowieka i przy okazji mniej lub więcej pamiątek po „Solidarności”.
 Po amnestii z 1983 r. zwrócono kilki osobom część zabranych rzeczy. Akcję 
jednak szybko przerwano nie było co zwracać – okazało się, że funkcjonariusze 
SB wcześniej już wszystko rozkradli. Poszkodowani zaczęli pisać skargi do sądu, 
który z kolei zwracał się kilkakrotnie do WUSW Częstochowa o dostarczenie 

a Tekst strony 2 biuletynu nieczytelny.
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do sądu zabranych „dowodów rzeczowych”. Każde pismo sądu, jak choćby z 2 
lipca 1984 r. zakończone było zwrotem „Sprawa bardzo pilna!”. Do dzisiaj Sąd 
Rejonowy w Częstochowie nie może wyegzekwować swojego postanowienia 
od WUWS. Nieporadność sądu jest w tym wszystkim zadziwiająca, przecież 
funkcjonariusze SB, sprawcy tej wielkiej kradzieży już dawno powinni poznać 
smak więziennego chleba.

Komu potrzebny był GIT?
 Fakty: sobota 16 marca, pod nieobecność nauczycieli i uczniów kontrola 
w szkole podstawowej nr 33 w Częstochowie. GIT-owiec jest tylko jeden, ale 
za to absolutnie wszechstronny, skoro fachowiec ocenia: stan budynku, izolacje 
przewodów elektrycznych, WC, wygląd klas, treść gazetek uczniowskich, 
buchalterię szkoły, ba nawet zapisy w dziennikach lekcyjnych. Wgb eksperta 
z GIT-u wszystko poniżej krytyki, a odpowiedzialnym jest dyrektor Bogusław 
Matloch8. Nawet to, że w szkole tej któraś z nauczycielek nie ma odpowiedniego 
wykształcenia jest winą dyrektora, choć powszechnie wiadomo, że nie dyrektor 
zatrudnia nauczycieli, a Wydział Oświaty.
 Efekt: dyrektor [Bogusław] Matloch natychmiast zwolniony ze 
stanowiska, a jego miejsce zajmuje „kompetentny” szef, pani po studiach w 
Moskwie i żona wysoko postawionego funkcjonariusza.
A prawdziwy powód kontroli?
 W szkole nr 33 prawie nie ma nowych rządowych związków /pod tym 
względem wyjątkowa szkoła w mieście/, POP też nieliczna, nauczycieli zaś 
prawie 60-ciu. GIT nie mógł takiej szkoły ominąć.

Dlaczego niezależne manifestacje?
 Częstochowa znalazła się w czołówce miast podejmujących uliczne 
demonstracje. Przypomnijmy, miały one miejsce 31 sierpnia i 1 września 1982 
r., 1 maja [19]83 r., 31 sierpnia i 16 grudnia [19]84 r. Przed nadchodzącym 
pierwszym majem Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZ „Solidarność” – 
Częstochowa organizuje kolejne niezależne obchody robotniczego święta. I tym 
razem tysiące członków i zwolenników „Solidarności” podejmie próbę przejścia 
w niezależnym pochodzie.
 Dlaczego demonstrujemy na ulicach? Otóż w warunkach silnych 
represji po 1 grudnia a trwającym nadal, pokojowe demonstracje są właściwie 
jedyną możliwą formą jawnej i masowej walki o nasz Związek, o należne nam 
prawa obywatelskie i polityczne. Manifestacje w sposób bezpośredni ukazują 
autentyczne nastroje społeczeństwa, obnażają „bełkot” ofi cjalnej propagandy. 

b W oryginale Wg.
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Jako zaistniałe wydarzenia powodują większy oddźwięk zachodniej opinii 
publicznej. Dla całego społeczeństwa mają duże znaczenie psychologiczne, są 
też poważnym wsparciem dla kierownictwa podziemnego i „naziemnego” „S”.
 Niezależne manifestacje zwolenników „Solidarności” są wyłomem w 
praktyce komunistycznego panowania nad społeczeństwem. Może ten wyłom w 
Częstochowie stanie się już trwałym?
[…]c

Źródło: AIPN Ka, 09/195, t. 1, k. 156-157, oryginał, mps.

1 Stanisław Nowak (ur. 1935). Kapłan archidiecezji krakowskiej; 1958 przyjął święcenia 
kapłańskie, 1984 sakrę biskupią; duszpasterz w Choczni, Ludzimierzu i Rogoźniku; 1963-1967 
(pomocniczy ojciec duchowny), od 1971 ojciec duchowny, od 1979 rektor WSD w Krakowie; 
kanonik kapituły archikatedralnej krakowskiej; od 1984 biskup częstochowski, 1992-2011 arcybi-
skup metropolita częstochowski; 1992 administrator diecezji sosnowieckiej; 1984-1995 przewod-
niczący Komisji Maryjnej Episkopatu Polski; 1990, 1994 uczestnik Synodu Biskupów w Rzymie; 
przewodniczący Komisji Mieszanej Biskupów i Wyższych Przełożonych Zakonnych. P. Nitecki, 
Biskupi Kościoła w Polsce w latach 966-1999. Słownik biografi czny. Warszawa 2000, kol. 310-
-311.

2 Patrz Jerzy Urban.
3 Wojciech Drozdowicz (ur. 1954). Kapłan archidiecezji warszawskiej; 1981 przyjął świę-

cenia kapłańskie; duszpasterz parafi i Słomczyn, Wniebowzięcia NMP w Łowiczu, św. Teresy od 
Dzieciątka Jezus na Powiślu w Warszawie, św. Józefa Oblubieńca na Kole w Warszawie, Wier-
szynie i Krasnojarsku w Rosji; proboszcz katedry w Nowosybirsku; od 1999 proboszcz parafi i bł. 
Edwarda Detkensa na Bielanach w Warszawie; 2003 kanonik kapituły kampinosko-bielańskiej. 
Informator archidiecezji warszawskiej 1996, Warszawa 1995, s. 175, 189; Archidiecezja warszaw-
ska. Informator 2001, Warszawa 2001, s. 89.

4 Tadeusz-Isakowicz Zaleski, (ur. 1956). Kapłan archidiecezji krakowskiej; 1983 przyjął 
święcenia kapłańskie; 1983-1991 kapelan wspólnot „Wiara i Światło” opiekun osób niepełno-
sprawnych umysłowo w Krakowie; od 2000 duszpasterz Ormian w Krakowie (od 2002 w Polsce); 
od 1983 duszpasterz ludzi pracy Nowej Huty w Krakowie; 1985 dwukrotnie pobity przez tzw. 
nieznanych sprawców; 1987 współtwórca (1989) prezes Fundacji im. św. Brata Alberta; 1988 
duszpasterz robotników Huty im. Włodzimierza Lenina w Krakowie; T. Isakowicz-Zaleski, Księża 
wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej, Kraków 2007.

5 Brak bliższych danych.
6 Franciszek Macharski (ur. 1927). Kapłan archidiecezji krakowskiej; 1950 przyjął święce-

nia kapłańskie, 1979 sakrę biskupią, 1979 kreowany kardynałem; duszpasterz w Kozach, ojciec 
duchowny, wykładowca (od 1970) rektor WSD w Krakowie; 1977 kanonik kapituły archikatedral-
nej krakowskiej; 1978-2005 arcybiskup metropolita krakowski; 1979-1994 wiceprzewodniczący 

c Fragment pominięty przez autora.
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Konferencji Episkopatu Polski; uczestnik Synodu Biskupów; 1980 wiceprzewodniczący Komisji 
Wspólnej Rządu i Episkopatu; 1992 administrator diecezji bielsko-żywieckiej; 2005 arcybiskup 
senior. P. Nitecki, Kardynałowie Kościoła…, s. 90-91.

7 Kazimierz Jancarz (1947-1993). Kapłan archidiecezji krakowskiej; 1972 przyjął święcenia 
kapłańskie; duszpasterz w Pisarzowicach, Andrychowie, Oświęcimiu, Niepołomicach, od 1978 w 
parafi i św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie, założyciel Konfraterni Akademickiej; od 
1981 duszpasterz środowisk robotniczych i pracowniczych Nowej Huty; 1982 organizator Dusz-
pasterstwa Ludzi Pracy; 1984 współorganizator Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego 
im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie; 1988 organizator Wikariatu Solidarności z Potrze-
bującymi; od 1989 proboszcz w Luborzycy, gdzie kontynuował działalność społeczną. T. Isako-
wicz-Zaleski, Księża wobec bezpieki…, s. 57-72

8 Brak bliższych danych.
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Nr 97

b.d., b.m. – Telex na temat pochodu 1 maja 1985 r.

Telex nr 81407 lub 81408a

Na kolumnę ogólną – bpilneb 
Próba zakłócenia spokoju w Częstochowiec

 Inf[ormacja] wł[asna] W dniu 1 maja br. doszło do próby zakłócenia 
atmosfery tego robotniczego święta w Czdęstochodwie. Grupa kilkudziesięciu 
osób, po opuszczeniu około godz. 12.00 kościoła na Jasnej Górze udała się w 
Aleję NMP wznosząc prowokacyjne okrzyki i usiłując zorganizować nielegal-
ny pochód. Na wysokości pawilonów „Cepelia” służby porządkowe wezwały 
uczestników tego zgromadzenia do rozejścia się. Nie zastosowano środków 
przymusu.
 Dziesięć, najbardziej agresywnie zachowujących się osób doprowadzo-
no do Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych. Z 4 spośród zatrzymanych 
przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze. 6 osób doprowadzono do Kolegium 
ds.e Wykroczeń, które jednej osobie wymierzyło karę 3 miesięcy aresztu, dwom 
osobom grzywny po 18-tysięcy złotych i dwom dalszym po 12 tysięcy złotych.
  W stosunku do jednej osoby zarządzono zbadanie stanu jej poczytalności.
 Charakterystycznym jest, że inspiratorzy tej prowokacji kolportowali 
przed dniem Święta Prawy ulotkę, w której m.in. pisali:
Manifestacje w sposób bezpośredni ukazują autentyczne nastroje społeczeństwa, 
obnażając bełkot ofi cjalnej propagandy. Jako zaistniałe wydarzenia powodują 
większy oddźwięk zachodniej opinii publicznej”.
 Powyższy cytat w dostatecznym stopniu wyjaśnia cele prowokatorów 
zajść – przypodobaniu się zachodowi. /j/
 [...]f

Źródło: AIPN Ka, 09/195, t. 1, k. 66, oryginał, mps.
a Powyżej po lewej stronie odręczna notatka Wydz[iał] Śledczy, zaś po prawej stronie odręcz-

na notatka 81407.
b-b Wpisano odręcznie.
c Z lewej strony odręczna notatka do Życia Częstochowy Informacja ukazała się w Życiu 

Cz[ęstocho]wy w dn[iu] 3 maja 1985 r.
d-d Dopisano odręcznie ponad wierszem.
e W oryginale d/s.
f Odręczna notatka Nadał: Jan P[...].
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Nr 98
1985 maj 5, Częstochowa – Oświadczenie w sprawie utworzenia KOIS Regionu 
Częstochowskiego.

Częstochowa, 5 maja 1985 r.
Oświadczenie

Represje jakie nastąpiły wobec mieszkańców Częstochowy uczestniczących w 
obchodach świąt 1 i 3 Maja były niewspółmierne do charakteru manifestacji. 
Nie można represjonować ludzi za to, że brali udział w uroczystościach 
religijnych, ani za to, że chcieli złożyć kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza. 
Szczególnie drastyczny przypadek represji spotkał naszego kolegę – Zbigniewa 
Muchowicza. Jego aresztowanie to zemsta władzy za niezależną postawę, to kara 
za niezależne myślenie. W represjach jakie władza stosuje wobec społeczeństwa 
widać pewną celowość. Aresztowanie Jacka Kuronia, Seweryna Jaworskiego, 
Andrzeja Słowika1, Staszka Handzlika2, Edwarda Nowaka3 jednocześnie 
pozbawienie wolności Adama Michnika, Władysława Frasyniuka4, Bogdana 
Lisa, Leszka Moczulskiego, Andrzeja Gwiazdy5 świadczy, że główny cel represji 
to pozbawienie społeczeństwa rzeczników jego spraw, ludzi głośno i dojrzale 
wypowiadających się w sprawach społecznie ważnych, […]a nas wszystkich. 
Aresztowanie Zbyszka Muchowicza to dowód tej „prawidłowości” represji. 
Dlatego domagamy się stanowczo uwolnienia [Zbigniewa] Muchowicza i 
wszystkich zatrzymanych działaczy opozycji, anulowania kar zapadłych w 
stosunku do uczestników świąt 1 i 3 Maja.
Ostatnie miesiące wyraźnie ukazują linię polityczną władzy. Podwyżki cen do-
prowadzające społeczeństwo do stanu nędzy, represje odbierające społeczeństwu 
podstawowe prawa obywatelskie. W tej sytuacji uważamy, że milczeć już dłużej 
nie można. Mamy prawo i moralny obowiązek przemówić w imieniu tych, któ-
rym odebrano prawo głosu a jednocześnie obarczono skutkami kryzysu.
Dlatego postanowiliśmy zawiązać jawnie działający Komitet Ochrony Intere-
sów Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego. Komitet stawia przed sobą 
zadania:

− opiniowanie i określanie naszego stanowiska w stosunku do aktów 
ustawodawczych, inicjatyw społecznych i politycznych oraz posunięć 
władzy dotyczących ważnych problemów społecznych ze szczególnym 
uwzględnieniem spraw naszego regionu.

− przedstawiania niezależnych inicjatyw i propozycji mających na celu 
uzdrowienie obecnej sytuacji

a Tekst nieczytelny.
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− informowanie opinii publicznej o wszelkich aktach naruszania 
praworządności przez organa władzy

− pomoc prawną i materialną osobom represjonowanym
− podejmowanie prób interwencji w wypadkach społecznie ważnych

Podejmując działalność Komitet apeluje do społeczeństwa regionu o pomoc:
− informowani o wszystkich sprawach społecznie istotnych
− zgłaszanie przypadków naruszania praworządności
− opiniowanie pracy Komitetu
− wspieranie materialne naszej działalności

Komitet jest inicjatywą jawną i otwartą. Zarówno jawne są cele jak i […]a dla 
wszystkich bez względu na światopogląd i ideologię. Przyjmujemy każdego, kto 
wyrazi chęć współpracy z nami.
Komitet wyznacza rzecznika w sobie: Jarosława Kapsy.

Komitet Ochrony Interesów Społecznych Regionu Częstochowskiego
Tadeusz Bartnik6, kierowca, Częstochowa, […]b

Zdzisław Bojarski, ślusarz, Częstochowa, […]b

Krzysztof Jawor7, włókiennik, Częstochowa, […]b

Jarosław Kapsa, prac[ownik] fi z[yczny] Częstochowa, […]b

Grzegorz Myga prac[ownik] fi z[yczny] Częstochowa, […]b

Edward Rybak8, włókiennik, Częstochowa, […]b

Antoni Tajer9, hutnik, Częstochowa, […]b

Marek Wójcik10, hutnik, Częstochowa, […]b

Potwierdzamy wpłatę 1000 zł od Julii […]a Dziękujemy

Źródło: AIPN Ka, 09/195, t. 1, k. 152, oryginał, mps.

1 Andrzej Słowik (ur. 1949). Działacz związkowy; 1980 przywódca strajku w MPK w Łodzi; 
przewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność”; wiceprzewodniczący KKP NSZZ „Solidarność”; de-
legat na I WZD Ziemi Łódzkiej; 1981 przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej; 
1981 delegat I KZD; członek Prezydium KK NSZZ „Solidarność”; 1981-1984 więziony; od 1986 
przewodniczący RK NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej; od 1987 współorganizator opozycyjnej 
wobec L. Wałęsy GR KK NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej; 1989 przewodniczący ZR NSZZ 
„Solidarność” Ziemi Łódzkiej; 1992-1993 wiceminister Pracy i Polityki Socjalnej; 1981-1982, 
1984-1990 kontrolowany w ramach SOR kryptonim „Muzyk”. Encyklopedia Solidarności. Opo-
zycja w PRL…, t. 1, s. 412.

b Fragment pominięty przez autora.
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2 Stanisław Handzlik (ur. 1943). Działacz związkowy; 1981 wiceprzewodniczący KR Hut-
ników Huty im. Włodzimierza Lenina w Krakowie; 1981 wiceprzewodniczący RKS NSZZ „Soli-
darność” Region Małopolska; od 1982 wiceprzewodniczący RKW Małopolska; 1982-1983; 1985 
więziony; 1987-1989 członek Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” Region 
Małopolska; 1990 delegat na II WZD Region Małopolska; delegat na II KZD; 1991-1993 poseł 
na Sejm RP; 1980 rozpracowywany w ramach SOR kryptonim „Kęsy”, w ramach KE i SOR 
kryptonim „Walcownik”, w ramach SOR kryptonim „Świeca”; od 1984 w ramach SOS kryptonim 
„Komisja”; 1985-1987 w ramach SOR kryptonim „Fantasta; 1985-1989 w ramach SOR kryptonim 
„Rudy”; 1988 w ramach SOS i SOR kryptonim „Strajk”. Encyklopedia Solidarności. Opozycja w 
PRL…, t. 1, s. 146.

3 Brak bliższych danych.
4 Władysław Frasyniuk (ur. 1954). Działacz związkowy, polityk; współtwórca MKS (rzecz-

nik prasowy) NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk; od 1980 członek ogólnopolskiego KOWzP; od 
1981 przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk; członek KKP; 1981 delegat na I 
KZD; członek Prezydium KK NSZZ „Solidarność”; współtwórca i przewodniczący RKS NSZZ 
„Solidarność” Dolny Śląsk; 1982-1986 więziony; od 1986 w TR NSZZ „Solidarność”; od 1987 
członek KKW NSZZ „Solidarność”; współtwórca i członek RKW NSZZ „Solidarność” Dolny 
Śląsk; 1988-1990 członek KO przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”; 1989 uczestnik obrad 
Okrągłego Stołu; 1989-1991 członek Prezydium KK NSZZZ „Solidarność”; od 1990 przewodni-
czący ZR NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk; 1991-2001 poseł na Sejm RP. Encyklopedia Solidar-
ności. Opozycja w PRL…, t. 1, s. 115-116.

5 Andrzej Gwiazda (ur. 1935). Działacz związkowy; 1978 współzałożyciel WZZ Wybrzeże; 
1980 członek Prezydium MKS Gdańsk; od 1980 wiceprzewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” 
Gdańsk; wiceprzewodniczący KKP NSZZ „Solidarność”; 1981 delegat na WZD Region Gdańsk; 
delegat na I KZD; 1981-1985 internowany i więziony; 1989 przeciwnik obrad Okrągłego Stołu; 
1989-1993 współzałożyciel WZZ; od 2007 członek Kolegium IPN; 1978-1990 rozpracowywany 
w ramach SOR kryptonim „Brodacz”, w ramach SOR kryptonim „Saturn”; 1982-1988 w ramach 
SOS kryptonim „Krokus”. Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL…, t. 1, s. 143.

6 Tadeusz Bartnik (ur. 1943). Pracownik MPK w Częstochowie; 1982-1983 rozpracowywany 
w ramach SOS kryptonim „Pośrednik”. AIPN Ka, 027/585.

7 Krzysztof Jawor (ur. 1956). Działacz związkowy; 1981 współzałożyciel i członek KZ 
NSZZ „Solidarność” Przędzalni Czesankowej „Wełnopol” w Częstochowie; 1981-1984 członek 
podziemnej „Solidarności” Przędzalni Czesankowej „Wełnopol” w Częstochowie; 1982 interno-
wany; 1985-1986 członek KOIS; 1989-1990 członek Prezydium KO w Częstochowie; do 1987 
rozpracowywany w ramach KE. AIPN Ka, 09/99, k. 15, 60; W. Rotarski, Częstochowska lista 
internowanych, cz. II (J-M), „Gazeta Solidarna” (2007), nr 213, s. 9.

8 Edward Rybak. Działacz związkowy; 1985 współzałożyciel i członek KOIS w Częstocho-
wie. M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim…, s. 85, 355.

9 Antoni Tajer. Działacz związkowy; 1980 wiceprzewodniczący RKZ NSZZ „Solidarność” 
Region Częstochowa; 1985 współzałożyciel i członek KOIS w Częstochowie. M. Nowakowska 
Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim…, s. 23 n.

10 Marek Wójcik (ur. 1954). Działacz związkowy; 1981, 1989-2002 delegat na WZD Region 
Częstochowa; 1981-1982 internowany; 1982-1989 wiceprzewodniczący TKZ NSZZ Solidarność 
Huty im. Bolesława Bieruta w Częstochowie; 1983-1985 współorganizator druku podziemnego 
czasopisma „CDN”; 1985 współzałożyciel KOIS; prześladowany przez władze komunistyczne; 
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1988-1989 uczestnik reaktywowania struktur NSZZ „Solidarność” Huty im. Bolesława Bieruta w 
Częstochowie; członek ZR NSZZ „Solidarność” w Region Częstochowa; od 1991 członek Prezy-
dium Rady Sekcji Krajowej Hutnictwa NSZZ „Solidarność”; 1993-1995 członek RK Sekretariatu 
Metalowców NSZZ „Solidarność”; 1993-2002 delegat na KZD; od 1995 członek KK NSZZ „So-
lidarność”; 1997-2001 poseł na Sejm RP. M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie często-
chowskim…, s. 85 n.
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Nr 99

1985 maj 26, Częstochowa – Komunikat nr 2 KOIS Regionu Częstochowskiego.

Częstochowa, dnia 26.V.[19]85 r.

Komunikat K.O.I.S. nr 2

Oświadczenie w sprawie Zbigniewa Muchowicza.
Dnia 22.V.[1985 r.] o godz. 10.[00] – w Sądzie Rejonowym w Częstochowie 
odbyła się sprawa odwoławcza od wyroku Kolegium Karno-Administracyjnego. 
Kolegium w trybie przyśpieszonym skazało w dniu 1 maja Zbigniewa 
Muchowicza na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności za udział w manifestacji 
pierwszomajowej. Sąd Rejonowy ponownie rozpatrzył zarzut i utrzymał 
orzeczenie Kolegium uznając [Zbigniewa] Muchowicza winnym. Rozprawa w 
dniu 22 V [br.] potwierdziła stronniczość Sądu. W całym cywilizowanym świcie 
stosuje się zasadę, że winę trzeba udowodnić a wszelkie wątpliwości uznaje się 
na korzyść oskarżonego. Tutaj w czasie rozprawy oskarżony musiał udowodnić 
swoją niewinność. Miał tym trudniejsze zadanie, że zeznania świadków obrony 
jak i oskarżonego zostały uznane za fałszywe. Sąd wydając wyrok oparł się 
jedynie na zeznaniach świadków oskarżenia – milicjantów nie zwracając uwagi 
na ich wyraźną rozbieżność, podważającą ich wiarygodność. W dodatku wszelkie 
wątpliwości i niejasności interpretowane były na niekorzyść oskarżonego. 
Rodzaj wymiaru „sprawiedliwości” jaki zaprezentował Sąd Rejonowy świadczy 
nie tylko o stronniczości sądów ale potwierdza fakt, iż sądy stały się narzędziem 
władzy w stosunku do działaczy niezależnych.

Oświadczenie w sprawie poprawek do Kodeksu Karnego
[…]a Sejm w dniu 10 maja poprawki do Kodeksu Karnego […]a zgodne ze 
społecznym odczuciem, lecz także ze zwykłą przyzwoitością. Od początku lat 
siedemdziesiątych istnieje tendencja zaostrzania sankcji karnych. Więzienia 
polskie, obliczone na liczbę spraw […]a więźniów są […]a przepełnione, liczba 
pozbawionych wolności przekracza 200000 osób. Na 100000 mieszkańców 
oznacza to 300 osób odbywających karę więzienia. Dla porównania w Turcji 
200 os[ób] w Hiszpanii […]a w Grecji 34. Jak z tego wynika prawo w Polsce 
jest i tak wyjątkowo surowe. Zaostrzenie jest bowiem związany z rozwojem 
kryzysu społecznego. Zamiast więc leczyć przyczyny usiłuje się zwalczać 
skutki. I to metodami wyjątkowo brutalnymi i odległymi od polskich tradycji 

a Tekst nieczytelny.
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prawodawstwa. Kiedyś mówiono, że wprowadzenie stanu wojennego uchroni 
społeczeństwo od przestępców, dziś żąda się większych uprawnień dla organów 
ścigania, aby osiągnąć to czego nie zdołał osiągnąć stan wojenny. Trudno w 
to uwierzyć. Zaostrzenie sankcji, większe uprawnienia organów ścigania może 
jedynie przyczynić się do ograniczenia naszych wolności obywatelskich, a 
przestępczość jak kwitła tak będzie kwitła pomimo surowości prawa.
Jesteśmy zdania, że prawo karne winno być zreformowane, ale w kierunku 
łagodzenia przepisów, a nie odwrotnie. Dlatego obecne poprawki uważamy za 
absurdalne i nie do przyjęcia.

Oświadczenie w sprawie podwyżki cen
1. Wprowadzone do marca bieżącego roku podwyżki cen artykułów 

żywnościowych połączone z podwyżkami czynszów, transportu, energii 
to działalność ekonomicznie licząca się z potrzebami społeczeństwa. 
Nie ma również żadnych gwarancji czy polityka ta przyczyni się do 
szybszego wyprowadzenie kraju z kryzysu.
Faktem jest, że przemysł mleczarski, mięsny, zbożowy jak również 
węgiel, transport, gospodarka komunalna korzysta z dotacji i przyczyną 
podwyżek jest konieczność cofnięcia lub ograniczenia ich. Dotacje owe 
osiągane są za pomocą wprowadzenia wysokiego podatku obrotowego 
na artykuły przemysłowe. Innymi słowy płacąc więcej za magnetofony, 
radioodbiorniki, buty, samochody dotujemy tańszą żywność, czynsze, 
energię. Cofnięcie dotacji na artykuły żywnościowe powinno więc się 
wiązać z obniżeniem podatku obrotowego na inne artykuły. Tymczasem 
w miejsce obniżenia dochodzi w wypadkach do zwiększenia podatku 
wpływającego decydująco na ceny towar […]a obciążenia społeczeństwa 
kosztami kryzysu, nie mając nic wspólnego z próbą uzdrowienia struktury 
cen. Prawdziwą przyczyną wzrostu cen jest wprowadzona przez rząd 
decyzja o kierunkach rozbudowy przemysłu.
Przyczyną kryzysu w Polsce jest niekorzystna struktura przemysłu 
preferującego przemysł ciężki i produkcję środków produkcji (tzw. 
Grupę A), na niekorzyść produkcji środków konsumpcji. W efekcie 
przemysł polski przeznacza na rynek wewnętrzny ok. 30 proc. swojej 
produkcji, na eksport 10-15 proc., pozostała część (ponad 50 proc.) 
przeznacza na własne potrzeby. Jest to […]a zjadający sam siebie. Obecnie 
kontynuowana linia rozwoju społecznego nie zmienia owej struktury. 
Wśród kontynuowanych inwestycji […]a proc. środków przeznacza 
się na rozwój grupy A. Produkcja środków konsumpcyjnych zostaje 
tradycyjnie w tyle, zubożając rynek, utrzymując sytuację kryzysową. 
Taka struktura gospodarki decyduje o wysokiej materiałochłonności. W 
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porównaniu z krajami wysokouprzemysłowionymi zużywany dwa razy 
więcej stali, trzy razy więcej cementu, 2,5 razy więcej paliw. Struktura 
przemysłu decyduje o niskich nakładach na rozwój rolnictwa. Obecnie 
zaledwie 4 proc. produkcji przeznacza się dla rolnictwa. Przewidywane 
zwiększenie do […]a proc. niewiele poprawi. Utrzymując nadal 
preferencje dla państwowego sektora […]a rolnictwa indywidualnego 
będzie nadal przyczyną kryzysu żywnościowego. Sytuację na rynku 
wewnętrznym mógłby poprawić rozwój przemysłu prywatnego. Jednak 
polityka podatkowa i bariery administracyjne sprawiają, że udział 
przemysłu prywatnego globalnie nie przekracza 0,5 proc. ogólnej 
produkcji i nic nie zapowiada zmiany polityki upośledzającej sektor 
prywatny.
W takiej sytuacji godząc się na podwyżki cen, bez zmian strukturalnych 
w […]a za cenę wyrzeczeń fundujemy sobie nowy kryzys. Podwyżki to 
jedynie zwiększenie haraczu płaconego przez społeczeństwo na rzecz 
przestarzałego systemu gospodarczego. Dlatego na taką podwyżkę 
zgodzić się [...]a zł. na osobę. Oznacza to, ze ponad połowa ludności 
Polski znajduje się poniżej minimum. Ilustrując sytuacje rolników 
w XIX w. można zauważyć, że robotnik zarabia tyle, ile starcza mu 
tylko na regenerowanie sił do pracy. Dziś w XX w. w kraju o ideologii 
marksistowskiej ponad połowę mieszkańców nie stać na regenerację 
sił.
Dlatego domagamy się podniesienia minimalnych plac i emerytur 
powyżej granicy minimum socjalnego, oraz wprowadzenie dodatku 
drożyźnianego chroniącego społeczeństwo przed nędzą.

Komitet Ochrony Interesów Społeczeństwa Regionu 
Częstochowskiego

Tadeusz Bartnik, kierowca, Częstochowa, […]b

Zdzisław Bojarski, ślusarz, Częstochowa, […]b

Krzysztof Jawor, włókiennik, Częstochowa, […]b

Jarosław Kapsa, prac[ownik] fi z[yczny] Częstochowa, […]b

Grzegorz Myga prac[ownik] fi z[yczny] Częstochowa, […]b

Edward Rybak, włókiennik, Częstochowa, […]b

Antoni Tajer, hutnik, Częstochowa, […]b

Marek Wójcik, hutnik, Częstochowa, […]b

Komitet Ochrony Interesów Społecznych Regionu Częstochowskiego 
jest inicjatywa jawną i otwarta dla wszystkich bez względu na ideologię 
i światopogląd. Komitet stawia sobie zadania:

b Fragment pominięty przez autora.
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− opiniowanie aktów ustawodawczych, inicjatyw społecznych i 
politycznych oraz posunięć władzy dotyczących ważnych problemów 
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem spraw naszego regionu.

− przedstawiania niezależnych inicjatyw mających ba celu uzdrowienie 
obecnej sytuacji

− informowanie społeczeństwa o aktach łamania prawa przez organa 
władzy

− pomoc prawną i materialną osobom represjonowanym

Źródło: AIPN Ka, 09/195, t. 1, k. 150-151, oryginał, mps.
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Nr 100

1985 czerwiec 4, Częstochowa – Decyzja o zakazie działalności stowarzyszenia 
KOIS Regionu Częstochowskiego.

Częstochowa, a4 czerwca 1985 r.a
Nr SA IV-6015/39/85b

Decyzja

 Na podstawie art. 14 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 
1932 r. /Dz. U. Nr 94, poz. 808 z późniejszymi zmianami/

zakazuję
założenia i działalności stowarzyszenia p[od] n[azwą] „Komitet Ochrony 
Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego”.
Decyzji niniejszej nadaję na podstawie art. 108 § 1 K.p.a. rygor natychmiastowej 
wykonalności, ponieważ jest to niezbędne ze względu na ważny interes 
społeczny.

Uzasadnienie
Przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykazało, że „Komitet Ochrony 
Interesów Społeczeństwa Częstochowskiego” jest stowarzyszeniem, którego 
działalność nie została zalegalizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa o stowarzyszeniach, a tym samym działalność ta jest nielegalna.
Z treści rozpowszechnianej deklaracji miedzy innymi wynika, że „Komitet 
Ochrony Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego” uzurpuje sobie 
prawo do informowania społeczeństwa o własnych opiniach aktów ustawowych, 
inicjatyw społecznych i politycznych oraz działań rządowych.
Ponadto treść rozpowszechnianej deklaracji wskazuje, że jej sygnatariusze 
usiłowali [oderwać zaufanie społeczeństwa do organów państwowych, insynuując 
im prowadzenie niepraworządnych działań.
Zakładając niesienie pomocy prawnej i materialnej oraz interwencji na rzecz 
osób represjonowanych faktycznie „Komitet Ochrony Interesów Społeczeństwa 
Regionu Częstochowskiego” uzurpował sobie prawo do osądzania i 
kwestionowania orzeczeń niezawisłych sądów oraz postanowień i decyzji władz 
i organów państwowych. 
Ponieważ tego rodzaju działalność narusza przepisy prawa o stowarzyszeniach, a 
także inne przepisy prawa, powstanie i działalność „Komitetu Ochrony Interesów 
Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego” mogłaby doprowadzić do wywołania 

a Wpisano odręcznie.
b Powyżej pieczęć podłużna Urząd Wojewódzki Wydział Społeczno-Administracyjny 42-200 

Częstochowa ul. Sobieskiego 7, tel. 466-55
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niepokoju publicznego, a tym samym zagrozić bezpieczeństwu, spokojowi lub 
porządkowi publicznemu, co w świetle art. 14 prawo o stowarzyszeniach stanowi 
podstawę do zakazania jej działalności.
 Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Ministra Spraw 
Wewnętrznych, w terminie 14 dni od daty doręczenia, za moim pośrednictwem.

Dyrektor Wydziału
mgr Wiesław Karońc1

Otrzymują:
1. Ob[ywatel] Tadeusz Bartnik

zam[ieszkały] Częstochowa
[…]d

Źródło: AIPN Ka, 09/195, t. 1, k. 129-130, oryginał, mps.

1 Wiesław Karoń. 1975-1976 zastępca (1976-1990) dyrektor Wydziału Społeczno-Admini-
stracyjnego UW w Częstochowie. J. Mielczarek, 20 lat województwa …, s. 148.

c Powyżej podpis nieczytelny.
d Fragment pominięty przez autora.
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Nr 101

1985 lipiec 9, Częstochowa – Wniosek o przedłużenie postępowania 
przygotowawczego.

Częstochowa, 1985-07-05

Prokuratura Wojewódzka w Częstochowie

Wniosek o przedłużenie postępowania przygotowawczego.

W załączeniu przesyłam akta śledztwa nr II Ds. 7/85/S, RSD 2/85 
dotyczącego kolportażu nielegalnych wydawnictw na terenie Częstochowy z 
prośbą o przedłużenie terminu zakończenia śledztwa do 12 października br.
 Dotychczas przeprowadzone czynności śledcze nie doprowadziły do 
ustalenia sprawców, w dalszym ciągu kolportowane są ulotki zawierające teksty 
o znacznym stopniu społecznego niebezpieczeństwa, wyczerpujące znamiona 
przestępstw określonych w art. 270 § 1, 271 § 1 kk.
 W dniu 5.07.br. w czasie wykonywania zleconych czynności śledczych 
informacje o kontynuowaniu nielegalnej działalności przez grupę pracowników 
z Huty im. B[olesława] Bieruta w Cz[ęstocho]wie. W związku z powyższym 
zachodzi potrzeba dokonania dalszych ustaleń, w tym również przesłuchania w 
charakterze świadków /z uprzedzeniem o treści art. 166 kpk/ osób zaangażowanych 
w tej działalnościa.

[…]b

Częstochowa 1985-07-12
cOdpis

  W dniu 10 bm. na terenie Zakładów Chemicznych „Erg” w Częstochowie 
stwierdzono fakt kolportowania nielegalnych wydawnictw.

1. Komunikat nr 2 z 1985-05-26 (Komitet Ochrony Interesów Społeczeństwa 
Regionu Częstochowy) – 1 egz.

2. Ankieta o następującej treści:
I. Liczebność załogi: 1) ogółem 2) prac[ownicy] fi z[yczni] 3) 

prac[ownicy] umysłowi

a Poniżej odręczna notatka 1985-07-12 W dniu 11 lipca 1985 r. Prokurator Wojewódzki wyda 
postanowienie o przedłużeniu okresu śledztwa do 12 października 1985 r. oraz podpis nieczytelny.

b Podpis nieczytelny. 
c Dalej tekst sporządzony odręcznie.
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II. Płaca – 1) średnia, 2) najwyższa – jakie grupy, zawody 3) 
najwyższa – jw.d 4) podwyżki płac w ostatnim czasie 5) regulacje 
płacowe

III. Nowe związki – 1) liczebność i struktura (ilość prac[owników] 
fi z[ycznych], prac[owników] umysł[owych], uczniów) 2) 
metody pozyskiwania nowych członków 3) ważniejsze akcje, 
postulaty.

IV. Solidarność – 1. ilość osób płacących składki 2) istnienie struktur 
3. docieranie prasy – regionalnej (CDN, Nadzieja, Wytrwamy) 
poza regionalne – podać jakiej, najważniejsze akcje, postulaty.

V. Represje – 1. współpraca kier[ownictwa] zakł[adowego] z SB z 
/zwalnianie „niepokornych”, przesuwanie na gorsze stanowiska 
pracy, pomijanie w awansach, podwyżkach 3. metody obron 
przed represjami

VI. Warunki socjalne – 1. zaplecze socjalne (łaźnie, szatnie itp.) 
próby modernizacji, tendencje do pogarszania, zaopatrzenie 
w ubrania robocze, 3) zaopatrzenie kiosków zakładowych 
4) rozdział towarów defi cytowych (kto, w jaki sposób kogo 
preferuje 5) wczasy, sanatoria, wycieczki (jw.e) 5. Przedszkola, 
pomoc dla dzieci (jw.e)

VII. Warunki bhp – 1) inspekcja bhp (stopień zależności, ocena 
działalności 2) wydziały, stanowiska urągające normom bhp 
(podać nazwy, określić rodzaj pracy) 3. próby poprawy, akcje i 
postulaty z tym związane.

VIII. Samorząd – stopień uzależnienia od dyrekcji i partii, metoda 
wyboru, ważniejsze przedsięwzięcia, akcje, działalność w 
obronie załogi.

IX. Ekonomika przedsiębiorstwa – wzrost (spadek) produkcji w 
ostatnim czasie 2) zaopatrzenie w surowce 3) przerwy w pracy 
(powody, skutki dla pracowników 4) organizacja pracy 5. 
wypadkowość – przyczyny, poważniejsze przypadki.

X. Ocena władz zakładu (dyrektor, I sekr[etarz] Przewod[niczący] 
NSZZ inni ze szczególnym uwzględnieniem sympatyków „S” 
wśród wyższej kadry kierowniczej

XI. Inne ważniejsze wydarzenia.

Za zgodność:
por. K[onrad] Pawlake1 

d W oryginale j.w.
e Poniżej podpis nieczytelny.
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Źródło: AIPN Ka, 09/195, t. 1, k. 79-80, odpis, mps, rkps.

1 Konrad Pawlak (ur. 1951). Kpt.; od 1979 młodszy inspektor (inspektor, od 1983 starszy 
inspektor) Wydziału IV KW MO w Częstochowie; 1980-1981 słuchacz Studium Podyplomowego 
ASW w Świdrze; od 1984 starszy inspektor Wydziału Śledczego WUSW w Częstochowie; od 
1987 starszy inspektor Wydziału Informacji, Sprawozdawczości i Statystyki Wydziału Ogólne-
go oraz starszy inspektor Zespołu Informacyjno-Analitycznego, Sprawozdawczości i Statystyki 
Tymczasowej Eksperymentalnej Struktury WSK WUSW w Częstochowie; 1990 starszy inspektor 
(p.o. naczelnik) Wydziału Studiów i Analiz WUSW w Częstochowie; 1990 zwolniony ze służby. 
AIPN Ka, 0188/417.
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Nr 102

1985 sierpień 27, Częstochowa – Pokwitowanie zatrzymania przedmiotów 
podczas przeszukania w domu Jarosława Kapsy.

 Częstochowa 1985.08.27a

Pokwitowanie

W dniu dzisiejszym w trakcie przekazania pomieszczeń mieszkalnych należących 
do Jarosława Kapsy zam[ieszkałego] Cz[ęstocho]wa […]b zabrano za niniejszym 
pokwitowaniem następujące przedmioty:

1. Zeszyt w kratkę formatu A-5 z zapiskami pismem ręcznym. 2. Plik kartek 
w kratkę z kołonotatnika zapisanych pismem ręcznym zaczynających 
się od słów „Życiorys” do słów „się od szkół średnich”, 3) Dwie karty 
papieru formatu A-4 zapisane pismem ręcznym od słów „Częstochowa 
dn[ia] 06.07.1985.” do słów „Józef Urbanek”1 4) Dwie karty maszynowe 
zadrukowane tekstem, 5) Kartka papieru formatu A-4 zadrukowana 
pismem maszynowym od słów „Lublin dn[ia] 7 maja 1985” do słów „80-
287 Gdańsk (tel. 479236)”, 6) Dwie zadrukowane pismem maszynowym 
Karty formatu A-4 od słów „List otwarty do Premiera W[ojciecha] 
Jaruzelskiego” do słów „brak chleba, Jarosław Kapsa”, 6) Kartka papiery 
formatu A-4 zadrukowana pismem maszynowym od słów „Oświadczenie 
KOIS w sprawie podwyżek cen” do słów „Komitet Ochrony Interesów 
Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego” 7) Kartka papieru A-4 
zadrukowana pismem maszynowym od słów „Oświadczenie w sprawie 
poprawek do Kodeksu Karnego” do słów „Komitet Ochrony Interesów 
Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego[”].

          Pobrał:     Wydał:
por. F[ranciszek] Hurasc          Jarosław Kapsab

Źródło: AIPN Ka, 09/195, t. 1, k. 121, oryginał, rkps.

1 Brak bliższych danych.

a W lewym górnym rogu pieczęć podłużna z orłem Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrz-
nych w Częstochowie 12. L.dz. …

b Fragment pominięty przez autora.
c Poniżej podpis nieczytelny.
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Nr 103

1985 sierpień 28, Częstochowa – Protokół przesłuchania świadka Czesława 
Pączko.

Nr RSD 2/85
Protokół przesłuchania świadka

Częstochowa dnia 28 sierpnia 1985 r. o godz. 12.45 
kpt. Andrzej Olszowy1 z WUSW MO w Częstochowie
 (stopień, imię i nazwisko)

działając na mocy
1. art. 263 § 1, 267 kpk zgodnie z art. 129 § 1 kpk
2. polecenia Prokuratora (Sądu) *)……………………………………

w ……………………………..z dnia ………………… Nr …………………
przy udziale protokolanta sam protokołował ………………………………
                   (stopień, imię i nazwisko)  

w obecności stron – biegłego…………………………………………………

Przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka.
Świadka uprzedzono o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 247 
§ 1 kk, po czym świadek stwierdził własnoręcznym podpisem, że uprzedzono go 
o tej odpowiedzialności (art. 172 kpk).

Pączko Czesława2
(podpis świadka)

Imię i nazwisko Czesław – Piotr Pączko z domu …………………………
       (dla mężatki)

Imiona rodziców Józef i Stefania
Data i miejsce urodzenia 19 maja 1942 r[.] Jeziernia /Tomaszów Lubelski/
Zamieszkały(a) Częstochowa […]b
   (dokładny adres i kod pocztowy)

Adres dla doręczeń w kraju (art. 124 kpk)……………………………………
Obywatelsko polskie
Wykształcenie podstawowe plus 1 r[o]k szk[oły] budo[w]l[anej] Zawód 
wyuczony murarz – tynkarzc – kierowca
Zatrudniony(a) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjnym w Częstochowie 
w charakterze kierowca autobusowy 

a Podpis odręczny.
b Fragment pominięty przez autora.
c W oryginale tynkach.
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Karalność za fałszywe zeznanie nie karany
 (kiedy i przez jaki sąd oraz na jaką karę skazany)

Seria i nr dowodu osobistego AB-0220027 wydanego przez N[acze]lnik 
Pow[iatu] [w] Częstochowie – 1975 r.
Stosunek do stron obcy
Zapoznany(a) z treścią art. 186 § 1 kpk świadek zeznał, co następuje zostałemd 
uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z art. 
247 § 1 kk, po czym zeznaje co następuje:

……………………….e
(podpis świadka)

W MPK w Częstochowie zatrudniony jestem od marca 1972 r. pracuje nadal 
jako kierowca autobusowy. Na postawione mi pytanie przez przesłuchującego 
odpowiadam, jak niżej: do NSZZ „S” przy MPK w Częstochowie należałem. 
Byłem zwykłym członkiem. Do żadnych władz związkowych nie byłem 
wybierany, żadnych funkcjif nie piastowałem. Jak pamiętam, to nieraz w wolnych 
chwilach pełniłem dyżur w RKZ przy MPK w Częstochowie. Internowany także 
nie byłem.
Aktualnie nie należę do Związków Zawodowych a jestem tylko członkiem Rady 
Pracowniczej przy MPK. Jestem w grupie ds.g Socjalno-Bytowych.
Jako kierowca autobusowy pracuję na dwie zmiany. Jeżdżę liniami 
komunikacyjnymi wyznaczonymi przez dyspozytora. Pytanie: proszę powiedzieć 
kiedy, w jakich okolicznościach świadek wszedł w posiadanie drukowanych 
tekstów pt. „Solidarność Żyje” z 1984 r., które to wydawnictwo w dniu dzisiejszym 
znalezione zostały w teczce należącej do świadka a przechowywanej w domu. 
Odpowiedź świadka: Zeznaję, że jako kierowca jeżdżę z różnymi liniami po 
wyznaczonych trasach. Wspomniane egzemplarze zostały przeze mnie znalezione 
w autobusach, którymi kierowałem. Po prostu zostały one podrzucone przez 
jadących tymi autobusami pasażerów. Przeważnie znajdowałemh pojedyncze 
egzemplarze tuż przed zakończeniem kursu lub na końcowym przystanku, gdy 
kierowca jest zobowiązany do przestawienia licznika. Ponieważ mam skłonności 
do „chomikowania”, więc zabierałem i wkładałem do swojej torby, którą 
zabieram do domu. Niejednokrotnie nie zdążyłem się zapoznać z treścią. W tym 
miejscu dodaję, że nikomu nigdy nie przekazywałem tych treści, zatrzymywałem 
je dla siebie. Tych kilka sztuk nagromadziłem w przeciągu dłuższego okresu. 
„Solidarność Żyje” z czerwca 1984 r[.] – wydanie w jednym egz. szt. 7 nie 

d W oryginale zistałem.
e Podpis nieczytelny.
f Oryginale funkacji.
g W oryginale d/s.
h W oryginale znachodziłem.
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potrafi ę powiedzieć kiedy konkretnie i na jakiej linii znalazłem. Faktem jest, 
że są to egz. podrzucane mi do autobusów, którymi kierowałem. Wiadomym 
mi jest, że inni kierowcy pracujący w MPK, też niejednokrotnie znajdują takie 
same ulotki w autobusach. Pytanie: proszę powiedzieć od kogo konkretnie 
wspomniane ulotki pt. /Solidarność Żyje/ świadek otrzymywał. Odpowiedź. 
Personalnie nie jestem w stanie powiedzieć, kto mi do autobusów wspomniane 
ulotki przynosił i podrzucał. Każdego dnia przewożę duże ilości osób, stąd też 
nie mogę na pasażerach koncertować uwagi, a tylko patrzeć przed siebie, co się 
dzieje na drodze i reagować na znaki i sytuację panującą na drodze.
Na tym protokół zakończono dnia ……………………… o godz. ……….
I po osobistym odczytaniu/ przeczytaniu mi*) jako zgodny z moimi zeznaniami 
podpisuję
………………………e    …………………………….e
    (podpis przesłuchującego)     (podpis świadka)

……………………e
(podpis protokolanta)

Obecni przy przesłuchaniu ………………………..

d[alszy] c[iąg] przesłuchania w charakterze świadka Czesława Pączko
    (nazwa protokołu)

Z dnia 28 sierpnia 1985 r. godz. 13.40
Pytanie: proszę powiedzieć[,] kiedy i w jakich okolicznościach i od kogo 
świadek otrzymał do rozprowadzenia cegiełki pt. IV rocznica Utworzenia NSZZ 
– 1980 – 1984 r. oraz Solidarność – Region Mazowsze. Odpowiedź świadka: 
miało to miejsce w tym roku, miesiącu czerwcu lub na początku lipca. Miałem 
trasę na linii autobusu nr 16. Pamiętam, że przed światłami czerwonymi 
musiałem się zatrzyma, wówczas podszedł do mnie znany mi Bartnik Tadeusz 
– były pracownik MPK, pracował także jako kierowca. Ponieważ go znałem, 
otwarłem drzwi, on wszedł do środka i stanął blisko mnie. Zamieniliśmy kilka 
słów w pośpiechu albowiem miałem drogę do jazdy otwartą – światła zielone. 
Już praktycznie ruszałem, wówczas [Tadeusz] Bartnik z kieszeni wewnętrznej 
marynarki cos wyjął owinięte w papier i powiedział do mnie „masz znaczki 
pamiątkowe”, dal mi do mojej ręki. Pamiętam, że powiedział, po jednym będzie 
dla ciebie, a po resztę zgłoszę się. Nie mówił do mnie ile jest ich sztuk, mimo iż 
o to zapytałem. Bodajże odpowiedział „będziesz wiedział”.
 Na końcowym przystanku pooglądałem i zatrzymałem dla siebie chowa-
jąc do kalendarza. Kawałek papieru z liczbami, który są zawinięte wspomniane 
cegiełki otrzymałem także od [Tadeusza] Bartnika tamtejszego dnia.
Nie potrafi ę powiedzieć czego konkretnie podliczenia liczbowe na tym papierze 
dotyczą przeze mnie pisane liczby te nie są. – Pytanie. Proszę powiedzieć 
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skądi i w jakich okolicznościach świadek wszedł w posiadanie takich pozycji 
– wydawnictw jak: Leszek Kołakowski3 – Pałka i terror – Kraków szt. 1, 
Mały konspirator W[arsza]wa 1983 r., Kazimierz Bagiński Cenzura w Polsce 
szt. 1. Ulotka pt. Wola – wydanie warszawa 9 styczni 1984 r. Potwierdzam, że 
wspomniane wydawnictwa zostały przeze mnie znalezione w takich samych 
okolicznościach w autobusach, którymi kierowałem. Egz. te znalazłem jak 
przypominam obecnie na przestrzeni jednego roku. Nie mogę podać bliższe 
okoliczności, nie są mi znane.
Poza tym zeznaje, że broszurkę o nazwie Promieniści nr 39 z 1984 r. Lud 
zwycięży Jana Pawła II-giego oraz dwie ulotki z rysunkami także znalazłem w 
autobusie, którym kierowałem. Nie potrafi ę powiedzieć obecnie okoliczności, 
tzn.j kto mi podrzucił, kiedy. Jak już nadmieniłem, nie wyrzucałem a po prostu 
zatrzymywałem dla siebie, niejednokrotnie nie czytając z braku czasu. O ile 
chodzi o ulotkę pt. Komunikat dot[yczący] Huty im. B[olesława] B[ieruta] 
w Częstochowie, to zeznaje, że ulotkę te wręczył mi nieznany mi pracownik 
huty, znany mi z widzenia, a jadący autobusem linii 13 do pracy. Pamięta, że 
powiedział, iż [Zbigniew] Kokot był w „S” a teraz należy do Rady Pracowniczej, 
nie wiedział iż ja w swoim miejscu pracy również należą do takiej samej RP. 
– jeszcze raz stwierdzam, że go z widzenia, z nazwiska nie znam.
Zauważyłem, że pod hutą wysiadł z autobusu i szedł w kierunku Walcowni 
Blach Grubych. Rysopis: wzrost 175, budowy średniej, twarz pucołowata, włosy 
ciemne blond /szatyn/ sposobu uczesania już nie pamiętam, wąsów ani brody nie 
posiadałk.

Wydaje mi się, że z osobnikiem tym spotykałem się w MPK, kiedy pełniłem 
dyżury.-
Nadmieniam, że z wyglądu mężczyzna mógł mieć lat do 35 – góra.
Jeżdżąc linią nr 13 – to bodajże widziałem go do tej pory dwa razy.
Pytanie: na kartce z notesu w kratkę są wpisane dwa nazwiska: Andrzej Pilarz4 i 
Piotr Fliszczak5, proszę zatem powiedzieć, co to są za ludzie i dlaczego świadek 
je odnotował. Odpowiedź: zeznaje, że jestem upoważniony do kontroli biletów 
autobusach MPK, nie pamiętam już trasy ani okoliczności, w każdym bądź razie 
są to nazwiska dwóch osób, które przeze mnie zostały spisane za nie posiadanie 
biletu na przejazd MPK.
Zeznaje, że to co powiedziałem do protokołu polega na prawdzie. Żadnego 
kolportażu nie prowadziłem, te pojedyncze egzemplarze zostały przeze mnie 

i W oryginale sąd.
j W oryginale tz.
k Poniżej dwa podpisy nieczytelne.
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znalezione. Na tym protokół przesłuchania świadka w dniu 28 sierpnia 1985 r[.] 
o godz. 14-tej zakończono i przed podpisaniem osobiście przeczytałem.

Przesłuchałe:        
Zeznał świadeke:

[…]l
lPokwitowanie

Kwituję odbiór depozytu wymienionego w protokole przesłuchania świadka 
RSD 2/85 z dnia 28.08.[19]85 r.

sierż. Henryk Desperak6

Wydz[iał] Vm

Źródło: AIPN Ka, 09/195, t. 1, k. 100-102, oryginał, druk, mps, rkps.

1 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
2 Czesław Pączko (ur. 1942). Działacz związkowy; 1989 działacz NSZZ „Solidarność” MPK 

w Częstochowie. M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim…, s. 115.
3 Leszek Kołakowski (1927-2009). Nauczyciel akademicki; 1966 usunięty z PZPR; od 1968 

wykładowca na Uniwersytecie w Montrealu, Berkeley i Oksford; 1991 członek PAN. Spętana 
Akademia. Polska Akademia Nauk w dokumentach…, t. 1, s. 22 n.

4 Brak bliższych danych.
5 Brak bliższych danych.
6 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.

l Nieczytelna dekretacja pisma. 
m Wpisano odręcznie.
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Nr 104

1985 wrzesień 20, Częstochowa – Protokół przesłuchania świadka Jarosława 
Kapsy.

Nr RSD […]a

Protokół przesłuchania świadkab

Częstochowa dnia 20 września 1985 r. o godz. 10.15 
por. Konrad Pawlak z WUSW MO w Częstochowie
 (stopień, imię i nazwisko)

działając na mocy
1. art. 265 § 1, 267 kpk zgodnie z art. 129 § 1 kpk
2. polecenia 

Prokuratora………………………..Prokuratury……………………..
Sądu………………………………………………………………….

w …………………………….. z dnia ………………… Nr ………………
przy udziale protokolanta osobiście ………………………………………….
                   (stopień, imię i nazwisko)  

w obecności stron – biegłego …………………………………………….  

Przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka:
Imię i nazwisko Jarosław Kapsa z domu ……………………………………
       (dla mężatki)

Imiona rodziców Włodzimierz, Zofi a z d[omu] Słowik
Data i miejsce urodzenia 11 maja 1958 r. Kraków
Zamieszkały(a) Częstochowa […]c
   (dokładny adres)

Obywatelsko polskie
Wykształcenie średnie Zawód wyuczony bez zawodu
Zatrudniony(a) Zespół Prac Wysokościowych, Oddział PTTK Nowy Targ
w charakterze malarz – renowator taternik 
Karalność za fałszywe zeznanie nie karany
 (kiedy i przez jaki sąd oraz na jaką karę skazany)

Seria i nr dowodu osobistego WL 7127977 wydanego przez Kierownik WSA 
a Pozostawiono bez wpisu.
b Protokół sporządzony odręcznie.
c Fragment pominięty przez autora.
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UM w Cz[ęstocho]wie
Stosunek do stron ………………….
Przed złożeniem zeznań przyjąłem od świadka następujące oświadczenie:

1. „Zostałem uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 247 § 1 kk 
za złożenie fałszywego zeznania”,

2. „Zostałem zapoznany(a) z treścią art. 165 kpk”   
         
     ……………………..d

(podpis świadka)

po czym świadek zeznał co następuje Świadka uprzedzono o odpowiedzialności 
karnej wynikającej z art. 247 § 1 kk, oraz z treścią art. 166 § 1 kpk, po czym 
świadek złożył następujące zeznanie:

     Podpis świadka
[…]d

Od maja br. jestem członkiem Komitetu Ochrony Interesów Społeczeństwa 
Regionu Częstochowskiego. Od początku do Komitetu należeli: Bojarski 
Zdzisław, Jawor Krzysztof, Myga Grzegorz, Wójcik Marek, Tajer Antoni, 
Kapsa Jarosław oraz Bartnik Tadeusz, który aktualnie nie bierze udziału w 
pracach komitetu z uwagi na pracę poza Częstochową. Do tej pory wydaliśmy 
cztery komunikaty w ilości od 500 do 1000 szt. każdy. Treść komunikatu jest 
ustalana na wspólnym spotkaniu, ja jako rzecznik proponuję wcześniej napisany 
tekst, który jest ewentualnie zmieniany pod wpływem dyskusji wszystkich 
członków.
W dniu 1 września br. w moim mieszkaniu przy […]c odbyło się spotkanie 
członków Komitetu w składzie wyżej wymienionym za wyjątkiem Tadeusza 
Bartnika. Podczas spotkania przedstawiłem tekst przeznaczony do komunikatu 
KOIS nr 4, który po okazaniu mi notesu zatrzymanego podczas wczorajszego 
przeszukania stwierdzam, że jest
Omówienie poprawek i uzupełnień w tekście ………… […]d……………….
……………………………………………………………………………….
Na tym protokół zakończono dnia ……………………….o godz. …………
I po osobistym odczytaniu / odczytaniu mi*) jako zgodny z moimi zeznaniami 
podpisuję.
……………………… d         ……………………………..e
   (podpis przesłuchującego)     (podpis świadka)

……………………e
(podpis protokolanta)

d Podpis nieczytelny. 
e Brak podpisu.
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Obecni przy przesłuchaniu ………………………..
1985 r. 09.20. godz. 11.15
d[alszy] c[iąg] protokołu przesłuchania świadka Jarosław Kapsa
z dnia 20 września 1985 r. godz. 10.40f

tekst zaczynający się od słów: „Komunikat nr 4. Oświadczenie w sprawie 
wyborów do sejmu PRL. 13 października br. a kończący się słowami „nawet 
najmarniejsze resztki społecznej niezależności”. KOIS był przedmiotem 
uzgodnień członków Komitetu. Do tekstu uwag nie było, wszyscy zgodzili się 
z tą treścią. W tym dniu tekst ten przekazano do druku, odmawiam odpowiedzi 
komu i gdzie. Wydrukowano ok. 700 egz. W moim mieszkaniu nie drukowano. 
Odmawiam odpowiedzi na pytanie czy pisano ten tekst na mojej maszynie 
do pisania m[ar]ki „Hermes”. W tym miejscu okazano świadkowi ulotkę pt. 
„Komunikat KOIS nr 4, świadek stwierdza że jest to ulotka z drukowanej serii o 
tekście ustalonym przez członków na spotkaniu w dniu 1 września br.
Do czasu wyborów tj. do 13 października br. raczej nie zamierzamy publikować 
kolejnego komunikatu, ale wykluczyć w stu procentach tego nie mogę. Myślę 
jednak, że po wyborach jako rzecznik Komitetu opracuję temat ustalony na 
spotkaniu Komitetu.
W przyszłości zamierzamy kontynuować pracę komitetu[,] pomimo iż każdy z 
członków Komitetu otrzymał od władz administracyjnych decyzje zakazującą 
działalność komitetu.
Odmawiam odpowiedzi na pytanie kto przepisuje tekst, powiela oraz kto 
kolportuje, gdzie.
Na tym protokół zakończono dnia 1985-09-20, godz. 11.15.
[…]d

Osobiście przeczytałem i jako zgodne z moimi zeznaniami podpisałem d

Źródło: AIPN Ka, 09/195, t. 1, k. 111-112, oryginał, druk, rkps.

f Na tej linii tekstu znajduje się nieczytelny podpis, dalej zapisano osobiście nie uczestniczy-
łem i jako.
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Nr 105

1985 wrzesień 25, Częstochowa – Protokół oględzin dowodów znalezionych 
podczas przeszukania w mieszkaniu Jarosława Kapsy.

Odpis
Protokół oględzin

notes – zakwestionowany podczas przeszukania w dn[iu] 19 września br[.] u 
Jarosława Kapsy Częstochowa dnia 25 września 1985 r. o godz. 8.00 ……
…………………. z ………………………… MO w ………………………
(stopień, imię i nazwisko)

1. działając w celu utrwalenia śladów i dowodów przestępstwa na mocy 
art. 265 § 1, 267, 185, 174 § 1 i 2 kpk i zgodnie z art. 129 § 1 kpk.

2. na polecenie Prokuratora ……………… Prokuratury ………………
     Sądu …………………………………………………...
     w ………………….. z dnia …...……… Nr…………

przy udziale protokólanta osobiście 
   (stopień, imię i nazwisko)

referenta techniki kryminalistycznej …………………………………………
      (stopień, imię i nazwisko)

biegłego ………………………………………………………………………
    (imię i nazwisko oraz rodzaj specjalności)

zam. w ……………………………………………………………………….
oraz w obecności:

1. …………………………………..zam. ………………………………
2. …………………………………..zam. ………………………………

dokonał oględzin notes
(określić przedmiot lub miejsce poddane oględzinom

...........................................................................................................................
wpisać imię i nazwisko osoby poddanej oględzinom)

Przebieg i wyniki oględzin Oględziny przeprowadzono w pomieszczeniu 
służbowym WUSW w Częstochowie przy oświetleniu dziennym i elektrycznym, 
w warunkach widoczności, w temperaturze pokojowej. Przedmiotem oględzin 
jest notes o wymiarach ok. 10 x 15 cm w niebieskich okładkach plastikowych z 
czerwonym nadrukiem „Notes”. Notes zawiera 45 kartek w kratkę, bez numeracji, 
w znacznej części karki są zapisane. Część kartek z notesu jest wydarta. Wśród 
notatek zawartych w notesie na uwagę zasługują następujące teksty:
1/ pt. „Panie Generale” zaczynający się od słów „Znów jak co roku hucznie 
świętuje pan dzień 1 Maja, dzień Ludzi Pracy. Może…”, a kończący się słowami 



ks. Władysław Piotr Wlaźlak

356

„Nie sposób jednak jedynie siłą czegokolwiek naprawić”. Tekst liczy 20 stron 
notesowych, pisany jest niebieskim długopisem pismem ręcznym.
2/ pt. „Komunikat nr 4”, zaczynający się od słów: „Oświadczenie w sprawie 
wyborów do Sejmu PRL” 13 października br. odbędą się kolejne wybory do 
Sejmu PRL. Komitet zadał sobie trud wnikliwego przestudiowania ordynacji 
wyborczej…”, a kończący się słowami: „nawet najmarniejsze resztki społecznej 
niezależności KOIS”. Tekst pisany pismem ręcznym, długopisem koloru 
zielonego, liczy prawie 7 stron w notesie.
3/ pt. „Oświadczenie w sprawie zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym” 
zaczynający się od słów „Proponowane zmiany w uchwalonej w okresie stanu 
wojennego ustawie o szkolnictwie wyższym praktycznie likwidują samorządność 
uczelnianą. Ostre ustawy…”, a kończący się słowami „o pustych głowach i 
miękkich kręgosłupach”. Tekst liczy 3 strony, napisane długopisem koloru 
czarnego.
4/ pt. „Oświadczenie w sprawie uwięzionego M[arka] Adamkiewicza1” 
zaczynający się od słów „Komitet stoi na stanowisku, że harda przysięga musi 
być dobrowolna. Kara jaka spotkała M[arka] Adamkiewicza…”, a kończący 
się słowami… ”Komitet domaga się uwolnienia M[arka] Adamkiewicza i 
przywrócenia zasady dobrowolności przysięgi wojskowej”. Tekst napisany 
długopisem koloru czarnego, liczy 23 linie.
5/ pt. „Oświadczenie” zaczynający się od słów „w dniu 4 VI 1985 r. 
dyrektor Wydziału Społeczno-Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego 
w Cz[ęstocho]wie wydał decyzję zakazującą działalność Komitetu Ochrony 
Interesów Społeczeństwa ..[.]”, a kończący się słowami„ [.].. do uniknięcia 
powodów wybuchu społecznego więc ma na celu zapewnienie ładu i 
bezpieczeństwa społeczeństwa. Tekst liczy 5 stron rękopisu, wykonanego 
długopisem koloru czerwonego.

Za zgodnośća:

Źródło: AIPN Ka, 09/195, t. 1, k. 142, odpis, druk, mps.

1 Marek Adamkiewicz (ur. 1957). Opozycjonista, działacz związkowy; 1977-1978 kolpor-
ter pism niezależnych; 1978-1979 więziony; 1980 współzałożyciel TKZ (następnie NZS) WSP 
w Szczecinie; 1981 członek KU NZS w Szczecinie; 1982 internowany; współzałożyciel Akade-
mickiego Ruchu Oporu we Wrocławiu; 1984 odmówił złożenia przysięgi wojskowej; 1984-1986 

a Poniżej podpis nieczytelny oraz trójkątna pieczęć Woje[wódzki] Urząd Spraw Wewn-
[ętrznych] w Częstochowie.
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więziony; 1986-1990 współorganizator i redaktor pism podziemnych; 1989 członek szczecińskie-
go Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego NSZZ „Solidarność” Region Pomorze Za-
chodnie; 2006 delegat na WZD Region Pomorze Zachodnie. Encyklopedia Solidarności. Opozycja 
w PRL…, t. 1, s. 16-17.
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Nr 106

1985 wrzesień 27, Częstochowa – Protokół przesłuchania świadka Marka 
Łabusia.

Nr RSD […]a

Protokół przesłuchania świadka

Częstochowa dnia 27 września 1985 r. o godz. 14.05 
por. Konrad Pawlak z WUSW MO w Częstochowie
 (stopień, imię i nazwisko)

działając na mocy
1. art. 265 § 1, 267 kpk zgodnie z art. 129 § 1 kpk,
2. polecenia 

Prokuratora ……………………….. Prokuratury……………………
Sądu………………………………………………………………….
w …………………………….. z dnia ………………… Nr ………..

przy udziale protokolanta Halina Jarocińska
                (stopień, imię i nazwisko)  

w obecności stron – biegłego………………………………………………….
przesłuchał niżej wymienionego w charakterze świadka:
Imię i nazwisko Marek Łabuś z domu ……………………………………….
       (dla mężatki)

Imiona rodziców Adam, Stefania z d[mu] Mirek
Data i miejsce urodzenia 14.02.1952 r. Myszków
Zamieszkały(a) Częstochowa […]b
   (dokładny adres)

Obywatelsko polskie
Wykształcenie wyższe Zawód wyuczony prawnik
Zatrudniony(a) WUSW w Częstochowie w charakterze funkcjonariusz
Karalność za fałszywe zeznanie nie karany
 (kiedy i przez jaki sąd oraz na jaką karę skazany)

Seria i nr dowodu osobistego BR 9431197 wydanego przez KPMO Myszków
Stosunek do stron obcy
Przed złożeniem zeznań przyjąłem od świadka następujące oświadczenie:

1. „Zostałem uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 247 § 1 kk 
za złożenie fałszywego zeznania”,

a Pozostawiono bez wpisu.
b Fragment pominięty przez autora.
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2. „Zostałem zapoznany(a) z treścią art. 165 kpk”  
…………………c
      (podpis świadka)

po czym świadek zeznał co następuje
Przed przesłuchaniem uprzedzono świadka o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań, po czym świadek zeznaje: Jestem funkcjonariuszem Służby 
Bezpieczeństwa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Częstochowie. 
SB jest w posiadaniu informacji, iż na terenie Częstochowy odbywają się 
nielegalne zgromadzenia tzw. „Komitetu Ochrony Interesów Społeczeństwa 
Regionu Częstochowskiego”. Są mi znane fakty, iż związek ten powstał na 
początku maja br. i do chwili obecnej wydał już 4 kolejne numery biuletynów 
oznaczonych od numeru 1 do numeru 4. Pierwszy z tych komunikatów ukazał 
się w pierwszej połowie maja, a ostatni w pierwszej połowie września br. Przed 
wydaniem kolejnego numeru każdorazowo grupa osób wchodząca w skład tegoż 
komitetu spotykała się najczęściej w mieszkaniu Jarosława Kapsy/ i wspólnie 
redagowała treść komunikatu. W skład komitetu wchodzą m[iędzy] innymi 
znane mi osoby takie jak: Jarosław Kapsa, Zdzisław Bojarski, Tadeusz Bartnik, 
Krzysztof Jawor, Grzegorz Myga, Antoni Tajer, Marek Wójcik, Edward Rybak. 
Z osobami tymi były przeprowadzane kilkakrotnie rozmowy profi laktyczne /
w tym m.in. na dpolecenied szefa WUSW i dyrektora Wydz[iału] Społ[eczno] 
Adm[inistracyjnego] U[rzędu] W[ojewodzkiego] w Cz[ęstocho]wie/, które nie 
odniosły żadnego skutku. Osoby te nie zaprzestały działalności i z posiadanego 
rozpoznania wynika, za nadal będą ją kontynuować, a nawet nasilać w okresie 
zbliżających się wyborów do Sejmu PRL. Nie jest znane mi miejsce drukowania 
biuletynów, jednakże po każdym „posiedzeniu” KOIS takie biuletyny ukazują 
się. Aktualnie SB jest w posiadaniu informacji, że w najbliższym czasie /trudno 
sprecyzować kiedy/ wymienieni mają zamiar odbyć kolejne zgromadzenie.
Na tym protokół przesłuchania świadka zakończono dnia 27 września 1985 r. o 
godz. 14.55.
Omówienie poprawek i uzupełnień w tekście ………………………………
Na tym protokół zakończono dnia ……………. o godz. ……………………
I po osobistym odczytaniu / odczytaniu mi*) jako zgodny z moimi zeznaniami 
podpisuję

………..………………c  ………………………..c
     (podpis przesłuchującego)   (podpis świadka)

          …………………… c 
(podpis protokolanta)

c Podpis nieczytelny. 
d-d Wpisano ponad wierszem w miejsce skreślonego wyrażenia przez, co zostało potwierdzone 

na marginesie nieczytelnym podpisem.
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Obecni przy przesłuchaniu ………………………..

Źródło: AIPN Ka, 09/195, t. 1, k. 137, oryginał, druk, mps
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Nr 107

1985 październik 4, Częstochowa – Postanowienie o zażądaniu wydania 
korespondencji.

Prokuratura Wojewódzka
w Częstochowie
Sygn[.] akt II Ds. 7/85/S

Odpis
Postanowienie

 o zażądaniu wydania korespondencji – przesyłki
Dnia 4 października 1985 r.

Lech Książkiewicz – wiceprokurator
Prokuratury Wojewódzkiej w Częstochowie
w sprawie rozpowszechniania ulotek i pism o charakterze antypaństwowym
o przestępstwo z art. 270 § 1 i 271 § 1 kk
na zasadzi art. 198 § 1 i 3 kpk

postanowił
1. zażądać od Wojewódzkiego Urzędu Poczty w Częstochowie wydania 

korespondencji – przesyłki przesłanych przez kogokolwiek na adres: 
Częstochowa […]a

2. odroczyć ogłoszenie ewentualnym przyszłym podejrzanym ni mniejszego 
postanowienia

Uzasadnienie
W dniu 19 września br[.] Służba Bezpieczeństwa WUSW w Częstochowie 
przeprowadziła przeszukanie w mieszkaniu Jarosława Kapsy przy […]a w 
Częstochowie. Podczas przeszukania znaleziono między innymi ulotki i 
literaturę bezdebitową pochodzącą z paczki nadesłanej z Wrocławia /nadawca 
Józef Kornicki1/ […]a Wrocław/, która do Częstochowy przesłana na adres 
[…]a w Częstochowie, a następnie za pośrednictwem innych osób dostarczona 
do mieszkania J[arosława] Kapsy. W związku z możliwością przesyłania 
wydawnictw bezdebitowych w przyszłości na ww.b adres postanowienie 
niniejsze jest uzasadnione.

Wiceprokurator
Prokuratury Wojewódzkiej

Lech Książkiewicz
/podpis nieczytelny/

a Fragment pominięty przez autora.
b W oryginale w/w.
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Na powyższe postanowienie służy zażalenie do prokuratora nadrzędnego w 
terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie 
zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne /art. 107 i 410 kpk/.
Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.
Zarządzenie
Stosownie do art. 193 § 2 kpk przekazać odpis postanowienia przyszłym 
podejrzanym w terminie określonym zarządzeniem, które zostanie wydane w 
terminie późniejszym.

Wiceprokurator
Prokuratury Wojewódzkiej

Lech Książkiewicz
/podpis nieczytelny/

1985-10-04
pieczęć okrągła

Za zgodnośćc:

Źródło: AIPN Ka, 09/195, t. 1, k. 165, odpis, mps.

1 Brak bliższych danych.

c Poniżej podpis nieczytelny oraz pieczęć trójkątna Woje[wódzki] Urząd Spraw Wewn-
[ętrznych] w Częstochowie.
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Nr 108

1985 październik 9, Częstochowa – Wniosek o przedłużenie postępowania 
przygotowawczego.

      Prokuratura Wojewódzka w 
Częstochowie

aOdpisa

Wniosek
o przedłużenia postępowania przygotowawczego.

W załączeniu przesyłam akta śledztwa nr II Ds 7/85/S, RSD 2/85 doty-
czącego kolportażu nielegalnych wydawnictw na tera nie Częstochowy z prośbą 
o przedłużenia terminu zakończenia śledztwa do 12 stycznia 1986 roku.

Dotychczas przeprowadzone czynności śledcze nie dopro wadziły do 
ustalenia sprawców, w dalszym ciągu kolportowane są ulotki zawierające teks-
ty o znacznym stopniu społecznego niebezpieczeństwa, wyczerpujące znamiona 
przestępstwa określonych w art. 270 § 1, 271 § 1 kk.

Nadmienić należy, że w dniu 8 bm[.] Wojewódzki Urząd Poczty w Czę-
stochowie zakwestionował dwie przesyłki kierowane na adres Stefanii Gajdos1 
[…]b zgodnie z postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej z dn[ia] 4 bm. o 
zażądaniu wydania przesyłek. Przesyłki zawierają ok. 4 kg wydawnictw bezde-
bitowych z terenu m[iasta] Wrocławia.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba dokonania szeregu ustaleń, 
w tym również przesłuchania w charakterze świadków /z uprzedzeniem o treści 
art. 166 kpk/ osób zaangażowanych w tą działalnośćc.

Częstochowa, 5 maja 1985 r.
aOdpisa

Oświadczenie
Represje jakie nastąpiły wobec mieszkańców Częstochowy uczestni czących w 
obchodach świąt 1 i 3 maja były niewspółmierne do charakteru manifestacji. 
Nie można represjonować l[u]dzi za to, że brali udział w uroczystościach re-
ligijnych, ani za to, że chcieli złożyć kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza. 
Szczególnie dras tyczny przypadek represji spotkał naszego kolegę – Zbignie-
wa Muchowicza. Jego aresztowanie to zemsta władzy za niezależną pos tawę, 
to kara za niezależne myślenie. W represjach jakie władza stosuje wobec 

a-a Wpisano odręcznie.
b Fragment pominięty przez autora.
c Poniżej podpis nieczytelny oraz pieczęć trójkątna Woje[wódzki] Urząd Spraw Wewn-

[ętrznych] w Częstochowie.
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społ[e]czeństwa widać pewną celowość. Aresztowanie Jacka Kuronia, Sewe-
ryna Jaworskiego, Andrzeja Słowika, Staszka Handzlika, Edwarda Nowaka, 
Wcześniejsze pozbawienie wolności Adama Michnika, Władysława Frasyniuka, 
Bogdana Lisa, Leszka Moczulskiego, Andrzeja Gwiazdy, świadczy, że główny 
cel represji to pozbawienie społeczeń stwa rzeczników jego spraw. Ludzi głośno 
i odważnie wypowiadają cych się w sprawach społecznie ważnych w obronie nas 
wszystkichd. Aresztowanie Zbyszka Muchowicza to dowód tej „prawidłowości” 
represji. Dlatego domagamy się sie stanowczo uwolnienia [Zbigniewa] Mucho-
wicza i wszystkich zatrzymanych działaczy opozycji, anulowania kar zapadłych 
w stosunku do uczestników świąt 1 i 3 Maja. Ostatnie miesiące wyraźnie wska-
zują linię polityczną władzy. Podwyżki cen doprowadzające społeczeństwo do 
stanu nędzy, represje odbierające społeczeństwu podstawowe prawa obywatel-
skie. W tej sytuacji uważamy, że milczeć już dłużej nie można. Mamy prawo i 
moralny obowiązek przemówić w imieniu tych, którym odebrano prawo głosu 
a jednocześnie obarczono skutkami kryzysu. Dlatego postanowiliśmy zawiązać 
jawnie działający Komitet Ochrony Interesów Społeczeństwa Regionu Często-
chowskiego. Komitet stawia przed sobą zadania:

− opiniowanie i określanie naszego stanowiska w stosunku do aktów 
ustawodawczych inicjatyw społecznych, interesów społecznych, z: 
szczególnym uwzględnieniem praw naszego regionu,

− przedstawianie niezależnych inicjatyw i propozycji mających na celu 
uzdrowienie obecnej sytuacji,

− informowanie opinii publicznej o wszelkich aktach naruszania prawo-
rządności przez organa władzy,

− pomoc prawna i materialna osobom represjonowanym
− podejmowanie prób interwencji w wypadkach społecznie ważnych,
− podejmując działalność Komitet apeluje do społeczeństwa regionu o po-

moc,
− informowanie o wszystkich sprawach społecznie istotnych,
− ograniczanie przypadków naruszania praworządności
− opiniowanie pracy Komitetu
− wspieranie materialne naszej działalności.

Komitet jest inicjatywą jawną i otwartą. Zarówno jawne cele jak i nasza działal-
ność. Jesteśmy otwarci dla wszystkich bez względu na światopogląd i ideologie. 
Przyjmujemy każdego, kto wyrazi chęć współpracy z nami.
Komitet wyznacza rzec[z]nika w osobie Jarosława Kapsy.

Komitet Ochrony Interesów Społecznych Regionu Częstochow skiego:
Tadeusz Bartnik, kierowca, Częstochowa […]b

d W oryginale wyzystkich.
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Zdzisław Bojarski, ślusarz, Częstochowa […]b

Krzysztof Jawor, włókiennik, Częstochowa […]b

Jarosław Kapsa, nie pracuje, Częstochowa […]b

Edward Rybak, włókiennik, Częstochowa […]b

Antoni Tajer, hutnik, Częstochowa […]b

Marek Wójcik, hutnik, Częstochowa […]b

Potwierdzamy wpłatę 1000 zł od Julii P-H. Dziękujemy

Częstochowa, dnia 26 V 1985 r.
aOdpisa

Komunikat K.O.I.S. nr 2

Oświadczenie w sprawie procesu Zbigniewa Muchowicza.
Dnia 22 V [br.] o godz. 10[.00] w Sądzie Rejonowym w Częstochowie odby-
ła sie sprawa odwoławcza od wyroku Kolegium Karno-Administracyjnego. 
Kolegium w trybie przyśpieszonym skazało w dniu 1 maja [br.] Zbigniewa Mu-
chowicza na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności za udział w manifestacji 
pierwszomajowej. Sąd Rejonowy ponownie rozpatrzył zarzut i utrzymał orze-
czenie Kolegium uznając [Zbigniewa] Muchowicza winnym. Rozprawa w dniu 
22 V [br.] potwierdziła stronniczość Sądu. W całym cywili zowanym świecie 
stosuje się zasadę, że winę trzeba udowodnić, a wszel kie wątpliwości uznaje się 
na korzyść oskarżonego. Tutaj w czasie rozprawy oskarżony musiał udowodnić 
swoją niewinność. Miał tym trudniejsze zadanie, że zeznania świadków obrony 
jak i oskarżonego zostały uznane za fałszywe. Sąd wydając wyrok oparł sie je-
dynie na zeznaniach eświadkówe oskarżenia – milicjantów nie zwracając uwagi 
na ich wyraźną rozbieżność, podważającą ich wiarygodność. W dodatkuf wszel-
kie wątpliwości i niejasności interpretowane były na niekorzyść oskar żonego. 
Rodzaj wymiaru „sprawiedliwości” jaki zaprezentował Sąd Rejo nowy świadczy 
nie tylko o stronniczości sądów ale potwierdza fakt, iż sady stały się narzędziemg 
represji władzy w stosunku do działaczy niezależnych.
Oświadczenie w sprawie poprawek do Kodeksu Karnego.
Wprowadzone na sesji Sejmu w dniu 10 maja poprawki do Kodeksu Kar nego 
nie tylko nie są zgodne ze społecznym odczuciem, lecz także ze zwykł[ą] ludzką 
logiką. Od początku lat siedemdziesiątych istnieje tendencja zaostrzenia sankcji 
karnych. Więzienia polskie obliczone na liczbę więźniów są stale przepełnione. 
Liczba pozbawio nych wolności przekracza 100.000. osób. Na 100.000 miesz-

e-e Wpisano odręcznie ponad wierszem.
f W oryginale dodatki.
g W oryginale narzędzeim.
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kańców oznacza to 300 osób odbywających karę wiezienia. Dla porównania w 
Turcji 100 osób, w Hiszpanii 64, w Grecji 34. Jak z tego wynika prawo w Polsce 
jest i tak wyjątkowo surowe. Zaostrzenie jest bowiem związaneh z rozwojem 
kryzysu gospodarczego. Zamiast więc leczyć przy czyny usiłuje sie z zwalczać 
skutki. I to metodami wyjątkowo brutal nymi i odległymi od polskich tradycji 
prawodawstwa. Kiedyś mówiono, że wprowadzenie stanu wojennego uchroni 
społeczeństwo od przestępców, dziś żąda sie większych uprawnień dla organów 
ścigania, aby osiągnąć to czego nie zdołał osiągnąć stan wojennyi. Trudno w 
to uwierzyć. Zaostrzenie sankcji, większe uprawnienia organów ścigania może 
jedynie Przyczynić się do ograniczenia naszych wolności obywatelskich, a prze-
stępczość jak kwitła tak będzie kwitła pomimo surowości prawa.

Oświadczenie w sprawie podwyżek cen.
1. Wprowadzone od marca br. podwyżki cen artykułów żywnościowych po-

łączone z podwyżkami czynszów, transportu, energii to działalność nie 
licząca się z podstawowymi potrzebami społeczeństwa. Nie ma również 
żadnych gwarancji czy polityka ta przyczyni się do szybszego wypro-
wadzenia kraju z kryzysu. Faktem jest, że przemysł mleczarski, mięsny, 
zbożowy jak również węgiel, transport, gospodarka komunalna korzysta z 
dotacji i przyczyną podwyżek jest koniecz ność cofnięcia lub ograniczenia 
ich. Dotacje owe osiągane są za pomocą wprowadzenia wysokiego podat-
ku obrotowego na artykuły przemysłowe. Innymi słowy płacąc więcej za 
magnetofony, radioodbiorniki, buty, samochody dotujemy tańszą żywność, 
czynsze, energię. Cofnięcie dotacji na artykuły żywnościowe powinno więc 
się wiązać z ob[n]iżeniem podatku obrotowego na inne artykuły. Tymcza-
sem w miejsce ob[n]iżenia dochodzi w wypadkach do zwiększeniaj podatku 
wpływającego decydująco na ceny towarów. Prawdziwą przy czyną wzrostu 
cen jest wprowadzenie przez rząd decyzji o kierunkach rozbudowy prze-
mysłu. Przyczyną kryzysu w Polsce jest niekorzystna struktura przemysłu 
preferująca przemysł ciężki i produkcję środków produkcji /tzw. grupę A/ 
na niekorzyść produkcji środków konsumpcji. W efekcie prze mysł polski 
przeznacza na rynek wewnętrzny ok. 30 proc. swojej produkcji, na eksport 
10-15 proc. pozostała część ponad 50 proc. przeznacza na własne potrzeby. 
Jest to system gospodarczy zjadający sam siebie. Obecnie kontynuowana 
linia rozwoju gospodarczego nie zmienia się i owej struktury. Wśród konty-
nuowanych inwestycji 30 proc. środków przeznacza się na rozwój grupy A. 
Produkcja środ ków konsumpcyjnych zostaje tradycyjnie w tyle, zubożając 

h W oryginale związany.
i W oryginale wojennym.
j W oryginale wziększenia.
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rynek utrzymując sytuację kryzysową. Taka struktura gospodarki decyduje 
o wysokiej materiałochłonności. W porównaniu z krajami wysoko uprze-
mysłowionymi zużywamy dwa razy więcej stali, trzy razy więcej cementu, 
2,5 razy więcej paliw. Struktura przemysłu decyduje o niskich nakładach 
na rozwój rolnictwa. Obecnie zaledwie 4 proc. produkcji przeznacza się dla 
rolnictwa. Przewidywane zwiększanie do 6 proc. niewiele poprawi. Utrzy-
mując nadal preferencje dla państwowego sektora doinwestowanie rolnictwa 
indywidualnego będzie nadal przyczyną kryzysu żywnościowego. Sytuację 
na runku wewnętrznym mógłby poprawić rozwój przemysłu prywatnego. 
Jednak polityka podatkowa i bariery administracyjne sprawiają, że udział 
przemysłu prywatnego globalnie nie przekracza 0,5 proc. ogólnej produkcji 
i nic nie zapowiada zmiany polityki upośledzonej sektor prywatny. W takiej 
sytuacji godząc się na podwyżki cen bez zmian strukturalnych za cenę wy-
rzeczeń fundujemy sobie nowy kryzys. Podwyżki to jedynie zwiększenie 
haraczu płacowego przez społeczeństwo na rzecz prze starzałego systemu 
gospodarczego. Dlatego na taką podwyżkę zgodzić się nie można. Oznacza 
to, że ponad połowa ludności Polski znajduje się poniżej minimum. Ilustru-
jąc sytuacje robotników w XIX w. … zauważył, że robotnik zarabia tyle, 
ile starcza mu tylko na zregenerowanie sił do pracy. Dziś w XX w. w kra-
ju o ideologii marksistow skiej ponad połowa mieszkańców nie stać nawet 
na regenerację sił. Dlatego domagamy się podniesienia minimalnych płac i 
emerytur powyżej granicy minimum socjalnego, oraz wprowadzenie dodat-
ku drożyźnianego chroniącego społeczeństwo przed nędzą.

Komitet Ochrony Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego.
Tadeusz Bartnik, kierowca, Częstochowa […]b

Zdzisław Bojarski, ślusarz, Częstochowa […]b

Krzysztof Jawor, włókiennik, Częstochowa […]b

Jarosław Kapsa, prac[ownik] fi zyczny, Częstochowa […]b

Grzegorz Myga, prac[ownik] fi zyczny, Częstochowa […]b

Edward Rybak, włókiennik, Częstochowa […]b

Antoni Tajer, hutnik, Częstochowa […]b

Marek Wójcik, hutnik, Częstochowa […]b

Komitet Ochrony Interesów Społeczeństwa Częstochowskiego jest inicjatywą 
jawną i otwartą dla wszystkich bez względu na ideologię i światopogląd. Komi-
tet stawia przez sobą zadania:
− opiniowanie aktów ustawodawczych, inicjatyw społecznych i politycz nych 

oraz posunięć władzy dotyczących ważnych problemów społecznych ze 
szczególnym uwzględnieniem spraw naszego regionu,

− przedstawiania niezależnych inicjatyw mających na celu uzdrowienie obec-
nej sytuacji,
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− informowanie społeczeństwa o aktach łamania prawa przez organa władzy,
− pomoc prawna i materialna osobom represjonowanym.

Częstochowa, dn[ia] 16 VI [19]85 r.
aOdpisa

Komunikat KOIS nr 3
Oświadczenie.

W dniu 4 VI 1985 r. dyrektor Wydz[iału] Społ[eczno]-Adm[nistracyjnego] 
Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie pan [Wiesła] Karoń wydał decyzję 
zakazującą działalności Komitetu Ochrony Interesów Społeczeństwa Regionu 
Częstochowskiego. Komitetowi zarzucano uzurpowanie sobie prawa do wydawa-
nia własnej opinii w stosunku do aktów ustawodawczych, inicjatyw społecznych 
i politycznych oraz decyzji władz. Ponad to decyzja uznawała fakt informowania 
społeczeństwa o przykładach naruszania prawa przez organa władzy jako insy-
nuacje, jakoby władza prawo łamała. Ponoć osobom represjonowanym decyzja 
określiła jako podważanie niezawisłości sadów. Ogólnie Urząd Wojewódz-
ki uznał działalność Komitetu ze godzącą w ład i porządek oraz zmierzającą 
do wywoła nie niepokojów społecznych. W odniesieniu do decyzji zakazującej 
działalności, komitet stwierdza co następuje:
1. Opiniowanie działań władzy to realizacja konstytucyjnej zasady o uczestni-

ctwie w kontroli społecznej, w konsultacjach i dys kusjach nad węzłowymi 
problemami rozwoju kraju /art. 86 Konstytucji PRL/.

2. Skoro władza nie dopuszcza się łamania prawa, to tym bardziej nie ma pod-
staw obawiać się informowania o tym społeczeństwa.

3. Pomoc osobom represjonowanym wypływa, z przykazania moralnego za-
wartego w Ewangelii – „Pomóż bliźniemu” i żadne prawo nie może zabronić 
wypełniania tego nakazu.

4. Niepokoje społeczne wywołują różne czynniki:
VI 1956 - podniesienie norm w pracy arbitralnej decyzją władzy
XII 1970 - podwyżka cen lekceważąca społeczne odczucia
VII 1980 - kolejna podwyżka cen
XII 1981- wprowadzenie wbrew woli społecznej stanu wojennego.

 Sądzimy, że nie jesteśmy w stanie wywołać takich niepokojów społecznych, 
jakie są skutkiem niektórych błędnych i niekonsultowanych ze społeczeństwem 
decyzji władzy. Nasza działalność zmierza raczej wręcz przeciwnie – do unik-
nięcia powodów wybuchu społecznego. Ma więc na celu zapewnienie ładu i 
bezpieczeństwa społecznego. W związku z powyższym Komitet postanawia da-
lej kontynuować swoją działalność.
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Oświadczenie w sprawie zmian wk Ustawie o Szkolnictwie Wyższym.
Proponowane zmiany w ustawie o szkolnictwie Wyższym praktycznie likwidują 
samorządność uczelnianą. Ostrze ustawy szczególnie skierowane jest przeciwko 
pracownikom naukowym. Zasady określania ich kwalifi kacji wg kryteriów ideo-
logicznych mogą doprowadzić do sytuacji, w której nie wiedza i umiejętności 
zawodowe, a tzw. „kameleonizm ideowy” decydować może o stopniu i stano-
wisku naukowym. Pod pozorem walki z opozycją awansowane będą miernoty. 
Doprowadzić to może do ogólnego obniżenia poziomu nauczania w szkołach 
wyższych. Skutki tego odczuwać będziemy przez wiele lal. Jednym z objawów 
kryzysu w Polsce jest zapóźnienie naukowo -techniczne w stosunku do krajów 
rozwiniętych. Zamiast więc pobudzać inwencje pracowników naukowych, two-
rzyć bodźce zachęcające do pracy nad postępem technicznym, prowadzi się sabat 
nad „niepokorną” inteligencją i swoiste „polowanie na czarownice” utrącające 
jednostki zdolne i samodzielnie myślące. Skrępowane nową ustawą uczelnie za-
miast ośrodkami postępu staną się fabrykami biurokratów o pustych głowach i 
miękkich kręgosłupach.

Oświadczenie w sprawie uwięzionego Marka Adamkiewicza.
 Komitet stoi na stanowisku, że każda przysięga musi być dobrowol-

na. Kara jaka spotkała Marka Adamkiewicza za odmowę złożenia przysięgi 
wojskowej podwaja tę zasadę. Odmowa złożenia przysięgi nie jest bowiem 
równoznaczna z odmową pełnienia służby wojskowej. Represje za odmowę zło-
żenia przysięgi prowadzą do sytuacji, w której można zarzu cić, że każda złożono 
przez żołnierzy przysięga została wymuszona, a co za tym idzie do unieważ-
nienia prawnego samego aktu przysięgi. Dlatego domaga się uwolnienia Marka 
Adamkiewicza i przywrócenie zasady dobrowolności przysięgi wojskowej.
Komitet Ochrony Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego.
Tadeusz Bartnik, kierowca, Częstochowa […]b

Zdzisław Bojarski, ślusarz, Częstochowa […]b

Krzysztof Jawor, włókiennik, Częstochowa […]b

Jarosław Kapsa, prac[ownik] fi z[yczny], Częstochowa […]b

Grzegorz Myga, prac[ownik] fi z[yczny], Częstochowa […]b

Edward Rybak, włókiennik, Częstochowa […]b

Antoni Tajer, hutnik, Częstochowa […]b

Marek Wójcik, hutnik, Częstochowa […]b

W ramach prezentowania niezależnych inicjatyw Komitet publikuje list Jarosława 
Kapsy do premiera – Generała Wojciecha Jaruzelskiego.
Panie Generale! W obliczu nowych podwyżek cen, w obliczu wprowadzenia 

k W oryginale o.
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restrykcji ustaw, czas zadać pytanie o bilans Pana rządów. Co uzyskali robotnicy, 
na których tak często powołuje się pan w swych przemówieniach, co uzyskał 
Naród polski, któremu zobowiązany jest Pan Służyć? Na razie wiemy tylko co 
utraciliśmy – nadzieję 10 milionów – Solidarność. Bilans Pana władzy jest smutny 
– nędza milionów, ruina gospodarcza. Może odpowie pan konkretnie o ile wzrosła 
w przeciągu ostatnich czterech lat stopa życiowa Polaków, o ile zredukowałl 
Pan zagraniczne zadłużenie. Co zrealizował Pan z obietnic, jakimi sypał Pan z 
trybuny sejmowej, obejmując urząd Premiera. Czas jednak nie na wyrzuty. Czas 
na reformy, czas na określenie pewnego modusm vivendi, na wykształtowanie 
modelu współżycia między władzą a społeczeństwem. Tego nie da się załatwić 
pałkami ZOMO. Wspólny nasz interes to odroczenie gospodarcze Polski. Czas 
ponownie opracować i publicznie ujawnić stan gospodarki polskiej. I to nie tak, 
jak zrobiłn Pan w 1981 r. Prawdy nie da się ukryć a od szczerości zależy społeczna 
wola pomocy. Ratunek nie tylko na wołaniu o pomoc. Od czasu Gierka nikt 
nie nabierze się na samo hasło „pomożecie”. Tu trzeba czegoś więcej. Trzeba 
znieść bariery administracyjne, stworzyć ułatwienia podatkowe pozwalające na 
prywatną i spółdzielczą inicjatywę. W kraju, w którym nagminnie brakuje pasty 
do zębów, gdzie rynek ogołocony jest z towarów pierwszej potrzeby, hamowanie 
inicjatyw gospodarczych ludności jest więcej niż absurdem gospodarczym. I 
czymś gorszym niż głupotą. Bariery administracyjne wystarczy chyba podać 
przykład Fundacji Rolniczej – czy za dużo mamy żywności, że projekt Episkopatu 
jest tak torpedowany przez władzą? Na mobilizację społecznej inicjatywy 
zdecydowany wpływ na polityka podatkowa państwa. Należy zdecydowanie 
obniżyć stopą podatkową wobec wszystkich sektorów gospodarki. Recepta 
stara jak świat i skuteczna. Jej zawdzięcza okres cudu gospodarczego Honkong, 
Korea Płd. czy obecnie Stany Zjednoczone. Zmniejszenie podatków zachęca 
producentów do inwestycji, zwiększa ilość stanowisk pracy, zwiększa ilość 
towarów na rynku. Jesteśmy przy podatkach. Cóż to za podatek obrotowy? 
Tajny podatek powodujący gwałtowny wzrost cen, w dodatku winą za ów wzrost 
obciążają producenta. Przyzwoitość wymaga, aby podatek ów był wprowadzony 
jawnie przy konsultacji z producentem, związkami konsumentów, związkami 
zawodowymi.
W[ielka] konstytucja „Nihil novi” gwarantowała iż każdy podatek wprowadzany 
był za zgodą społeczną. Dzisiaj każdy z nas płaci po kilka tys. zł. w ramach 
podatku ustalonego przez ministra fi nansów, nie tylko bez zgody lecz bez wiedzy 
płatników.

l W oryginale zderukował.
m W oryginale moduc.
n W oryginale zrobią.
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Podatek na FAZ, jak długo ten absurdalny podatek ma samodzielność 
przedsiębiorstw w polityce placowej?
Przejdźmy do kwestii podatkowych do sprawy takiej modernizacji obowiązujących 
przepisów, aby realnie zrównać wszystkie sektory gospodarki. Bez tego bowiem 
nie ma reformy, nie ma możliwości wyzwolenia społecznych inicjatyw. Ile 
można powtarzać o konieczności realnego zrównania w zaopatrzeniu w surowce, 
maszyny i narzędzia wszystkich sektorów. Kiedy w końcu zerwiemy z centralnym 
rozdzielnictwem faworyzującym wyraźnie własność państwową? Wolność 
inicjatywy to także swobodny obrót gotówkowy. Należy umożliwić działalność 
banków akcyjnych, łączenie z prawem obrotu walutami wymienialnymi. Banki 
takie będą dostarczycielem kapitału społecznym inicjatywom gospodarczym. 
Zapewnią kredytowanie gospodarstw rolnych oraz małych fi rm produkujących 
towary defi cytowe. Jeżeli można zrozumieć wysokie cła wywozowe, broniące 
rynku krajowego przed ogołoceniem z towaru, to jaki sens mają wysokie cła 
wywozowe na towary defi cytowe. Czy za dużo mamy samochodów krajowych 
napędzanych ropą, że tak skrzętnie bronimy rynek krajowy przed napływem 
zagranicznych wozów? Czy za dużo mamy rolniczych, surowców, ba nawet 
artykułów spożywczych, że wysokim cłem hamuje się ich przywóz?
Panie Generale! Polska musi przestać być krajem absurdów ekonomicznych, 
w przeciwnym wypadku kryzys stanie się zjawiskiem permanentnym. 
Wprowadzając reformę należy zarazem pamiętać o obowiązku spoczywającym 
na Państwie. Na każdym Państwie, a na Państwie socjalistycznym, będącym 
głównym dostawcą, w szczególności. Jest obowiązek obrony najsłabszych 
ekonomicznie warstw mieszkańców. Dlaczego rząd boi się opublikować 
dane dotyczące wysokości minimum socjalnego? Wg danych nieofi cjalnych 
minimum takie waha się w granicach 3000 zł na osobę miesięcznie. Oznacza 
to, że ponad połowa ludności Polski znajduje się poniżej minimum. To jest 
„sukces” Pańskiego rządu. Obowiązkiem rządzących jest w oparciu o minimum 
socjalne ustalić minimalne place i emerytury. Powinno być to dokonane zgodnie 
z zasadą: minimum socjalne plus 20% przyjmując min[imum] soc[jalne] 8000 
najniższa płaca powinna wynosić 10000 zł /Taką bowiem zasadę stosuje się 
w większości krajów cywilizowanych, do których Polska kiedyś się zaliczała. 
Należy także wprowadzić dodatek drożyźniany proporcjonalny do wzrostu cen. 
Przypomnę, że do tego zobowiązał się rząd w Porozumieniach Sierpniowych, 
na których realizację Pan, Panie Premierze wciąż się powołuje. Reforma 
gospodarcza to pierwszy podstawowy warunek spokoju społecznego. Drugi to 
stworzenie Państwa praworządnego. Skoro nie stać nas na demokrację, musi nas 
stać na praworządność. A do czego nie wystarczy zwiększyć siły bezpieczeństwa 
czuwając, aby obywatele nie łamali prawa. Istniejące bowiem prawo niekiedy 
wręcz zmusza obywateli do jego łamania, a metody tworzenia go przypominają 
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zwyczaje z mongolskiego dworu. Prawo musi być tworzone w sposób jawny 
i demokratyczny. Należy maksymalnie rozszerzyć inicjatywę ustawodawczą. 
Każda nowa ustawa powinna być poddana szerokiej społeczne konsultacji. 
Dość „radosnej twórczości” i zaskakiwania społeczeństwa dziwnymi ustawami, 
sprzecznymi z wolą ogółu często niezgodnymi z Konstytucją czy przyjętymi 
przez Polskę zobowiązaniami międzynarodowymi. Domagam się, aby prawo 
skarżenia do trybunału Konstytucyjnego osiadał każdy obywatel. Bez tego 
prawo polskie dalej pozostanie „zarejestrowaną wolą kacyka”. Wspomniałem 
o ustawach niezgodnych z wola ogółu. Jedna z nich jest ustawao o związkach 
zawodowych. Jak długo jeszcze ponad połowa pracujących pozbawiona będzie 
prawa do własnych związków. Żądam przywrócenia pluralizmu związkowego. 
Żądam prawa do niezależnych stowarzyszeń twórczych, do niezależnych zrzeszeń 
i związków producentów prywatnych i spółdzielczych. Bez tego reformy będą 
fi kcją. Potrzebna jest w Polsce ważna dla życia społecznego instytucja. Instytucja 
Rzecznika Praw Obywatelskich – jako mediatora w sporach miedzy władzą 
administracyjną a społeczeństwem, obdarzona szerokimi interwencjami. Aby 
nie stała się jeszcze jedną fasadą, funkcja ta powinna być obsadzona w wyniku 
wolnych, demokratycznych wyborów. Nie potrzeba nam bowiem nowych 
fasad, potrzeba stworzyć mechanizmy broniące ludzi przed różnymi „błędami 
i wypaczeniami” władz. Stanowczo domagam się zwolnienia wszystkich 
więźniów politycznych. To, że znaleźli się za kratami jest winą złego prawa i 
braku demokracji. Zwolnienie ich jest moralnym obowiązkiem Pana rządu.
Pisząc do Pana wysuwam pewien program reform, mogących uzdrowić życie 
społeczne, uzdrowić gospodarkę. Nie jestem optymistą, prawdopodobnie jedyne 
na co Pana stać, to zwiększyć represje. Ale ostrzegam – Pańska polityka prowadzi 
do dramatu, kto weźmie zań odpowiedzialność?
Oświadczam jednocześnie, że podejmę działalność publiczną mającą na celu 
osiągnięcie tych reform, o których piszę w liście do Pana. Moim bowiem 
obowiązkiem moralnym jest bronić siebie i współmieszkańców mojego kraju 
przed systemem, w którym brak wolności powoduje brak chleba.

Jarosław Kapsa
Komitet Ochrony Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego jest 
inicjatywą jawną i otwartą. Jesteśmy otwarci na współpracę bez względu na 
ideologię i światopogląd.
Komitet stawia przed sobą zadania:

− opiniowanie aktów ustawodawczych, inicjatyw społecznych i poli-
tycznych decyzji władz dotyczących spraw społecznie ważnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem praw naszego regionu,

o W oryginale ustawach.
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− prezentowanie niezależnych inicjatyw, mających na celu uzdrowienie 
obecnej sytuacji,

− informowanie społeczeństwa o wypadkach naruszania prawa organa 
władzy,

− pomoc prawną i materialną osobom represjonowanym.
Komitet apeluje do społeczeństwa o pomoc:

− informowanie o wszelkich sprawach społecznie ważnych,
− opiniowanie pracy Komitetu,
− pomoc materialną.

Komitet wyznacza rzecznika w osobie Jarosława Kapsy. Ma on prawo wypowia-
dania się w imieniu Komitetu.
Pamiętaj – Komitet Ochrony Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochow-
skiego broni także Twoich interesów.

Częstochowa […]p
aOdpisa

Komunikat K.O.I.S. nr 4

Oświadczenie w sprawie wyborów do Sejmu PRL.
13 października br. odbędą się wybory do Sejmu PRL. Komitet zadał sobie 
trud wnikliwego przestudiowania ordynacji wyborczej deklaracji PRON. 
Przedstawiciele Komitetu uczestniczyli również w zebraniach przedwyborczych. 
Postawa nasza jest zdecydowanie negatywna. Ordynacja wyborcza ma tyle 
wspólnego z demokracją, ile z kura z orłem. Deklaracja wyborcza to zbiór pustych 
słów nic nie wypełnionych pełną treścią. Kandydaci na posłów nie potrafi ą 
przedstawić swojego realnego programu uzdrawiającego sytuację kraju. Nie są to 
ludzie, których obdarzyć moglibyśmy naszym obywatelskim zaufaniem. Dlatego 
Komitet stwierdza, że udziału w takich wyborach nie weźmie. Apelujemy także 
do społeczeństwa o bojkot tej imprezy. Zachowajmy godność – nie zmieniajmy 
się w stado bezmyślnych owiec. Sprawa jest zbyt poważna, aby kierować się 
doraźnymi korzyściami lub strachem przed doraźnymi sankcjami. Głosując 
pamiętaj, że głosujesz za kryzysem, że będziesz miał swój udział w rujnowaniu 
kraju. Jak wytłumaczysz to w przyszłości swoim dzieciom.

Komitet Ochrony Interesów Społeczeństwa.

Oświadczenie z okazji rocznicy Porozumień Gdańskich.
Mija 5 lat od historycznego momentu, chwili, gdy po raz pierwszy w dziejach 
PRL robotnik odzyskał swoją podmiotowość stając się partnerem w rozmowach z 

p Pozostawiono bez wpisu.
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władzą. W dniu tym władza straciła prawo legitymowania się jako przedstawiciel-
ka klasy robotniczej. Porozumienie Sierpniowe było nietrwałe. Zostało zerwane 
jednostronnie przez stronę rządową z chwilą wprowadzenia stanu wojennego i 
delegalizacji „Solidarności”. Pozbawienie robotników prawa do niezależnych 
związków zawodowych spowodowało ponowna utratę podmiotowości przez kla-
sę robotniczą. Dlatego słowa o porozumieniach jakie obecnie padają niezależnie 
czy mówi się o autentycznym porozumieniu, czy o prawdzie, czy o porozumie-
niu na gruncie… są pustym retorycznym zwrotem. Dopóki nie ma Kto z Kim 
się porozumieć, apelować o nowe porozumienie stoi na granicy bełkotu. Dlatego 
obecnie domagamy się nie jakiś nietrwałych papierowych umów łamanych w 
miarę zmiany politycznej sytuacji. Żądamy przyznania społeczeństwu praw kar-
dynalnych, określenie i zagwarantowanie sfer wolności obywatelskich. Państwo 
winno stać się strażnikiem praw naszych, wolności, a nie pożerającym resztki 
społecznej niezależności.

Komitet Ochrony Interesów Społeczeństwa.

Represje.
W okresie lipca i sierpnia funkcjonariusze SB przeprowadzili szeroko zakrojoną 
akcję represyjną. Przeprowadzono przeszukania mieszkań u następujących osób: 
Waldemara Ziębacza2, Zbigniewa Śliwińskiego, Krzysztofa Kucharskiego3, 
Elżbiety Kalinowskiej, Janusza Miarki4, Haliny Sołdrowskiej5, Jana Konodyby6, 
Dariusza Gospodarka7, Herberta Dąbka8, Krzysztofa Jawora, Ewy Kiślak, 
Marka Fotfolca, Anny Pietras9, Krzysztofa Garbowicza10, Jarosława Kapsy, 
Zbigniewa Śliwińskiego i Halinę Sołdrowską bezpodstawnie zatrzymano na 
okres 48 godzin. Poza wymienionymi funkcjonariusze SB przesłuchiwali 
następujące osoby: Grzegorza Mygę, Zbigniewa Siedlaka11, Stanisława 
Dziwińskiego12. Przeprowadzano również przesłuchania na terenie zakładów 
pracy z pracownikami Huty im. B[olesława] Bieruta, Wełnopolu i Miastoprojektu. 
Większość przesłuchań odbywała się w sposób nieformalny. Proponowano 
współpracę, niektóre osoby próbowano i zastraszać.
W związku ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu PRL przypominamy treść 
artykułu 189 Kodeksu Karnego dotyczącego przestępstw przeciwko wyborom.

1. Kto przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub nadużywając stosunku 
zależności przeszkadza w swobodnym wykonywaniu praw wyborczych 
lub w wykonywaniu innych czynności w postępowaniu wyborczym do 
Sejmu lub rad narodowych, albo fałszuje wyniki takiego głosowania 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

2. Kto naruszając przepisy tajności głosowania w wyborach do Sejmu lub 
rad narodowych, zapoznaje się wbrew woli wyborcy z treścią jego głosu, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności 
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albo grzywny.
Zgodnie z literą ww.q artykułu przestępstwem przeciwko wyborom jest także 
zmuszanie ludzi do wzięcia udziału glosowaniu.
Komitet apeluje o zgłaszanie wszelkich przypadków o naruszeniu prawa w 
okresie wyborów.
Komitet Ochrony Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego:
Bojarski Zdzisław, ślusarz, Częstochowa […]b

Jawor Krzysztof, włókiennik, Częstochowa […]b

Kapsa Jarosław, prac[ownik] fi z[yczny], Częstochowa […]b

Myga Grzegorz, prac[ownik] fi z[yczny], Częstochowa […]b

Rybak Edward, włókiennik, Częstochowa […]b

Tajer Antoni, hutnik, Częstochowa […]b

Wójcik Marek, hutnik, Częstochowa […]b

Komitet jest inicjatywą jawną i otwartą dla wszystkich bez względu na ideologię 
i światopogląd.
Komitet stawia sobie cel:

− opiniowanie aktów ustawodawczych, inicjatyw społecznych i politycz-
nych oraz decyzji władzy dotyczących spraw społecznie istotnych ze 
szczególnym uwzględnieniem praw naszego regionu,

− przedstawianie niezależnych inicjatyw, mających na celu uzdrowienie 
naszej sytuacji,

− informowanie społeczeństwa o wszelkich wypadkach naruszania prawa 
przez organa władzy,

− pomoc prawną i materialną osobom represjonowanym.
Pamiętaj. Komitet chroni także Twoich interesówr.

Komitet Ochrony Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego.

Źródło: AIPN Ka, 09/195, t. 2, k. 272-286, odpis, mps.

1 Brak bliższych danych.
2 Waldemar Ziębacz (1936-2003). Działacz związkowy; 1980 przewodniczący KZ NSZZ 

„Solidarność” Przędzalni Czesankowej „Wełnopol” w Częstochowie; 1981 delegat na I WZD 
Region Częstochowa; 1983 skazany za działalność wydawniczą; 1985-1989 współwydawca 
Regionalnego Biuletynu NSZZ „Solidarność” pt. „Wytrwamy”; 1989-1990 zastępca przewodni-
czącego RKW NSZZ „Solidarność” w Częstochowie; 1989 delegat na II KZD; 1991-1995 członek 

q W oryginale w/w.
r W oryginale intersówm.
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ZR NSZZ „Solidarność” w Częstochowie. J. Kapsa, Waldemar Ziębacz: pożegnanie, „Gazeta Wy-
borcza Częstochowska” (2003) nr 138, s. 5.

3 Krzysztof Zbigniew Kucharski. Działacz związkowy; 1981 organizator strajku na Wy-
dziale Blach Grubych Huty im. Bolesława Bieruta w Częstochowie. M. Nowakowska Majcher, 
Opozycja w regionie częstochowskim…, s. 44 n.

4 Janusz Miarka. Działacz związkowy; 1982 kolporter prasy podziemnej. M. Nowakowska 
Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim…, s. 226 n.

5 Halina Sołdrowska (ur. 1952). Działaczka związkowa; 1980 NSZZ „Solidarność” Woje-
wódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Częstochowie; 1981-1982 internowana; od 1985 
członkini RKK NSZZ „Solidarność” w Częstochowie; 1979 rozpracowywana w ramach SOR 
kryptonim „Śmiała; 1979-1982 wg zachowanych dokumentów TW „Lektor”, zarejestrowana pod 
nr. 3838. AIPN Ka 0026/262, k. 2-16; AIPN Ka 027/299, t. 1, k. 1-32; W. Rotarski, Częstochowska 
lista internowanych, cz. III (N-T), „Gazeta Solidarna” (2007), nr 214, s. 9.

6 Jan Konodyba. Działacz związkowy; 1982 kolporter prasy podziemnej. M. Nowakowska 
Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim…, s. 50 n.

7 Dariusz Gospodarek (ur. 1943). Działacz związkowy; 1981 członek Komitetu Założyciel-
skiego Samorządu Pracowniczego Huty im. Bolesława Bieruta w Częstochowie; 1982 kolporter 
prasy podziemnej; 1983 prześladowany przez władze komunistyczne; 1985-1988 wiceprzewod-
niczący Rady Pracowniczej Huty im. Bolesława Bieruta w Częstochowie; 1989-1999 przewod-
niczący Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” Huty im. Bolesława Bieruta w Częstocho-
wie; delegat na WZD Region Częstochowa; od 1986 rozpracowywany w ramach SOR kryptonim 
„Struktura”. Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL…, t. 1, s. 132.

8 Stefan Herbert Dąbek. Działacz związkowy; 1982 kolporter prasy podziemnej. M. Nowa-
kowska Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim…, s. 99 n.

9 Anna Pietras. Działaczka związkowa; 1982 kolporter prasy podziemnej. M. Nowakowska 
Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim…, s. 173.

10 Krzysztof Garbowicz. Działacz związkowy; 1982 kolporter prasy podziemnej. M. Nowa-
kowska Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim…, s. 49 n.

11 Brak bliższych danych.
12 Brak bliższych danych.
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Nr 109

1985 grudzień 12, Radomsko – Plan czynności operacyjnych w sprawie opera-
cyjnego sprawdzenia kryptonim „Artykuł”.

Zatwierdzama

Radomsko 1985.12.18.
Tajne

Egz. poj[edynczy]
Plan

czynności operacyjnych w sprawie operacyjnego sprawdzenia krypt[onim] 
„Artykuł”

W związku z ujawnieniem faktu kolportażu nielegalnej literata tury w postaci 
„Biuletynu Łódzkiego” redagowanego przez Robotniczy Komitet Oporu NSZZ 
„Solidarność” zawierającego artykuły tendencyjne o działalności i osobach 
zatrudnionych w Fabryce Maszyn w Radomsku postanawia się prowadzić 
czynności sprawdzające prowadzić w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia. 
Z uwagi na to, że może osoba, która przekazuje informacje do Łodzi tkwi w 
środowisku pracowników FMR planuje się następujące czynności operacyjne:
1/ Wprowadzić do sprawy TW ps. „Lis”1, który zmierzał będzie do rozpoznania 
czy Janina Gaj posiada kontakt z łódzkim podziemiem,
− ponadto poprzez utrzymywanie stałego kontaktu z ww.b TW ma zyskać 

zaufanie,
− następnie TW „Lis” będzie się starał bez wyraźnego zaangażowania się dać 

się wykorzystać jako łącznik,
2/ Poprzez TW ps. „Związkowiec”2 zmierzać do ustalenia osoby[,] która była 
dobrze zorientowana o szczegółach zawartych w artykule.
3/ Wprowadzić do sprawy TW ps. „Skorpion”, który wykorzystywany będzie 
wszechstronnie a przede wszystkim do nawiązania bezpośredniego kontaktu z 
osobami, które znajdą się w naszym zainteresowaniu.
4/ Po wstępnych ustaleniach i wytypowaniu osób podejrzanychc o kontakty z 
Łodzią poinformowany zostanie Wydz[iał] III celem podjęcia współdziałania.

a Poniżej pieczęć podłużna Zastępca Szefa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych ds. 
Służby Bezpieczeństwa w Radomsku woj[ewództwo] piotrkowskie oraz podpis nieczytelny mjr. 
Jana Kowalskiego.

b W oryginale w/w.
c W oryginale podejżanych. 
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5/ Pozostałe czynności uzależnione będą od rozwoju sytuacji i potrzeb 
operacyjnych.

Inspektor Ref[eratu] V SB
RUSW w Radomsku

chor. Andrzej Wójcikd

Źródło: AIPN Ld, 067/815, k. 9-10, oryginał, mps.

1 Brak danych umożliwiających identyfi kację.
2 Brak danych umożliwiających identyfi kację.

d Powyżej podpis nieczytelny.
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Nr 110

1985 grudzień 31, Częstochowa – Pismo Prokuratury Wojewódzkiej w 
Częstochowie do Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Częstochowa 1985-12-a31a

II Ds 7/85/Sb

      Sąd Rejonowyc

      III Wydział Karny
      w Częstochowie

 W załączeniu przesyłam akta śledztwa sygn. II Ds. 7/85/S w sprawie 
rozpowszechniania na terenie Częstochowy wydawnictw nie posiadających 
debitu komunikacyjnego wraz ze złożonym w terminie ustawowym zażaleniem 
podejrzanego Jarosława Kapsy /t. II/ na postanowienie z dnia 28 grudnia 1985 
r. o tymczasowym aresztowań celem rozpoznania i wnoszę o nieuwzględnienie 
przedmiotowego zażalenia.
Jarosław Kapsa podejrzany jest o to, że od marca 1985 roku do 27 grudnia 1985 
r. w Częstochowie, działając wspólnie i w porozumieniu z Wiktorem Pietryło1 
oraz innymi osobami podejmował działania w celu wywołania niepokoju 
publicznego i rozruchów wydając nie posiadający debitu komunikacyjnego na 
terenie PRL biuletynu pn. „Wytrwamy”, w którym rozpowszechniał fałszywe 
wiadomości wyszydzające ustrój i naczelne organy Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej, przypisywał im wbrew stanowi faktycznemu prowadzenie polityki 
represji i katastrofalnej polityki gospodarczej a także imputował im inne 
negatywne poczynania, nawołując tym samym do nieposłuszeństwa poprzez 
organizowanie oporu społecznego, niepokojów publicznych i pochwalając takie 
działania, to jest o przestępstwo z art. 282 a § 1 kk w zw[iązku] z art. 271 § 1 kk 
w zw[iązku] z art. 273 § 1 i § 2 kk, w zw[iązku] z art. 280 § 1 kk, w zw[iązku] z 
art. 281 kk, w zw[iązku] z art. 282 kk przy zastosowaniu art. 10 § 2 kk.
 Fakt popełnienia przez Jarosława Kapsę zarzucanego mu przestępstwa 
został potwierdzony w toku śledztwa zebranym materiałem dowodowym, a 
między innymi wyjaśniającymi współpodejrzanego Wiktora Pietryło.

a-a Wpisano odręcznie.
b Powyżej pieczęć podłużna Prokuratura Wojewódzka w Częstochowie.
c Powyżej po skosie odręczna notatka Tow[arzysz] Naczelnik Wydz[iału] Śledczego WUSW 

por. mgr Jan Hodowany (do akt kontrolnych śledztwa) [19]86-01-02.



ks. Władysław Piotr Wlaźlak

380

 Wymienieni podejrzani zostali ujęci w dniu 27 grudnia 1985 r. w 
mieszkaniu Wiktora Pietryło podczas przepisywania na maszynie kolejnego 
numeru biuletynu „Wytrwamy”.
Tekst tegoż biuletynu przygotował uprzednio w zabezpieczonym zeszycie 
podejrzany Jarosław Kapsa, co przyznał w toku przesłuchania.
 W świetle zgromadzonych w toku śledztwa dowodów, należy zasadnie 
podejrzewać, iż Jarosław Kapsa jest współautorem ukazującego się od marca 
1985 r. w Częstochowie bez debitu komunikacyjnego biuletynu „Wytrwamy”. 
Treść kolejnych numerów tego biuletynu wypełnia dyspozycje cytowanych wyżej 
przepisów kodeksu karnego implikując wniosek, iż zarzucany podejrzanemu 
czyn zawiera znaczny stopień społecznego niebezpieczeństwa, w szczególności 
z uwagi na czasokres i sposób przestępczego działania w porozumieniu z innymi 
osobami.
 Z przytoczonych wyżej względów zastosowany wobec Jarosława Kapsy 
środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania stanowi niezbędne 
zabezpieczenie prawidłowego toku śledztwa w niniejszej sprawie, tym bardziej, iż 
zakres przedmiotowy i podmiotowy śledztwa może zostać rozszerzony na przestęp-
ne czyny innych osóbd.

Źródło: AIPN Ka, 09/195, t. 2, k. 350-351, oryginał, mps.

1 Brak bliższych danych.

d Poniżej z prawej strony pieczęć podłużna Z[astęp]ca Prokuratora Wojewódzkiego mgr Zbi-
gniew Sieczko Prokurator Prokuratury Wojewódzkiej oraz podpis nieczytelny.



Wybór  dokumentów

381

Nr 111

b.d., b.m. – Biuletyn „Nadzieja” nr 22 z czerwca 1985 r.

Nadzieja
Pismo członków

NSZZ „Solidarność”
Region Częstochowa

Nr 22 Nadzieja czerwiec 1985 Region Częstochowa Nadzieja Nr 22

 Niebiesko było na ulicach Częstochowy w pierwszomajowe 
święto. Stróże porządku publicznego zawzięcie szlifowali chodniki, 
w silnych grupach penetrowali bramy i podwórka. A to wszystko w 
dniu, kiedy „całe polskie społeczeństwo spontanicznie manifestowało 
swoje poparcie dla linii politycznej partii i rządu, dawało wyraz 
internacjonalistycznej więzi ze wszystkimi ludźmi dobrej woli na naszym 
globie”. Ani chybi groziła nam inwazja zachodnich odwetowców.
Niezawisłość Sądu Rejonowego w Częstochowie:
 Przypominamy fakty: Kolegium Rejonowe ds.a Wykroczeń w 
osobie monopolisty do tych spraw – Zygmunta Marszałka1 orzeczeniem 
z dnia 1 maja 1985 [r.] nr rej. SA I 1492/85 uznało Zbyszka Muchowicza 
winnym popełnienia następujących wykroczeń:
I. że w dniu 1 maja 1985 [r.] w godz. 12.30 – 13[.00] w Aleib 

Sienkiewicza oraz w Aleib NMP zakłócił spokój i porządek 
publiczny poprzez wznoszenie wrogich okrzyków.

II. w tracie zatrzymywania przez funkcjonariuszy MO odmówił 
okazania dowodu osobistego.

III. w tym samym czasie i miejscu nie opuścił niedozwolonego 
zgromadzenia pomimo wezwania organów MO.

a W oryginale d/s.
b W oryginale Aleji.
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Za te wszystkie czyny [Zbigniew] Muchowicz otrzymał karę 3 miesięcy 
aresztu. Orzeczenie to – uważamy – jest zgodne z wytycznymi Rządu 
i partii we wszystkich podobnych sprawach na terenie Polski. Także 
wyrok Sądu Rejonowego w osobie Pani Sędzi Bożeny Połcik2, która 
rozpoznawała sprawę w trybie odwoławczym było zgodne z tymi 
wytycznymi i z poleceniem Prezesa Waldemara Bieli3, z którym P[ani] 
Sędzia wyrok uzgadniała.
I. jak można było przyjąć, iż [Zbigniew] Muchowicz nie okazał 

dowodu osobistego i skazać go za to wykroczenie, gdy obaj 
funkcjonariusze Cieżniakowski4 i Malf5 nie zeznali, że wezwali 
[Zbigniewa] Muchowicza do okazania dowodu będąc w 
ubraniach cywilnych, nie okazując mu uprzednio legitymacji i 
łapiąc za ręce? Niestety [Zbigniew] Muchowicz ma tylko dwie 
ręce, a zresztą na wezwanie funkcjonariuszy mundurowych 
[Zbigniew] Muchowicz dowód okazał.

II. jak można było przyjąć, iż [Zbigniew] Muchowicz na wezwanie 
organów MO nie opuścił niedozwolonego zgromadzenia[,] 
jeżeli obaj funkcjonariusze zeznali, że wezwania takiego nie 
słyszeli, a także, że na wysokości zajścia z Al. Sienkiewicza 
obwiniony zszedł ze środka aleic i przeszedł na prawą stronę 
Al. NMP. Pytamy więc, czy [Zbigniew] Muchowicz powinien 
był odfrunąć w przestrzeń? Czy chodzenie chodnikiem w III 
Aleib jest wykroczeniem? Jak zdaniem P[ani] Sędzi [Zbigniew] 
Muchowicz miał rozejść się dokąd? A może nie wolno chodzić 
niektórym „znanym SB” obywatelom na msze św. na Jasną Górę 
i wracać z kościoła Alejami NMP? Może należałoby wystąpić z 
wnioskiem do Komisji Sejmowej o zmianę Kodeksu Wykroczeń 
z wnioskiem[,] że to dotyczy tylko niektórych mieszkańców 
Częstochowy.

III.  na jakiej podstawie Pani [Bożena] Połcik przyjęła, że [Zbigniew] 
Muchowicz zakłócił spokój poprzez wznoszenie wrogich 

c W oryginale Aleij.
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okrzyków. Zeznania funkcjonariuszy były sprzeczne, P[ani] 
Sędzia nie zażądała konfrontacji. Czy okrzyk „Solidarność” 
jest wrogi. Wszak ten sam Sąd, lecz w innej osobie, w roku 
ubiegłym na sprawie Alka Przygodzińskiego stwierdził, że nie 
jest to okrzyk wrogi. Od czegoż zależy więc ocena i taki wyrok. 
Przypominamy art. 4 § 1 kpk „sędziowie orzekają na podstawie 
swego przekonania wysnutego z przeprowadzonego dowodów i 
opartego na ich swobodnej ocenie, z uwzględnieniem wskazań 
wiedzy i doświadczenia życiowego” a nie z polecenia Prezesa 
Sądu Wojewódzkiego uzgodnionego z KW PZPRd.

Milczenie za 50 tys. zł.
 Dnia 11 na 12 kwietnia 1985 [r.] około godziny 3 nad ranem Andrzej 
Sikora6 po zakończeniu pracy udawał się do domu. Przy wyjściu z restauracji 
Polonia (albowiem poszkodowany tam pracuje) został napadnięty i zmasakrowany 
przez 5-ciu osobników w ubraniach cywilnych.
 Dzięki kolegom z pracy i przypadkowym taksówkarzom, którzy przyszli 
pobitemu i nieprzytomnemu Andrzejowi Sikorze z pomocą, został ujęty jeden 
z napastników, którego doprowadzono do Komisariatu MO przy PKP. Andrzej 
Sikora został odwieziony w stanie ciężkim na pogotowie.
 Zatrzymany napastnik, przesłuchiwany na Komisariacie MO powiedział 
kto [pobił] Andrzeja Sikorę. Okazało się, że wszyscy sprawcy napadu byli 
naszymi i dzielnymi funkcjonariuszami ZOMO. Oto nazwiska niezłomnych 
obrońców porządku publicznego”:
Jacek Ziębacz7

Bronisław Bryza8

Piotr Chęś9

Marcin S[…]ur10

Konebaja11 (imię nie ustalone)
 O zajściu powiadomiono Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych, 
który ujął tej samej nocy jeszcze dwie grupy ZOMO-wców rozbójników.

d W oryginale pzpr.
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 Dla zatuszowania sprawy, by nie plamić honoru „niezłomnego i 
praworządnego ZOMO” Andrzej Sikora otrzymał 50000 zł.
  A może Pan Prokurator „z urzędu” zająłby się tą sprawą?
Naszym zdaniem… 
 Tak więc możemy spać spokojnie. Z woli narodów Układ Warszawski 
przedłużony został na dalsze długie lata. Udaremnione zostały zatem niecne 
knowania zachodnich i zamorskich imperialistów, którzy chcieli by pozbawić 
polską klasę robotniczą zdobyczy socjalizmu i osiągniętego dobrobytu.

Można wprawdzie wątpić czy przy współczesnej technice zabijania i 
nagromadzonych arsenałach, jakikolwiek układ jest w stanie uchronić ludzkość 
od ewentualnej zagłady, ale w kilku kwestiach możemy mieć absolutną pewność. 
Na pewnoe wzrastający haracz na zbrojenia obniży poziom naszego życia. Na 
pewnoe pro militarnef nastawienie gospodarki pozbawi mieszkańców naszego 
kraju wielu podstawowych wytworów materialnych, niezbędnych do codziennej 
egzystencji. Na pewnoe uwielbiane przez generałów zabawy w manewry 
pochłoną miliardy złotówek. Na pewnoe sojusznicza armia czuć się będzie w 
Polsce jak we własnym domu. Na pewnoe permanentnie straszeni będziemy 
wszelkie partyjne i rządowe tuby o narastającym zagrożeniu wojennym. Na 
pewnoe mimo tzw. wychowania w pokoju polska młodzież szykowana będzie 
na „mięso armatnie”. Na pewnoe … Na pewnoe … Na pewnoe … jeżeli biernie 
będziemy się temu przyglądać. 

Lotta
 Towarzysz Grygiel12 powrócił do łask i pełni role eksperta przy Komisji 
Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej. W połączeniu z działaniami kaprala 
Połturzyskiego13 fakt ten zapewnia niebywałe perspektywy rozwoju życia 
kulturalnego w naszym mieście.

 Szczyty idiotyzmu osiągnęli właściciele czerwonego domu w dniu 18 
maja br. Głuche i puste w każdą sobotę szkoły, miały tym razem z woli panów 
i władców tętnićg życiem a nauczycielom przykazano dwoić się i troić. To 

e W oryginale napewno.
f W oryginale promilitarne.
g W oryginale t,tnić.
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typowa „walka z wiatrakami” miała w zamyśle bezmózgowców przeszkodzić 
zaplanowanej na ten dzień pielgrzymce młodzieży na Jasną Górę. Pomysł zaiste 
przedni. Nie wiadomo tylko śmiać się czy płakać.

Przędzalnia Czesankow[a] „Wełnopol”h

 30.04.[19]85 [r.] około godz. 16[.00] w fabryce pojawiło się czterech 
funkcjonariuszy SB. Celem najścia było znalezienie za wszelka cenę osoby, 
która naklei[ła] ulotki na główny korytarz. Wzywano pracowników z wydziałów 
przędzalni, konwerterów i warsztatu hydraulicznego. Za ujawnienie owej osoby 
naklejającej oferowano jako nagrodę 5 tys. zł. Akcja SB trwała prawie pięć 
godzin bez żadnych rezultatów.
 […]i W „Wełnopolu” na 2046 zatrudnionych 761 osób należy do 
neozwiązków + 670 emerytów oraz 43 osoby na urlopach wychowawczych. 
Aktyw partyjny usiłując powiększyć liczbę związkowców przeprowadza 
indywidualne rozmowy z kierownikami i mistrzami dotychczas nie należącymi 
do wronich związków informując, że mogą mieć kłopoty z wyjazdem do 
sanatorium. Czy na ten cel cała załoga nie wypracowała fundusze?

TKZ „Welnopol”

Oto list, który wystosowali pracownicy Huty Częstochowa:
Częstochowa, dn[ia] 15.04.1985 [r.]

Do Salonu PRL
 Pracownicy Huty im. B[oleslawa] Bieruta w Częstochowie stanowczo 
protestują przeciwko:

1. Nieuzasadnionym ekonomicznie podwyżkom cen. Proponujemy w 
zamian wprowadzenie prawdziwej reformy gospodarczej.

2. Żądamy: zwolnienia wszystkich więźniów politycznych 
zaprzestanie represji wobec ludzi o innych poglądach 
politycznych oraz księży Kościoła katolickiego
przestrzegania Karty Praw Człowieka i Obywatela w PRL

h W teczce zachowano nieprawidłowy układ kart biuletynu, gdyż dwie ostatnie powinny mieć 
układ odwrotny.

i Fragment pominięty przez autora.
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przestrzeganie Konstytucji PRL przez Rząd i PZPR
przestrzegania porozumień z Sierpnia 1980 r.
przywrócenia pluralizmu związkowego
ośmiogodzinnego dnia pracy
dodatku drożyźnianego minimum 2000 zł. na osobę.

otrzymują:
Rząd PRL, Episkopat Polski, Wojewoda Częstochowski, TKK NSZZ 
„Solidarność”
Katyń
Radzili dobrzy ludzie
nie pisz słowa: Katyń
bo to i tak nic nie da

Mówili mądrzy ludzie
nie ma słowa: Kozielsk
są tylko błędy i wypaczenia

Kiwali głowami poczciwi ludzie
chowając słowo: Ostaszków
głęboko zanadrze
 Wybujała trwa zapomnienia

wyciągnęli ponad nią swoje
czyste ręce
sprawiedliwi ludzie

Jakiś kołchoźny świadek
wykopał między brzozami
przestrzeloną czaszkę

/Tadeusz Zaleski-Isakowicz/
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Czy i o tym mówiono na Zjeździe ZSMP?
 […]i

 Prima aprilis – z dniem 1.01.[19]85 [r.] w Kombinacie Budowlanym dla 
majstrów miano wypłacić podwyżki dodatków funkcyjnych. Sroga zima zostawiła 
przedsiębiorstwo w sytuacji krytycznej. Obietnicy podwyżek nie dotrzymano, 
co zostało przyjęte z pewnym zrozumieniem. Ofi cjalnie zakomunikowano, że 
dodatkowe zostaną wypłacone z dniem 1 kwietnia. Niektórzy znający dyrekcję 
węszyli dowcip primaaprilisowy… i słusznie. Dodatki wstrzymano. Ale przecież 
nic się nie stało Panie Dyrektorze, majstrowie i tak odbiją sobie przy sprzedaży 
materiałów na lewo o czym Pan doskonale wie.

TKZ KB
Ocena – czyli komunistyczny egzamin nauczycieli
W szkołach odbywają się weryfi kacje nauczycieli. W załączeniu drukujemy 
zestaw pytań, na które mają odpowiedzieć weryfi kowani pedagodzy:

1. Jak wprowadzasz świeckość w swoim domu?
2. W jaki sposób przyczyniasz się do świeckości szkoły?
3. Dlaczego nie należysz do partii?
4. Dlaczego nie należysz do Związków?
5. W jaki sposób zachęcasz innych do wstąpienia do Związków?
6. Jak rozwijasz ideologicznie uczniów?
7. Czy jesteś za zniesieniem krzyży w internatach i szkołach?
8. Czy jesteś za ustrojem socjalistycznym?
9. Czy zakładasz organizację młodzieżową w twojej szkole?
Z pozoru wygląda całkiem niewinnie. Ocena kadr nauczycielskich. W 

rzeczywistości jest to zarządzony przez KC PZPRj i prowadzony na szeroką skalę 
kolejny etap szantażu, zastraszania i pozbycia się „niewygodnych”. Wysokie 
komisje z udziałem „popów” i elity nowo związkowejk, wystawiają laurki ze 
… sprawowania czyli postawy społeczno-politycznej. Kompletna paranoja. W 
sytuacji kiedy z braku kwalifi kowanych kadr tysiące dzieci nauczane jest prze[z] 
tysiące maturzystów – amatorów, państwo ludowe fundacje sobie „polowanie 

j W oryginale kc pzpr.
k W oryginale nowozwiązkowej.
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na czarownice”. Wniosek nasuwa się prosty. Ponieważ wydumane i narzucone 
szkole metody wychowawcze partyjnych kacyków ponoszą całkowitą klęskę, 
trzeba rozejrzeć się za kozłem ofi arnym.
 Przy okazji nasuwa się refl eksja, że ta liczna i znacząca grupa zawodowa, 
tak bezkrytycznie przyjmuje i realizuje najbardziej nawet pozbawionel zdrowego 
rozsądku polecenia i zarządzenia. Są to na pewno skutki „dalekowzrocznej” 
polityki władz, polegającej na tzw. negatywnej selekcji (przyjmowanie 
„odpadów” ze wszystkich kierunków studiów), wymuszonej feminizacji pensja 
nauczycielska nie może stanowić podstawy utrzymania rodziny) i wewnętrznym 
skłóceniu (tendencyjne przydziały godzin nadliczbowych itp.).
 I ostatnia uwaga. Smętne są perspektywy polskiej szkoły, jeżeli 
poczynania administracji oświatowej, sterowanej zresztą wyłącznie przez 
czynniki partyjne, budzić będą nadal tak nikły oddźwięk społeczny. Jeżeli sposób 
nauczania i wychowania polskich dzieci mało będzie obchodzić ich rodziców, to 
degradacja systemu edukacyjnego stanie się wkrótce „trwałą wartością realnego 
socjalizmu w Polsce”.

„Oceniana”
Dziękujemy ID- 1200 Nadzieja nakł. 1300+5 Powielarnia Oddalona o 7 km.

Źródło: AIPN Ka, 09/195, t. 1, k. 154-155, oryginał, mps.

1 Brak bliższych danych.
2 Brak bliższych danych.
3 Brak bliższych danych.
4 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
5 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
6 Brak bliższych danych.
7 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
8 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.

l W oryginale ppzbawone.
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9 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
10 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
11 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
12 Brak bliższych danych.
13 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
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Nr 112

1986 luty 12, Radomsko – Analiza materiałów kwestionariusza ewidencyjnego 
kryptonim „Kozak I”.

Radomsko, dnia 1986.02.12.
„Zatwierdzam”a

Tajne
Egz. nr b1b

Analiza
materiałów kwestionariusza ewidencyjnego krypt[onim]: „Kozak I” nr rej. 

7879

 Kwestionariusz ewidencyjny krypt[onim]: „Kozak I” założony został 
w dniu 11.06.1984 r[.] na Mieczysława Zarębę s[yna] Władysława i Felicji z 
d[omu] Szyller, ur. 9.II.1950 r[.] w Radomsku, zawód ślusarz, zatrudniony w 
Zakładach Przemysłu Meblarskiego im. GL w Radomsku w charakterze ślusarza 
na wydziale remontowo-naprawczym.
 Wymieniony od 5.II.1981 r[.] do 4.06.1984 r[.] kontrolowany był 
w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt[onim] „Kozak”. Był 
internowany z uwagi na wrogą działalność prowadzoną w NSZZ „Solidarność” 
w ww.c zakładzie. W związku pełnił funkcję v-ce przewodniczącego.
 Kontrola operacyjna w ramach kwestionariusza ewidencyjnego w 
początkowym okresie wykazała, że fi gurant zachowuje się pozytywnie. Jego 
pozytywne zachowanie wynikało z tego, ze starał się on o mieszkanie w bloku 
zakładowym. Ustalono też, że byli działacze b[yłej] „Solidarności” zamierzali 
zorganizować akcję plakatową na terenie miasta i włączyć do niej fi guranta.
Figurant jednak odmówił wzięcia udziału w tej akcji. Pomimo takiego zachowania 
prowadzono z nim na bieżąco dialog operacyjny.
Przeprowadzono rozmowy przez rocznicami wprowadzenia stanu wojennego w 
kraju jak i przed podwyżkami cen. W rozmowach fi gurant zapewniał, że nie 
podejmie on żadnej wrogiej działalności.
Podobne zachowanie było przez 1 Maja. Co prawda fi gurant nie uczestniczył w 
pochodzie lecz był obecny jako widz.
Figurant w miejscu pracy nie czuł się pewnie. Wyrażał on pogląd, że wokół niego 

a Poniżej pieczęć podłużna Zastępca Szefa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych ds. 
Służby Bezpieczeństwa w Radomsku woj[ewództwo] piotrkowskie mjr Jan Kowalski oraz podpis 
nieczytelny.

b-b Wpisano odręcznie.
c W oryginale w/w.
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jest pełno „szpicli”. Taka atmosfera powodowała dalsze pozytywne zachowanie 
się fi guranta. Na takie zachowanie wpływ miał też zbliżający się przydział 
mieszkań w bloku zakładowym. Przy podziale mieszkań brano pod uwagę 
warunki mieszkaniowe jak i, o czym fi gurant wiedział, zasługi dla zakładu.
Stąd też wynikało pozytywne zachowanie się fi guranta. Z informacji wynikało 
również, że fi gurant nie utrzymuje kontaktów z b[yłymi] działaczami b[yłej] 
„Solidarności”.
Również pozytywny wpływ wywarł na fi guranta fakt zaszeregowania go do 
innej, wyższej, grupy co wiązało się z uzyskiwaniem przez fi guranta wyższych 
zarobków.
 Przed wyborami do Sejmu przeprowadzono rozmowę fi gurantem, w 
której stwierdził on, że nadal nie ma zamiaru podejmować jakichkolwiek wrogich 
działań. Z rozmowy wynikało również, że weźmie on udział w wyborach i tak 
też się stało. Figurant wraz z żoną w godzinach popołudniowych wzięli udział w 
głosowaniu.
 W dniu 1.XI.1985 r[.] zwolnił się z pracy w ZPM im. GL i czynił starania 
o podjęcie pracy w KWB w Bełchatowie. Zwolnienie się fi guranta nastąpiło 
m.in. dlatego, że nie otrzymał mieszkania w bloku zakładowym. Pracę w kopalni 
podjął w dniu 3.I.1986 r[.]
 Biorąc po uwagę pozytywne zachowanie się fi guranta przez cały okres 
kontroli kwestionariusz postanowiono zakończyć, a materiały przekazać do 
archiwum Wydz[iału] Z[abezpieczenia] O[peracyjnego] WUSW w Piotrkowie 
Tryb[unalskim].

St. insp[ektor] Ref[eratu] V SB RUSW
w Radomsku

por. Stanisław Flaszad

wyk. 2 egz.
egz. nre 1 – kw. ew. „Kozak I”
egz. nre 2 – S.O. „Drzewo”
Opr[.]/wyk./ S[tanisław] F[lasza]

Źródło: AIPN Ld, 067/664, k. 35- 36, oryginał, mps.

d Powyżej podpis nieczytelny.
e W oryginale nr.
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Nr 113

1986 luty 18, Częstochowa – Protokół oględzin ulotek pt. „Nadzieja”.

Protokół oględzin

ulotki pt. „Nadzieja” nr 29 – styczeń 1986 r. 
Częstochowa dnia 16 luty 1986 r. o godz. 8.10
por. K[onrad] Pawlak z WUSW w Częstochowie

1. działając w celu utrwalenia śladów i dowodów przestępstwa na mocy 
art. 265 § 1, 267, 185, 174 § 1 i 2 kpk i zgodnie z art. 129 § 1 kpk.

2. na polecenie Prokuratora …………….. Prokuratury………………...
Sądu …………………………………………………
w ……………….. z dnia …………… Nr…………..

przy udziale protokólanta st. sierż. Halina Jarocińska
   (stopień, imię i nazwisko)

referenta techniki kryminalistycznej …………………………………………
     (stopień, imię i nazwisko)

biegłego ………………………………………………………………………
  (imię i nazwisko oraz rodzaj specjalności)

zam. w ………………………………………………………………………..
oraz w obecności:

1. …………………………………..zam. ………………………………
2. …………………………………..zam. ………………………………

dokonał oględzin ulotki pt. „Nadzieja”
(określić przedmiot lub miejsce poddane oględzinom

...........................................................................................................................
(wpisać imię i nazwisko osoby poddanej oględzinom)

Przebieg i wyniki oględzin: Oględziny przeprowadzono w pomieszczeniu 
służbowym WUSW w Cz[ęstocho]wie przy oświetleniu dziennym o dobrej 
widoczności, w temperaturze pokojowej. Przedmiotem oględzin jest ulotka pt. 
„Nadzieja” nr 29, formatu A-5, 4 strony.
Na pierwszej stronie – tytułowej widnieje napis – „Nadzieja” – pismo członków 
NSZZ „Solidarność” – Regiona Częstochowa. Dalej m[iędzy] innymi następująca 
treść: „KOIS działa nadal. Aresztowanie rzecznika KOIS-u Jarka Kapsy nie 
wpłynęłob na zaprzestanie jawnej działalności pozostałych, przebywających na 
wolności członków. Do ich grona ostatnio doszedł jeszcze rolnik Edward Hyra1. 
Poniżej drukujemy kolejny komunikat KOIS-u zawierający oświadczenie 

a W oryginale region.
b W oryginale wypsnęło.
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podane do publicznej wiadomości. Oświadczenie w obronie Jarosława Kapsy 
i Wiktora Pietryły2. Dnia 27.12.[19]85 [r.] został zatrzymany, a następnie 
aresztowany rzecznik KOIS w Częstochowie kolega Jarosław Kapsa warz z 
nim organa SB aresztowały Wiktora Pietryłę. Krok ten w wykonaniu władz to 
dowód, że porozumienie narodowe oparte jest na aktach pogwałcenia praw i 
swobód obywatelskich, przemocy, represji, akcji odwetowych za niepowodzenia 
polityczne i gospodarcze.
[„]Jarek swą postawą nieugiętego bojownika Idei Wolnej, Niepodległej i 
Praworządnej Polski oraz orędownika jawnej działalności opozycyjnej zasługuje 
na słowa najwyższego uznania. Kilkakrotnie zatrzymany przez organa przemocy 
dał dowód, że dowód, że interesy społeczne są dla niego wartością najwyższą. Co 
z tego, skoro ta społecznie wartościowa postawa jest za wręcz wroga aktualnie 
nawracanym nam „regulacjom” prawnym. Z jednej strony szczera inwencja 
wzajemnej współpracy dla dobra ogólnonarodowego ludzi dobrej woli, a z 
drugiej klapa i brutalna pomoc, pozostawiającym za sobą moralne zgliszcza, 
doprowadzając do zwyrodnienia najwyższych wartości człowieczeństwa jakimi 
są godność, prawdomówność i braterska miłość bliźniego. Dlatego też naszym 
obowiązkiem niepisanego paragrafu prawa oraz wobec wszystkich sił dążących 
do uzdrowienia krytycznej sytuacji polityczno – ekonomicznej jest wyrażenie 
ostrego protestu przeciwko bezpodstawnym naruszeniom wolności osobistej, 
Jarosława Kapsy i Wiktora Pietryły, jak też wszystkich więźniów sumienia. 
Apelujemy do społeczeństwa naszego regionu o poparcie naszej działalności i 
słusznych dążeń. Częstochowa, dnia 02.01.1986 r. Komitet Ochrony Interesów 
Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego”.
Ponadto na pierwszej stronie artykuł pt. „Komunikat RKK 2/86. Na drugiej 
stronie ulotki m[iędzy] innymi następujące tytuły „Rzecz o nomenklaturze, 
„Rozmaitości”, „Oświadczenie w sprawie podwyżek cen”.
Ponad[t]o na stronie drugiej jest zamieszczona następująca treść „Komitet 
Ochrony Interesów Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego. Tadeusz Bart-
nik, kierowca, zam[ieszkały] Cz[ęstocho]wa […]c, Zdzisław Bojarski, ślusarz, 
zam[ieszkały] Cz[ęstocho]wa […]c, Edward Hyra – rolnik, zam[ieszkały] Panki 
[…]c, Grzegorz Myga, prac[ownik] fi z[yczny], zam[ieszkały] Cz[ęstocho]wa 
[…]c, Edward Rybak, włókiennik, zam[ieszkały] Cz[ęstocho]wa […]c, An-
toni Tajer, hutnik, zam. Cz[ęstocho]wa […]c, Marek Wójcik, hutnik, zam. 
Cz[ęstocho]wa […]c. Częstochowa, dnia 04.01.1986 r.” Na stronie trzeciej wi-
dok trójkąta z napisem „jaki jest bermudzki” oraz dalszy ciąg artykułu pt. „rzecz 
o”. Na stronie czwartej m.in. tytuły: „takie sobie wiadomości – naszym zdaniem. 
Na dole napis o treści: „numer zamknięto 29.01.1986 r. – Nadzieja jest pismem 
bezpłatnym”.

c Fragment pominięty przez autora.
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Źródło: AIPN Ka, 09/195, t. 2, k. 449, oryginał, mps.

1 Brak bliższych danych.
2 Brak bliższych danych.
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Nr 114

1986 marzec 4, Częstochowa – Protokół przesłuchania świadka Zdzisława 
Bojarskiego.

Odpis
Nr RSD 2/85 

Protokół przesłuchania świadka

Częstochowa dnia 4 marca 1986 r. o godz. 10.40 
por. Konrad Pawlak z WUSW MO w Częstochowie
 (stopień, imię i nazwisko)

działając na mocy
1. art. 265 § 1, 267 kpk zgodnie z art. 129 § 1 kpk
2. polecenia 

Prokuratora ……………………….. Prokuratury …………………
Sądu………………………………………………………………….

w ……………………………..z dnia ………………… Nr ………………..
przy udziale protokolanta osobiście ………………………………………..
                   (stopień, imię i nazwisko)  

w obecności stron – biegłego………………………………………………… 
 

Przesłuchał w charakterze świadka:
Imię i nazwisko Zdzisław Bojarski z domu …………………………………
       (dla mężatki)

Imiona rodziców Antoni i Krystyna z d[omu] Kapkowska
Data i miejsce urodzenia 13 czerwca 1952 r. Przyrów
Zamieszkały(a) Częstochowa […]a
   (dokładny adres)

Obywatelsko polskie
Wykształcenie zawodowe Zawód wyuczony ślusarz
Zatrudniony(a) Woj[ewódzka] Spółdz[ielnia] Ogrodniczo-Pszczelarska w 
Cz[ęstocho]wie ul. Radomska 4 w charakterze ślusarza 
Karalność za fałszywe zeznanie nie karany
 (kiedy i przez jaki sąd oraz na jaką karę skazany)

Seria i nr dowodu osobistego nie posiada przy sobie wydanego przez ………
Stosunek do stron obcy

a Fragment pominięty przez autora.
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Przed złożeniem zeznań przyjąłem od świadka następujące oświadczenie:
1. „Zostałem uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 247 § 1 kk 

za złożenie fałszywego zeznania”,
2. „Zostałem zapoznany(a) z treścią art. 165 kpk”  nieczytelny

(podpis świadka)

po czym świadek zeznał co następuje Świadka uprzedzono o odpowiedzialno-
ści
podpisy nieczytelne
karnej za złożenie fałszywych zeznań z art. 247 § 1 kk, oraz zapoznano z treścią 
art. 166 § 1 kpk, po czym świadek zeznaje, że do Komitetu Ochrony Interesów 
Społeczeństwa Regionu Częstochowskiego aktualnie należą [Grzegorz] 
Myga, [Antoni] Tajer, [Jarosław] Kapsa, [Edward] Rybak, [Tadeusz] Bartnik 
i ja. Z działalności w KOIS zrezygnował Krzysztof Jawor, który zgłosiłb swą 
rezygnację ustnie członkom KOIS w m[iesią]cu październiku-listopadzie 1985 r. 
W przyszłości zamierzamy kontynuować działalność KOIS, jednakże wcześniej 
chcemy dokonać naboru członków do ilości 15 osób, a następnie wystąpić o 
legalizację organizacji do kompetentnej władzy. Chcemy także wówczas 
opracować swój statut. Od dnia 1 września 1985 r. nie odbywamy zebrań – nie 
drukujemy i nie prowadzimy kolportażu ulotek. 
Pytanie do świadka: Jaki jest podział organizacyjny oraz skąd czerpią fundusze na 
działalność? Odp[owiedź] Nie ma żadnegoc podziału na funkcje, rzecznik, którym 
jest [Jarosław] Kapsa nie jest w naszym rozumieniu przewodniczącym Anie nie 
jest funkcją wiodącą. Wszyscy członkowie są równi. Praktycznie rzecz biorąc 
nie ma żadnych funduszy, ale w okresie od 1 września 1985 r. jak otrzymałem od 
osób nieznanych mi kwotę łączną 2,5 tys. zł ostatni raz otrzymałem kwotę 250 
zł ok. dwa tygodnie temu w moim mieszkaniu. Kwotę powyższą tj. ok. 2,5 tys. 
zł. przeznaczyłem tj. osobiście wręczyłem osobom represjonowanym na terenie 
Cz[ęstocho]wy, lecz odmawiam odpowiedzi na pytanie komu. Nie orientuję się, 
czy pozostali członkowie KOIS też otrzymują pieniądze od różnych osób. W 
tym miejscu świadkowi okazano ulotkę pt. „Nadzieja nr 29” ze stycznia 1986 
r.[,] w której zawarty jest m[iędzy] innymi artykuł pt. „KOIS działa nadal” 
oraz podany jest skald Komitetu Ochrony Interesów Społeczeństwa Regionu 
Częstochowskiego. Świadek zeznaje, że nie jest mu znana droga zamieszczenia 
powyższych treści w ulotce.
Omówienie poprawek i uzupełnień w tekście … Pyt[anie]. W jaki sposób 
członkowie KOIS chcą poszerzyć krąg organizacji do 15 osób? Sposób naboru 
członków ustaliliśmy na początku działalności organizacji i polega on na tym, że 
nowi członkowie mogą się zgłaszać indywidualnie do każdego z dotychczasowych 

b W oryginale zgłosią. 
c W oryginale żafnego.
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członków i następnie za pomocą ustnej wzajemnej informacji
Na tym protokół zakończono dnia ……………………….o godz. …………
I po osobistym odczytaniu / odczytaniu mi*) jako zgodny z moimi zeznaniami 
podpisuję
…………………..     …………………..
(podpis przesłuchującego)          (podpis świadka)

……………………
(podpis protokolanta)

Obecni przy przesłuchaniu ………………………..
d[alszy] c[iąg] protokółu przesłuchania świadka – Zdzisław Bojarski
     (nazwa protokółu)

z dnia 4 marca 1986 r. godz. 11.20
wśród członków dowiadują się wszyscy o przyjęciu nowego członka w poczet 
organizacji. Pyt[anie] na co były przeznaczone pieniądze zebranie przez 
poszczególnych członków KOIS? Odpowiedziałem już wcześniej, że pieniądze, 
które ja zebrałem przeznaczyłem na pomoc osobom represjonowanym, nie 
orientując się czy inni członkowie KOIS zebrali jakieś fundusze. Pyt[anie]. W 
jakiej formie został wydany ostatni komunikat KOIS? – Odp[owiedź]. Nie jest 
mi wiadomo by od września ub. roku był wydawany bądź przygotowywany 
komunikat KOIS.
W najbliższym czasie zamierzam skierować list otwarty dotyczący moim 
zdaniem fałszywych i nieprawdziwych wypowiedzi w telewizji. List ten skieruję 
do następujących adresatów: rzecznika prasowego Rządu, przewodniczącego 
Rady Państwa i Marszałka Sejmu PRL.
W liście zamierzam skrytykować wypowiedzi niektórych osób w telewizji – bez 
ich określania personalnego. Zeznaję ponadto, że możliwy jest przypadek by 
ukazał się komunikat KOIS bez mojej wiedzy jako członka, w jaki sposób może 
się ukazać komunikat – odmawiam udzielenia odpowiedzi na to pytanie. 1986-
03-04 godz. 12.30. Protokół odczytałem osobiście co stwierdzam własnoręcznym 
podpisem.
Podpisy nieczytelne.

Za zgodnośćd

Źródło: AIPN Ka, 09/195, t. 2, k. 464-465, odpis, mps.

d Poniżej pieczęć trójkątna Wojewódzki Urząd Spr[aw] Wewn[ętrznych] w Częstochowie 
oraz podpis nieczytelny.



ks. Władysław Piotr Wlaźlak

398

Nr 115

1986 kwiecień 3, Częstochowa – Meldunek o zakończeniu postępowania.

Dnia 1986-04-03
Wydział Śledczy
WUSW w Częstochowie
RSD 2/85
Nr prok. II Ds. 7/85/S
L.dz. SL-81/85

Wydział Inspekcji Biura Śledczego MSW
w Warszawie

Meldunek o zakończeniu postępowania

Kwalifi kacja ostateczna art. 278 § 1 kk w zw[iązku] z art. 282 „a”, w zw[iązku] 
z art. 10 § 2 kk, 273 § 2 kk

Nr katalogowy Bad
Data zakończenia 27.03.1986 r. Sposób zakończenia umorzono warunkowo
Przestawiono zarzuty 2 osobom, z których 2 aresztowano.
Ostateczne straty ……………… zł, w tym bezpośrednio ……………..… zł
Z niewykonania produkcji ……………….. zł, inne ……………………... zł
Wartość odzyskanego mienia …………………………………………… zł
Wartość zabezpieczonego mienia ……………………………………...… zł
Straty w postaci zabici …………….. ranni ………..… zaginieni………….
Przesłuchano 41 świadków, dokonano 39 przeszukań, przeprowadzono 
…………. ekspertyz, dokonano 5 oględzin.
Działania profi laktyczne:

Zwięzła relacja wyników śledztwa.
W dniu 11 kwietnia 1985 r. Prokuratura Wojewódzka w Częstochowie na 
wniosek Wydziału Śledczego tut[ejszego] WUSW wszczęła śledztwo /tzw. 
sprawa „workowa”/ z art. 270 § 1 kk i 271 § 1 kk w sprawie rozpowszechniania 
nielegalnych wydawnictw. W toku przeszukania mieszkania Jarosława Kapsy 
/zam[ieszkały] Częstochowa […]a/ w dniu 19 września 1985 r. znaleziono nie 
posiadające debitu komunikacyjnego na terenie PRL książki, biuletyny i ulotki 
w ilości świadczącej o zamiarze ich kolportowania. W dniu 27 grudnia 1985 r. 

a Fragment pominięty przez autora.
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w toku przeszukania mieszkania Wiktora Pietryło zam[ieszkały] Cz[ęstocho]wa 
[…]a ujawniono w momencie wejścia funkcjonariuszy SB fakt przepisywania na 
maszynie /wspólnie z W[iktor] Pietryło i J[arosław] Kapsa/ tekstu komunikatu 
pn. „Wytrwamy” opracowanego przez Jarosława Kapsę. W trakcie przeszukania 
ujawniono także m.in. przyrządy do tzw. „małej poligrafi i” /wałek drukarski, 
ramka itp./. tym samym dniu w toku przeszukania w mieszkaniu J[arosława] 
Kapsy ujawniono kilkadziesiąt kompletów kalendarzy bezdebitowych. W dniu 
28 grudnia 1985 r. Prokurator Wojewódzki w Częstochowie przedstawił zarzuty 
W[iktorowi] Pietryło i J[arosławowi] Kapsie o p[rzestęp]stwo z art. 282 a § 1 
kk, w zw[iązku] z art. 271 § 1 kk, w zw[iązku] 273 § 1 i § 2 kk, w zw[iązku] z 
art. 282 a kk, przy zastosowaniu art. 10 § 2 kk. Prokurator zastosował środek 
zapobiegawczy wobec podejrzanych w postaci tymczasowego aresztowania z 
terminem do 27 marca 1986 r. W dniu 20 marca br. prokurator uchylił tymczasowe 
aresztowanie wobec W[iktora] Pietryło ze względów humanitarnych /trudna 
sytuacja materialna, wypadek poparzenia się dwojga dzieci podejrzanego/. 
Natomiast 21 marca br. prokurator uchylił tymczasowe aresztowanie wobec 
J[arosława] Kapsy także ze względów humanitarnych /tj. urodzenie się dziecka 
podejrzanemu/. W związku ze spokojem społecznym i postępującą stabilizacją 
społeczno – gospodarczą na terenie kraju i woj[ewodztwa] częstochowskiego 
oraz z uwagi ma wartość zgromadzonych dowodów w postępowaniu 
przygotowawczym Prokurator Wojewódzki w porozumieniu z Wydziałem 
Śledczym tut[ejszego] WUSW zdecydował się na następujące rozstrzygnięcia 
merytoryczne w powyższej sprawie.
1/ W dniu 27 marca br. Prokurator Woj[ewódzki] w Częstochowie wydał 
postanowienie o umorzeniu śledztwa p[rzeciw]ko W[iktorowi] Pietryło 
podejrzanemu z art. 282 a kk wobec uznania, iż czyn nie stanowi przestępstwa z 
uwagi na znikomy stopień niebezpieczeństwa – na zasadzie art. 11 pkt. 2 kpk.
2/ W stosunku do J[arosława] Kapsy podejrzanemu z art. 278 § 1 kk, w zw[iązku] 
z art. 282 a kk, w zw[iązku] z art. 10 § 2 kk prokurator wydał postanowienie o 
warunkowym umorzeniu postępowania karnego ustalając okres próby na 2 lata 
oraz zobowiązał go do wpłacenia 10 tys. zł na rzecz Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci.

z up. por. Marek Łabuśb

Źródło: AIPN Ka, 09/195, t. 2, k. 516, oryginał, mps.

b Na niej pieczęć podłużna Naczelnik Wydziału Śledczego WUSW w Częstochowie por. mgr 
Jan Hodowany oraz podpis nieczytelny.
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Nr 116

1986 sierpień 25, Radomsko – Plan uzupełniający w sprawie operacyjnego 
sprawdzenia kryptonim „Artykuł”.

Zatwierdzama

Radomsko 25-08-[19]86
Tajne

Plan 
uzupełniający w sprawie operacyjnego sprawdzenia krypt[onim] 

„Artykuł”

W związku z uzyskaną informacją od TWb ps. „Skorpion”[,] w której informuje 
on, że skontaktował się z nim Józef Kowalczyk znany nam b[yły] działacz 
b[yłej] „Solidarności”. Ponadto z informacji wynika[,] że J[ózef] Kowalczyk 
posiada kontakt z Grzegorzem Palkąc1 działaczem łódzkiego podziemia. W 
związku z tym postanowiono dalsze czynności w sprawie skierować głównie 
do rozpoznania na czym polega kontakt [Józefa] Kowalczyka z [Grzegorzem] 
Palkąc i w związku z taką sytuacją w dalszych czynnościach operacyjnych 
zamierzać do:
1/ Wprowadzenia do sprawy – konkretnie w opisywane środowisko TW ps. 
„Skorpion”.
2/ Poprzez TW starać się ustalić czy J[ózef] K[owalczyk] przekazuje informacje 
do Łodzi o sytuacji na naszym terenie[,] które następnie drukowane są przez 
redakcję „Biuletynu Łódzkiego” /pisma łódzkiego podziemia/
3/ Objąć kontrola operacyjna małżeństwo Janinę i Aleksandra Gajów2 poprzez 
TW ps. „Lis”[,] który ma naturalne dotarcie w zakładzie pracy oraz przez TWd 
ps. „Skorpion”.
4/ Nawiązać współpracę z grupą III w m[ieście] która aktualnie prowadzi sprawęe 
operacyjnegof sprawdzenia krypt[onim] „Opozycja” celem uzgadniania zadań 
dla TW i omawiania dalszych czynności
5/ Informowania na bieżąco o sytuacji Z[astęp]cę Szefa ds. SB WUSW w 
Piotrkowie Tryb[unalskim].

a Poniżej pieczęć podłużna Zastępca Szefa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych ds. 
Służby Bezpieczeństwa w Radomsku woj[ewództwo] piotrkowskie oraz notatka Z up. Kierownik 
Referatu V por. mgr J[erzy] Chodorek z podpisem nieczytelnym.

b W oryginale tw.
c W oryginale Palka.
d W oryginale TW.
e W oryginale sparawę.
f W oryginale opwracyjnego.
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6/ Pozostałe czynności dostosowane będą do potrzeb.
Inspektor Ref[eratu] V SBg

Źródło: AIPN Ld, 067/815, k. 16, oryginał, mps.

1 Grzegorz Palka (1950-1996). Nauczyciel akademicki, działacz związkowy; 1980 wiceprze-
wodniczący Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” w Łodzi; członek KKP NSZZ „Solidarność”; 
1981 wiceprzewodniczący ZR NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej; 1981 delegat na I KZD; 
1981-1984 więziony; 1983 zwolniony z Politechniki Łódzkiej; od 1987 uczestniczył w pracach 
GR KK NSZZ „Solidarność”; 1990-1994 prezydent Łodzi; 1991-1996 prezes Unii Metropolii Pol-
skich; 1994-1994 przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi; 1985-1990 inwigilowany w ramach 
SOR kryptonim „Ameba”. Służba Bezpieczeństwa wobec przemian politycznych…, s. 61.

2 Brak bliższych danych.

g Poniżej podpis nieczytelny.
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Nr 117

1986 listopad 17, Radomsko – Analiza materiałów sprawy operacyjnego 
sprawdzenia kryptonim „Malarz”.

„Zatwierdzam”a

Radomsko, dnia 1986.11.17.
Tajne

Egz. nrb c1c

Analizad

 materiałów sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt[onim]: „Malarz” nr rej. 
8220.

Sprawa operacyjnego sprawdzenia krypt[onim] „Malarz” złożona została 
27.X.1984 r[.] na zagrożenie kolportażu nielegalnego czasopisma przez 
pracownika Zakładów Przemysłu Meblarskiego im. GL Jana Cyganka. 
Wymieniony wśród robotników tego zakładu kolportował gazetki byłej 
„Solidarności” Regionu Mazowsze z terenu Łodzi. Z informacji na podstawie 
której założono sprawę, wynikało również, że J[an] Cyganek wykonywał fl agi 
o barwach narodowych z napisem „Solidarność”. Miały być one wywieszone 
w przeddzień rocznicy rejestracji b[yłego] związku „Solidarność” na kominie 
Zakładów Przemysłowych „Komuna Paryska” oraz na bloku mieszkalnym na 
terenie miasta.
 W celu niedopuszczenia do wywieszenia tych fl ag zastosowano 
kombinację operacyjną w ramach innej sprawy /krypt[onim]: „Akcja”/. Przy 
pomocy TWe ps. „Skorpion” odzyskano ww.f fl agi.
 W dalszym prowadzeniu sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt[onim]: 
„Malarz” przy pomocy TWe „Skorpion” przejęto jedną gazetkę byłej 
„Solidarności” Regionu Mazowsze. W okresie późniejszym przejęto jeszcze 
jedną gazetkę. W obydwu przypadkach wykonano kserokopię tych gazetek i 
przesłano je w kwietni 1985 r[.] do Wydziału III WUSW w Łodzi. Ustalono 

a Poniżej pieczęć podłużna Zastępca Szefa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych ds. 
Służby Bezpieczeństwa w Radomsku woj[ewództwo] piotrkowskie mgr Jan Kowalski oraz od-
ręczna notatka Z up. J[erzy] Chodorek z podpisem nieczytelnym. 

b W oryginale nr.
c-c Wpisano odręcznie.
d Po prawej stronie odręczna notatka Zgadzam się na złożenie materiałów do archiwum. 

2.12.[19]86 oraz pieczęć podłużna Naczelnika Wydziału WUSW w Piotrkowie Tryb[unalskim] 
kpt. mgr Jan Meszczyk z podpisem nieczytelnym.

e W oryginale tw.
f W oryginale w/w.
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bowiem, że gazetki te fi gurantowi przywozi jego syn Jacek, który studiuje na 
Wydziale Włókienniczym w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. 
Nie otrzymano z ww.f jednostki żadnej odpowiedzi mogącej mieć znaczenie w 
sprawie.
 Dalsza kontrola operacyjna fi guranta wykazała, że zaprzestał on wrogiej 
działalności. Wynikało to także z jego wypowiedzi do źródeł informacji, że; 
„jego robotę nie jest widoczna i nie ma z niej efektów stąd też nie powinien się 
niepotrzebnie narażać”.
 Przed 13 grudnia 1985 r[.] przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą 
z fi gurantem, w czasie której ostrzeżono go przed próbami podjęcia wrogich 
działań. Od tej rozmowy fi gurant zachowywał się pozytywnie choć miał 
skłonności do wrogiego działania. W styczniu br[.] miał zamiar wykonać ulotki 
o wrogiej treści. Ulotki te miały być rozlepione na terenie miasta w przeddzień 
odprawienia mszy za robotników w kościele pw. św. Lamberta w Radomsku. 
Figurant miał być jedynie wykonawcą tych ulotek. Przy pomocy TWe ps. 
„Skorpion” doprowadzono do zaniechania tej akcji przez [Jana] Cyganka.
 Okres późniejszy to okres pozytywnego zachowania się Jana Cyganka. 
Wydarzenia polityczne, jakie miały miejsce w tym okresie /awaria w Czarnobylu, 
podwyżka cen mięsa, rocznica wydarzeń sierpniowych/ nie wyzwoliły u fi guranta 
ani wrogich dyskusji, ani tez wrogiej działalności.
 Biorąc pod uwagę fakt, że cel został osiągnięty w sprawie, a fi gurant nie 
podejmuje już wrogich działań ww.f sprawę postanowiono zakończyć i złożyć 
w archiwum Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Piotrkowie 
Tryb[unalskim]. gW sprawie wykorzystani 5 TWe, nie stosowano natomiast 
techniki operacyjnejg.

St. insp[ektor] Ref[eratu] V SB RUSW
w Radomsku

por. Stanisław Flaszah

wyk. 2 egz.
egz. nr 1 – s.o.s. „Malarz”
egz. nr 2 – s.o. „Drzewo”
Opr[.]/wyk. SF

gW dniu 22.11.1986 r. zapoznałem się z materiałami sprawy operacyjnego 
sprawdzenia krypt[onim] „Malarz” i stwierdzam, iż podjęte przedsięwzięcia 
operacyjne doprowadziły do osiągnięcia celu w sprawie, że fi gurant nie 
podejmuje już wrogich działań i w związku z tym sprawę należy zakończyć 

g-g Wpisano odręcznie.
h Powyżej podpis nieczytelny.
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i złożyć w archiwum Wydz[iału] Zabezp[ieczenia] Operac[yjnego] WUSW 
Piotrkowie Tryb[unalskim].

insp[ektor] Wydz[iału] Śledczego
WUSW w Piotrkowie Tryb[unalskim]

[…]1

chor. Wł. Dawidga

Źródło: AIPN Ld, 067/772, k. 85-86, oryginał, mps.

1 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
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Nr 118

1986 listopad 20, Radomsko – Analiza materiałów kwestionariusza ewidencyjnego 
kryptonim „Blondyn”.

„Zatwierdzam”a

Radomsko, dn[ia] 1986.11.20
Tajne

Egz. pojed[ynczy]b

Analiza
materiałów kwestionariusza ewidencyjnego krypt[onim] „Blondyn” nr rej. 

8942.

 Kwestionariusz ewidencyjny krypt[onim] „Blondyn” założony został 
4.IX.1985 r[.] na fi guranta Zygmunta Cyganka1 s[yn] Mieczysława zatrudnionego 
w Zakładach Przemysłu Meblarskiego im. Gwardii Ludowej w Radomsku.
 Wymieniony w 1980 r. był jednym z inicjatorów przerwy w pracy 
na wydziale narzędziowni. Po powstaniu NSZZ „Solidarność” był aktywnym 
członkiem tego związku. Wrogo wypowiadał się pod adresem Związku 
Radzieckiego.
 Jego obecna postawa była negatywna w stosunku do rzeczywistości.
 Już przed wyborami do Sejmu PRL wrogo dyskutował. Wypowiadał 
swoje zdanie o wyborach w sposób tendencyjny po to aby zniechęcić do 
uczestnictwa w wyborach.
 Z fi gurantem przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Początkowo 
fi gurant zaprzeczał tego, że prowadził tego typu dyskusje. Później stwierdził, 
że może coś takiego miało miejsce lecz nie namawiał do nieuczestnictwa w 
wyborach. Dodał też, że sam nie będzie głosował, że wybory to fi kcja, że kto ma 
być posłem to i tak nim zostanie.
Informacje od źródeł potwierdziły jego słowa. Po tej rozmowie w gronie kolegów 
stwierdził, że musi na siebie uważać. Ustalono też, że fi gurant nie cieszy się 
autorytetem wśród załogi.

W trakcie wprowadzania podwyżek cen fi gurant stwierdził, że skoro 
jeszcze nie ogłoszono podwyżek cen to wprowadzone będą one „po cichu”. W 

a Poniżej pieczęć podłużna Zastępca Szefa Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych ds. 
Służby Bezpieczeństwa w Radomsku woj[ewództwo] piotrkowskie mgr Jan Kowalski oraz od-
ręczna notatka Z up. J[erzy] Chodorek z podpisem nieczytelnym.

b Poniżej odręczna notatka Zgadzam się na złożenie materiałów do archiwum. 2.12.[19]86 [r.] 
oraz pieczęć Zastępca Naczelnika Wydziału WUSW w Piotrkowie Tryb[unalskim] kpt. mgr Jan 
Meszczyk z podpisem nieczytelnym.
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dyskusjach prowadzonych na temat cen nie namawiał jednak do negatywnych 
wystąpień.
 Przed 1 Maja fi gurant ponownie wrogo dyskutował. Stwierdził, że udział 
w pochodzie jest przymusowy, a kto nie weźmie udziału będą wyciągnięte w 
stosunku do tych osób sankcje służbowe. Nie określił jakie to maja być sankcje.
Przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą, której celem było ostrzeżenie go 
przed namawianiem do nieuczestnictwa w pochodzie. Przed 22 lipca br[.] fi gurant 
stwierdził, że chociaż do udziału w tym Święcie robotnicy nie są zmuszani.

Przyszłe podwyżki cen były także tematem dyskusji. Wrogo wypowiadał 
się o polityce Rządu. Mówił, że Rząd nasz kryzys przenosi na robotnika, który 
przecież nie jest winny. Przeprowadzona rozmowa profi laktyczna wykazała[,] 
że fi gurant nie zmieni swych poglądów.
Choroba fi guranta (zwyrodnienie kręgosłupa) dopiero zmieniła jego zachowanie. 
Zaprzestał on dyskusji na tematy polityczne. Jest bowiem przygnębiony swoim 
stanem zdrowia. Ciągle przebywa w domu, a jeżeli musi już wyjść do miasta to 
korzysta z własnego samochodu.
Leczenie trwa od 15.08.1986 r. a od 15.XI.1986 r. fi gurant przebywa na rencie 
inwalidzkiej.
 Z uwagi na to więc, że zachowanie fi guranta uległo zmianie oraz z uwagi, 
że przebywa na rencie postanowiono zakończyć prowadzenie kwestionariusza 
ewidencyjnego krypt[onim] „Blondyn” i złożyć go do archiwum Wydz[iału] 
Z[abezpieczenia] O[peracyjnego] WUSW Piotrków Tryb[unalski].
W sprawie wykorzystano 2 TWc, natomiast nie wykorzystano techniki 
operacyjnej.

St. insp[ektor] Ref[eratu] V SB RUSW w Radomsku
[…]d

por. St[anisław] Flasza

W dniu 22.11.1986 r. zapoznałem się z kwestionariuszem ewidencyjnym 
krypt[onim] „Blondyn” i stwierdzam, że kwestionariusz powyższy kwalifi kuje 
się do złożenia w archiwum Wydz[iału] Zabez[ieczenia] Oper[acyjnego] WUSW 
w Piotrkowie Tryb[unalskim].

insp[ektor] Wydz[iału] Śledczego
WUSW w Piotrkowie Tryb[unalskim]

[…]d

chor. Wł. Dawid
c W oryginale tw.
d Podpis nieczytelny.
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Spawa – kwestionariusz ewidencyjny „Blondyn” nadaje się do zakończenia.
2.12.[19]86

st. insp[ektor] Wydzi[ału] V
WUSW w Piotrkowie Tryb[unalskim]

[…]d

por. Z. Ostrowicz

Źródło: AIPN Ld, 067/771, k. 42-43, oryginał, rkps.

1 Brak bliższych danych.
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Nr 119

1987 styczeń 22, Radomsko – Analiza sprawy operacyjnego sprawdzenia 
kryptonim „Artykuł”.

Radomsko, dnia 1987-01-22a

Tajneb

Egz. nr c1c

Analiza 
sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt[onim] „Artykuł”.

W związku z ujawnieniem faktu kolportażu nielegalnej literatury w 
postaci „Biuletyny Łódzkiego” redagowanego przez Robotniczy Komitet Oporu 
NSZZ „Solidarność” zawierającego artykuły tendencyjne o działalności Fabryki 
Maszyn Radomsko i ZP „Komuna Paryska” założono sprawę w ramach, której 
wyjaśniano i realizowano zaplanowane czynności.
 Już w początkowej fazie prowadzonej sprawy z wykorzystaniem TW ps. 
„Lis” ustalono, że osoba, która może utrzymywać kontakt z łódzkim podziemiem 
jest Janina Gaj, dobrze znana z aktywnej działalności b[yłej] „Solidarności”.
Ponieważ uzyskano informację dotyczącą tej sprawy od TW ps. „Związkowiec”, 
który informował o tym, że redaktorem tych artykułów może być Jacek Celmer1 
/zaopatrzeniowiec w FMR/ postanowiono sprawdzić jego przeszłość oraz 
aktualne kontakty i postawę. Ponadto TW „Związkowiec” zasugerował, że 
ww.d zna te fakty, które opisane były w biuletynach.
W związku z tym, że Jacek Celmer w latach [19]80-[19]81 zatrudniony był 
na terenie Krakowa i Nowej Huty, zwróciliśmy się do Naczelnika Wydziału V 
WUSW w Krakowie o dokonanie wszechstronnego rozpoznania operacyjnego 
o wymienionym z uwzględnieniem działalności w b[yłej] „S”. TW ps. 
„Skorpion” na nasze polecenie nawiązał kontakt z J[aniną] Gaj w wyniku czego 
potwierdzono, że posiada ona kontakty z osobami, które kolportują nielegalne 
wydawnictwa rasowe w Łodzi.
 Z odpowiedzi na temat Jacka Celmera nie potwierdzono aby przechodził 
w materiałach operacyjnych i przynależności do b[yłej] „S”.

a Powyżej w lewym górnym rogu pieczęć podłużna Zastępca Szefa Rejonowego Urzędu 
Spraw Wewnętrznych ds. Służby Bezpieczeństwa w Radomsku woj[ewództwo] piotrkowskie 
mgr Jan Kowalski oraz podpis nieczytelny.

b Poniżej odręczna notatka Zgadzam się na złożenie sprawy dochodzeniowej ppor. Krawczyk 
[…] na ostatniej stronie wykonać adnotację dot[yczącą ...] oraz pieczęć podłużna Naczelnik Wy-
działu V WUSW w Piotrkowie Tryb[unalskim] podpis nieczytelny i data 18.03.[19]87 [r.]

c-c Wpisano odręcznie.
d W oryginale w/w.
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J[anina] Gaj przez dłuższy okres czasu przebywała na zwolnieniu lekarskim 
następnie za granicą w związku z tym działania były ograniczone. TW ps. „Lis” 
stwierdził, że w rozmowie stała się ona ostrożna i podejrzliwa, a na propozycje 
jakiejkolwiek działalności nie zgadzała się odkładając wszelkie działania na 
późniejszy termin.
W związku z wyjazdem małżeństwa Gajów do Jugosławii oraz faktem zakupu 
towaru na kwotę 100 tys. złotych przeznaczonego na sprzedaż zwrócono się do 
Szefa Zarządu II Zwiadu WOP o dokonanie kontroli bagaży. Jednak zarówno w 
czasie wyjazdu jak i przyjazdu nie stwierdzono nieprawidłowości.
 Z uzyskanej informacji od TW ps. „Skorpion” wynikało, że J[anina] 
Gaj utrzymuje kontakt z b[yłym] przewodniczącym b[yłej] Delegatury Ziemi 
Radomszczańskiej „S” Józefem Kowalczykiem, który posiada szerokie kontakty 
z podziemiem Łodzi i Mazowsza.
 fPonieważ Grypy III w m. założyła i prowadziła sprawę krypt[onim] 
„Opozycja” z uwagi na to, że fi guranci są również w ich sprawie nawiązano 
ścisłą współprace celem koordynowaniae podejmowanych przedsięwzięćf.
Dokonując zaplanowanych czynności ustaliliśmy za pośrednictwem TW 
ps. „Skorpion”, że informatorką o sytuacji w FMR jest J[anina] Gaj, która 
utrzymując kontakt z J[ózefem] Kowalczykiem przekazywała mu informacje 
jakie potrzebował.
fPonadto ustalono, że [Józef] Kowalczyk utrzymuje kontakt z łódzkim 
podziemiem a z jego przedstawicielem Grzegorzem Palkąg jest w zażyłych 
stosunkach towarzyskich.
W czerwcu br[.] TW ps. „Skorpion” w trakcie rozmowy z Józefem Kowalczykiem 
otrzymała propozycję rozpoczęcia działalnościf w strukturze podziemnej. W 
związku z tym polecono TW, aby wyraził zgodę na jego propozycję i stopniowo 
angażował się w działalność.
 fW dniu 25.08.1986 r. doszło do wyjazdu TW ps. „Skorpion” z Józefem 
Kowalczykiem do Łodzi na spotkanie z Grzegorzem Palką i innymi działaczami. 
W trakcie spotkania omawianof strategię działania, w tym uruchomienia kanału 
do przekazu gazet na teren Radomska.
Na kolportera – łącznika wyznaczono Zbigniewa Chrząszcza2 zam[ieszkałego] 
w Radomsku, zatrudnionego w księgarni w Częstochowie. Na głównych ko-
ordynatorów działań na naszym terenie [Grzegorz] Palka wyznaczył [Józefa] 
Kowalczyka i TW, którzy mieli powołać w Radomsku „ciało doradcze” składa-
jące się z ludzi wykształconych i mądrych, którzy nie znając sposobów jakimi 
będzie się załatwiać ich pozycje będą decydować o losach miasta i okolic. Mieli 

e W oryginale kordynowania.
f-f Tekst podkreślony odręcznie.
g W oryginale Palka.
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oni również pobudzić dalsze ogniwa szeregowych członków do wykonania ww.d 
roboty. Dla uwiarygodnienia jakiejś organizacji zaproponował [Grzegorz] Palka 
płacenie składekh a na większe potrzeby Radomsko otrzymywałoby pieniądze z 
puli Łódzkiej, które nadchodzą do nich od zachodnich organizacji związkowych. 
Ponadto stwierdził, że organizacja podziemia otrzymuje z zachodu rocznie około 
100 maszyn offsetowychi i powielacz i że jeśli struktura w Radomsku zaczęła-
by działać to otrzyma maszynę i będzie mog[ł]a wydawać własną gazetę. Na 
zakończenie [Grzegorz] Palka powiedział „Od Was i od nas zależy czy przez 
najbliższe dziesięć lat potrafi my uświadomić naród do tego stopnia, żeby na jed-
no hasło nie na siłę lecz intelektem przeciwstawić się czerwonej masie”.
 Rozmowa źródła z [Józefem] Kowalczykiem w drodze powrotnej 
prowadzona w samochodzie została nagrana, lecz praca silnika zakłóciła nagranie 
i praktycznie ono jest niezrozumiałe.
 W ramach prowadzonej akcji „Brzoza” w dniu 21.09.1986 r. przepro-
wadzono rozmowy ze Zbigniewem Chrząszczem i Józefem Kowalczykiem 
w oby przypadkach przyznali się oni do wrogiej działalności i postanowili jej 
zaniechać korzystając zarazem z amnestii. W wyniku przeszukania w miejscu 
pracy [Zbigniewa] Chrząszcza jak i w jego miejscu zamieszkania przejęto kilka 
nielegalnych wydawnictw w postaci broszur oraz emblematów b[yłej] „S’, które 
sam wydał. Po tym wydarzeniu [Józef] Kowalczyk w rozmowie z TW zastana-
wiał się skąd SB wiedziała o łączniku oraz sposobie kontaktu. Wspólnie jednak 
doszli do wniosku, że był to przypadek.
 fW związku z powyższym [Józef] Kowalczyk mówił do TW, że w 
Łodzi zdecydowano o zdjęciu [Zbigniewa] Chrząszcza z łącznika, ponadto 
zmieniono punkty kontaktowe i zarządzono aby oprócz [Józefa] Kowalczyka 
i TW nikt już więcej nie wiedział o dawnych adresach i znał osóbf z Łodzi. 
Po kolejnej wizycie w Łodzi [Józefa] Kowalczyka TW ps. „Skorpion” został 
przez niego poinformowany, że Komitet Gdański „S” wydał pełnomocnictwo 
Komitetowi Łódzkiemu /w skład którego wchodzi [Grzegorz] Palka, [Ryszard] 
Słowik, [Jerzy] Kropiwnicki3/ na wydanie zezwoleń i pełnomocnictw dla 
Komitetów, które powstawałyby w rejonie łódzkim. W związku z tym [Józef] 
Kowalczyk został upoważniony przez [Grzegorza] Palkę /który ma nasz teren 
pod opieką/, że może wydać dla 5 osób pełnomocnictwa i zdecydował aby w 
skład Komitetu z Radomska weszły dwie osoby tj. on i TW, a pozostałe trzy 
mają być z Piotrkowa [Trybunalskiego], aby wykazać chęć współdziałania. 
Głównym zamierzeniem było, a by w przyszłości mieli oni decydujący głos 
na terenie województwa. W tym celi [Józef] Kowalczyk z TW zaplanowali 
wyjazd do Piotrkowa [Trybunalskiego] na spotkanie ze znajomymi działaczami 

h W oryginale skaładek. 
i W oryginale ofsetowych.
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w celu wytypowania osób, które wejdą w skład Komitetu, następnie do Łodzi 
po pełnomocnictwa personalne. Ponieważ zaistniała potrzeba przeprowadzenia 
zmian związanych z faktem przystąpienia do organizowania Wojewódzkiej Rady 
„S” grupy z Tomaszowa Mazowieckiego i zwiększenia gremium do 6 osób TW 
z [Józefem] Kowalczykiem udali się ponownie do [Grzegorza] Palki o poradę. 
Podczas rozmowy z wymienionym ustalono następujące sprawy:

− [Grzegorz] Palka stwierdził że jest upoważniony w imieniu Zarządu 
Łódzkiego do podejmowania decyzji. Wyraził więc zgodę na zwiększenie 
z 5 na 6 osób Rady Wojewódzkiej „S” tzn. 2 osoby z Radomska, 2 osoby 
z Piotrkowa [Trybunalskiego] i 2 z Tomaszowa Maz[owieckiego]

− [Grzegorz] Palka wyraził zgodę na wejście do Zarządu Łódzkiego 3 
osób z ww.d Rady tzn. [Józef] Kowalczyk naszego TW oraz osoby, 
którą wybiorą.

− Umówiono następnie spotkanie z [Józefem] Kowalczykiem i TW 
na 23.X.1986 r. również w Łodzi, a jego celem miało być wpisanie 
porozumienia między dwoma województwami.

− W drodze powrotnej z Łodzi wstąpili do Piotrkowa [Trybunalskiego], 
gdzie spotkali się z [Wiesławem] Plezią4 i jeszcze jedna nieznaną osobą 
u niej w domu.
W dyskusji piotrkowianie chcieli przeforsować obecność Lechaj 
[Wałęsy] w Radzie, ale propozycję tą odrzucono. Na dzień 22.X.1986 r. 
umówiono spotkanie Rady w Piotrkowie [Trybunalskim] i sporządzenie 
dokumentów, który w dniu 23 został złożony w Sekretariacie Wojewody 
o rejestrację. TW przedłożył nam kopię dokumentów, w którym poza 
krótką treścią podany jest skład Rady z Przewodniczącym J[ózefem] 
Kowalczykiem na czele. Nasz TW fi guruje jako członek Rady. Na 
prośbę TW sporządziliśmy 15 sztuk odpisów ww.d dokumentu, którego 
poszczególne egzemplarze mieli otrzymać:

− Każdy z członków Rady /7 osób/
− Lech Wałęsa – Gdańsk /1 szt[.]/
− Grzegorz Palka – Łódź /1 szt[.]/

Pozostała część rozdana miała być po diecezjach biskupom i w niektórych 
kościołach.

 fW dniu 26.X.1986 r. odbyło się spotkanie Rady w Piotrkowie 
Tryb[unalskim] u ob[ywatela Jerzego] Klewsa5. Podczas spotkania rozpatrywano 
sprawęf członkostwa [Wiesława] Plezi, któremu zarzucani, że jest alkoholikiem 
i posiada złą opinię co niekorzystnie wpłynie na ocenę i autorytet Rady. 

j W oryginale Lacha.
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Po przeanalizowaniu zdecydowano jednak pozostawić go ponieważ sprawak 
rejestracji była już zaawansowana.
Ponadto uzgodniono kto za co będzie odpowiedzialny, i tak:

− do kontaktu z Łodzią wyznaczony był TW ps. „Skorpion”
− ponieważ zdecydowano aby w każdym mieście organizować Rady 

Miejskie organizatorem i późniejszym jej przewodniczącym w 
Radomsku miałby być nasz TW,

− do kontaktów z kościołem wyznaczono Andrzeja Bielasa6 z Tomaszowa 
Mazowieckiego,

− ustalono ponadto by fakt powstania tej Rady ogłosić w Biuletynie 
Łódzkim, a program dla nowo powstałej rady aby opracowali [Józef] 
Kowalczyk i TW i aby w tym celu udali się do Łodzi.

Na tym etapie działalności TW stwierdził na podstawie własnych 
obserwacji, że związek, który miałby ewentualnie powstać nie ma szans zyskania 
autorytetu i poparcia ponieważ opiera się na ludziach nieodpowiedzialnych, 
żądnych władzy i kariery nie umiejących logicznie i sensownie myśleć. 
Jedynie grupa łódzka ma szanse na poparcie ponieważ skupia inteligentnych 
z pewnym doświadczeniem politycznym. Ponieważ już wtedy zdecydowano 
aby przedstawiciele rady próbowali organizować w niektórych zakładach pracy 
w związku z tym aby zapewnić bieżących dopływ informacji i pełna kontrolę 
operacyjną zlecono zadania dla TW ps. „Skorpion”, które przygotowano ponadto 
na okoliczność kto ewentualnie może z nim nawiązać kontakt, lub odwrotnie. 
Wytypowano więc z Fabryki Maszyn TW ps. „Lis” /znany w tym środowisku 
z aktywności w okresie działalności b[yłej] „S”/. ZP Komuna Paryska TW ps. 
„Michał” /także znana postać, członek b[yłego] KZ NSZZ „S”/.
fW dniu 8.XI.1986 r. TW i [Józef] Kowalczyk przebywali u [Grzegorza] Palki 
i rozmawiali na temat organizacji przygotowania się na wejście z Radami „S” 
na teren zakładów pracy. Na tym spotkaniu [Grzegorz] Palka poinformował 
ich, że była u niego p[ani] Lechowska7, znana działaczka z podziemiaf z 
Piotrkowa Trybunalskiego sugerując, że członkowie nowo powstałejl Rady z 
terenu Piotrkowa [Trybunalskiego] nie są akceptowani przez społeczeństwo i z 
tego powodu rada nie ma większych szans na uzyskanie poparcia. Lechowska 
mówiła, że w Piotrkowie [Trybunalskim] są trzy grupy ludzi, którzy wzajemnie 
się zwalczają a rada, która powstała byłaby czwartą. W związku z tym [Grzegorz] 
Palka zdecydował aby TW z [Józefem] Kowalczykiem doprowadzili do 
spotkania tych grup w Piotrkowie [Trybunalskim] i próbowali stworzyć zarząd, 
który składał by się z ludzi posiadających dobrą opinię i autorytet.

k W oryginale sprawy.
l W oryginale nowo – powstałej.
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Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w niedzielę 9.XI.1986 r. w 
Piotrkowie Tryb[unalskim] u [Jerzego] Klewsa odbyło się spotkanie członków 
Rady /z Tomaszowa [Mazowieckiego] nie było nikogo, gdyż prawdopodobnie 
osoby te zrezygnowały z działalności/. Był natomiast człowiek z Opoczna jako 
obserwator /nazwiska nie podano/. Na tym spotkaniu ustalono, aby każdy z 
członków Rady napisał odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych w związku 
z negatywną decyzja Wojewody dotycząca Rady Wojewódzkiej „S”. Tekst 
odwołania ułożył [Józefowi] Kowalczykowi znany nam z negatywnej postawy z 
okresu b[yłej] „S” adwokat Derda8[,] z którym ma zostać zapoznany nasz TW.
 [Józef] Kowalczyk był zainteresowany założeniem biblioteki 
związkowej przy kościele św. Lamberta w Radomsku pod patronatem [ks.] 
prałata [Władysława] Maciąga9 i w tym celu przywiózł z Łodzi kilkanaście 
książek /wydawnictw/ zachodnich, które otrzymał od [Grzegorza] Palki. 
Następne posiedzenie Rady planowane było na około 22.XI.1986 r. o którym 
miał poinformować dokładnie [Józef] Kowalczyk. W sumie doszło do takiego 
spotkania na którym utworzono nowy zarząd lecz pomimo jego rejestracji nie 
doszło do skutku. Funkcjonuje on nielegalnie w zmienionym składzie lecz 
działania są bardzo ograniczone praktycznie bez żadnych perspektyw.
 fZ uzyskanych informacji wynikało, że J[ózef] Kowalczyk przebywał 
19.XII.1986 r. FMR gdzie spotkał się z J[aniną] Gaj, TW ps. „Lis”, TW ps. 
„Skorpion” oraz innymi osobami. Celem pobytu było przede wszystkim 
skontaktowanie się z J[aniną] Gajf i wytypowanie osób[,] na które można 
będzie liczyć w przypadku organizowania Zarządu Zakładowego „S”. J[ózef] 
Kowalczyk oświadczył TW ps. „Skorpion”, że otrzymał zaproszenie do Szwecji 
i będzie musiał upoważnić go przed Zarządem Piotrkowskim „S” do zajęcia jego 
miejsca o ile dojdzie do jego wyjazdu.
 Ponieważ praktycznie potwierdzono, autorem artykułów o działalności 
FMR J[anina] Gaj a informacje przekazywał J[ózef] Kowalczyk postanowiono 
zakończyć sprawę rozmową profi laktyczno-ostrzegawczą. Poprzedzająca tą 
rozmowę była rozmowa z J[aniną] Gaj w dniu 23.XII.1986 r. w ramach akcji 
„Brzoza II”, której zasadniczym celem było zasygnalizowanie jej o możliwości 
skorzystania z amnestii a także o naszym rozpoznaniu. W obu przypadkach 
nie potwierdziła aby interesowała się nielegalną działalnością i aby wierzyła w 
jakiekolwiek powodzenie takiej działalności.
Dalsze rozpoznanie na konkretne zagrożenie będące w naszym zainteresowaniu 
tj. prób tworzenia zarządu zakładowego „S” na terenie miasta prowadzić 
będziemy w ramach innej kategorii sprawy.
 Ponieważ Wydz[iał] Śledczy WUSW w Piotrkowie Tryb[unalskim] nie 
znalazł podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego, a rozmowa 
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ostrzegawcza z fi gurantem spowodowała zaniechanie działalności sprawę 
zakończono.
 Materiały złożone zostają w archiwum Wydz[iału] Zabezpieczenia 
Operacyjnego Sekcji „C” WUSW w Piotrkowie Tryb[unalskim].
fW sprawie wykorzystano 2 TWf, zastosowane siły i środki były wystarczające 
do zneutralizowania zagrożenia. mZ techniki nie korzystanom.

Inspektor Ref[eratu] V SB
RUSW w Radomsku

chor. Andrzej Wójcikn

Wyk. 2 egz.
Egz. nr 1 – SOS „Artykuł”
Egz. nr 2 a/a
Oprac. i wyk. W[ójcik] A[ndrzej]

Źródło: AIPN Ld, 067/815, k. 77-83, oryginał, mps.

1 Brak bliższych danych.
2 Brak bliższych danych.
3 Jerzy Kropiwnicki (ur. 1945). Działacz związkowy, polityk; 1981 delegat na I KZD; czło-

nek Prezydium MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej; członek KKP NSZZ „Solidarność”; 
1981 wiceprzewodniczący ZR NSZZ „Solidarność Ziemi Łódzkiej; 1981-1984 więziony; od 1987 
współtworzył GR KK NSZZ „Solidarność”; przeciwnik porozumień Okrągłego Stołu; 1991-1993, 
1997-2001 poseł na Sejm RP; 1992-1993 minister pracy i polityki socjalnej; 2002-2010 prezydent 
Łodzi; 1980-1982 rozpracowywany w ramach SOR kryptonim „Kropidło”; 1986-1990 rozpraco-
wywany w ramach SOR kryptonim „Ambasador”. Służba Bezpieczeństwa wobec przemian poli-
tycznych…, s. 29-30.

4 Wiesław Plezia (ur. 1947). Działacz związkowy; przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” 
w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego w Piotrkowie Trybunalskim; 1981 członek Prezydium 
ZR NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej; 1981 delegat na I KZD; 1981-1982 internowany; 
1981-1982 kontrolowany w ramach SOS kryptonim „Dziewiarz”; 1982-1990 wg zapisów ewiden-
cyjnych TW „Wolski” i TW „Marek”, zarejestrowany pod nr. 5855. Służba Bezpieczeństwa wobec 
przemian politycznych…, s. 162.

5 Jerzy Klews (ur. 1942). Działacz związkowy; przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Hucie 
Szkła „Feniks” w Piotrkowie Trybunalskim; 1981 członek ZR NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkow-
skiej; 1973-1974, 1981-1990 wg zapisów ewidencyjnych TW „Hutnik” i TW „Hutnik I”; zarejestrowa-
ny pod nr. 28560 i 5618. Służba Bezpieczeństwa wobec przemian politycznych…, s. 162.

m-m Wpisano odręcznie.
n Powyżej podpis nieczytelny.
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6 Brak bliższych danych.
7 Brak bliższych danych.
8 Brak bliższych danych.
9 Władysław Maciąg (1916-2003). Kapłan archidiecezji częstochowskiej, 1941 przyjął świę-

cenia kapłańskie; duszpasterz parafi i Opatrzności Bożej w Częstochowie, Kobiele Wielkie, Lu-
bień, Mierzyn, Mrzygłód, Porąbka; administrator parafi i Wilkowiecko, Bór Zapilski; proboszcz 
parafi i Gnaszyn; proboszcz i dziekan blachowieński; administrator parafi i Osjaków; dziekan de-
kanatu wieluńskiego II; administrator parafi i św. Jana Chrzciciela w Sosnowcu, Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Częstochowie, Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu; dziekan dekanatu 
sosnowieckiego II; proboszcz parafi i św. Lamberta w Radomsku; wizytator parafi i i urzędów dzie-
kańskich regionu radomszczańskiego; kanonik wieluński; prałat honorowy Jego Świątobliwości. 
AKMCz, sygn. 150/136.
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Nr 120

1989 styczeń 20, Częstochowa – Informacja na temat opinii o X Plenum KC 
PZPR.

Częstochowa, 1989-01-20
Tajne

Egz. nr […]a

    
Kierownik Zespołu Informacyjnego
Sztabu WUSW 
w Częstochowie

Informacja

 Zdecydowana większość opinii i komentarzy odnotowanych wśród 
przedstawicieli miejscowych środowisk inteligenckich koncentruje się w 
dalszym ciągu wokół problematyki oraz efektów X Plenum KC PZPR.
 M.in. przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej Politechniki 
Częstochowskiej podkreślają w swych dyskusjach, że są pod silnym wrażeniem 
uchwał oraz stanowiska X Plenum w kwestii pluralizmu związkowego i 
politycznego. Twierdzi się, że zarówno treść ofi cjalnych dokumentów plenarnych 
a także przebieg konferencji prasowej gen. W[ojciecha] Jaruzelskiego z 
dziennikarzami prasy krajowej i zagranicznej świadczą w sposób dobitny, że 
partia dokonała przełomu, a nawet przewrotu w swej zasadniczej linii politycznej 
i to przełomu jednoznacznie pozytywnego i twórczego. Obecnie zd[aniem] 
rozmówców powstała historyczna szansa ukształtowania zupełnie nowego 
modelu stosunków społecznych i politycznych w kraju. Liczy się, że gest jaki 
został wykonany w stronę opozycji i przywódców b[yłej] „Solidarności” zostaną 
odpowiednio docenione i rychło przyniesie efekt w postaci przystąpienia 
do obrad „okrągłego stołu”. Niepokoi jednakże fakt, że uchwała Komitetu 
Centralnego miała, jak wynika z relacji kuluarowych znaczną ilość oponentów, 
co uwidocznił także przebieg dyskusji plenarnej. W[ojciech] Jaruzelski określił 
tych członków partii mianem ludźmi małodusznych. Postuluje się tym samym, 
aby wszyscy ludzie „nieprzekonani”, małoduszni i nacechowani obawą o 
określone odstępstwa od pryncypiów ustrojowych, opuścili skład kierowniczych 
gremiów partyjnych, ponieważ w pierwszym rzędzie nie będą oni w stanie 
właściwie przekazać intencji partii w swoich środowiskach, ze względu na swój 

a Pozostawiono bez wpisu.
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konserwatyzm i zachowawczość, a także z uwagi na naturalna kompromitację 
jaką ponieśli broniąc „starego”.
W tym kontekście niemal we wszystkich rozmowach podkreśla się olbrzymie 
niebezpieczeństwo jakie może powstać na styku niezrozumienia uchwał 
X Plenum i braku właściwej transmisji tej polityki na podległe szczeble 
kierownicze zarówno instancji partyjnych jak i ogniw administracji państwowej. 
Z dużym zainteresowaniem oczekuje się również stanowiska L[echa] Wałęsy i 
przedstawicieli tzw. konstruktywnej opozycji.
 Należy podkreślić, że w poszczególnych środowiskach funkcjonują 
również opinie krytyczne, odzwierciedlające w szczególności brak zaufania 
i podejrzenie o koniunkturalizm uchwał X Plenum KC PZPR. Reprezentanci 
tych opinii wychodzą z założenia, że praktyka życia politycznego i tak w 
znacznym stopniu będzie odbiegać od ofi cjalnych zapisów i intencji centralnych 
władz. W dużym stopniu krytykowany jest również „język” zarówno uchwały 
jak i stanowiska KC PZPR, który ocenia się jako świadomie zawoalowany, 
przepełniony wieloznacznymi sformułowaniami, by – jak się twierdzi- można 
było w każdej chwili wycofać się z głoszonych intencji bądź odpowiednio 
inaczej zinterpretować wyrażane stanowisko.
  W środowisku nauczycieli szkół średnich i podstawowych z aprobata 
przyjęto zapowiedź kolejnych przemian w systemie politycznym i sprawowania 
władzy w naszym kraju. Wyraża się jedynie wątpliwości czy terenowy aparat 
partii jest w stanie wdrożyć w życie przyjęte w uchwale X Plenum kierunki 
działania.
Na kanwie toczących się przemian, wielu rozmówców formułuje wniosek, że 
systematycznie postępujące zmiany w systemie politycznym Polski w znacznym 
stopniu wyprzedziły równoległe reformy w gospodarce i ekonomice. Stąd 
m.in. generalnie występuje zjawisko, niedoceniania wśród szerokich rzesz 
społeczeństwa znaczenia toczących się procesów dla przyszłości naszego kraju. 
Brak jest bowiem tych szybko odczuwalnych efektów, które są łatwo dostrzegalne 
przy najmniejszych zmianach w strukturach gospodarki.
 Powstaje więc aktualnie pilna potrzeba aby szersze kręgi społeczeństwa aktywnie 
włączyły się do realizacji programów poprawy naszej gospodarki i ekonomiki. 
Sprzyjają takim postawom uchwały X Plenum ale jednocześnie – jak zauważają 
rozmówcy – być może trzeba będzie „przebijać się” przez biurokratyczne „mury” 
stworzone przez władze i administrację terenową. Można mieć jednak nadzieję, 
że w obliczu powszechnej aktywności społecznej struktury biurokratycznych 
przepisów „legną w gruzach”.
 W dniu 1989-01-19 o godz. 19.30 w ośrodku DA „Emaus” odbyło się 
kolejne spotkanie programowe z młodzieżą akademicką. W trakcie swojego 
wystąpienia ks. [Marian] Duda1 nawiązując do aktualnych wydarzeń na arenie 
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politycznej kraju stwierdził m.in. że Kościół popiera propozycję zalegalizowania 
„Solidarności” jako konkurencyjnego wobec partii ośrodka działalności 
politycznej. Wg ks. [Mariana] Dudy obecny stan gospodarki polskiej sprzyja 
rejestracji tego związku, co z kolei rodzi wśród społeczeństwa polskiego 
nadzieję na poprawę istniejącej sytuacji ekonomicznej. Mówiąc o kwestii 
legalizacji Katolickiego Związku Akademickiego ks. [Marian] Duda podkreślił, 
że „zgodnie z planem ośrodek będzie w pełni zalegalizowany i będzie mógł 
pracować zgodnie ze swoim przeznaczeniem”.
W spotkaniu wzięło udział ok. 150 studentów z WSP i P[olitechniki] 
Cz[ęstochowskiej] głównie przedstawicieli młodszych lat studiówb.

Źródło: AIPN Ka, 021/32, t. 2, k. 21-22, oryginał, mps.

1 Marian Duda (ur. 1951). Kapłan archidiecezji częstochowskiej; 1975 przyjął święcenia 
kapłańskie; duszpasterz parafi i Rudniki, Żytniów, św. Wojciecha w Częstochowie; 1983-1989 
duszpasterz akademicki; 1988-1993 dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Społeczno-Zawodowego 
Kurii Metropolitalnej w Częstochowie; 1989-1997 dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Olsztynie; 
1990-1991 przewodniczący Kościelnego Komitetu VI Światowego Dnia Młodzieży w Często-
chowie; 1991 założyciel Katolickiego Radia Fiat w Częstochowie; 1991 kapelan honorowy Jego 
Świątobliwości; 1992 laureat nagrody Karola Miarki, 1992-1998 dyrektor Budowy Domu Archi-
katedralnego w Częstochowie, 1993 kanonik honorowy (1994 kanonik gremialny) kapituły Bazy-
liki Archikatedralnej, 1996-2003 proboszcz parafi i Świętej Rodziny w Częstochowie, 1997 prałat 
kustosz kapituły Bazyliki Archikatedralnej, 1999-2000 proboszcz parafi i Narodzenia Pańskiego 
w Częstochowie, od 2007 rektor Instytutu Teologicznego im. NMP Stolicy Mądrości w Częstocho-
wie. Kto jest, kim w Kościele, Warszawa 1999, 72-73; 50 lat kapituły częstochowskiej 1951-2001, 
Częstochowa 2002, s. 53-56.

b Poniżej z prawej strony podpis nieczytelny.
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Nr 121

1989 luty 3, Częstochowa – Informacja na temat opinii o III Ogólnopolskiej 
Konferencji Ideologiczno-Teoretycznej PZPR.

Częstochowa, 1989-02-03
Tajne

Egz. nr a2a

    
Kierownik Zespołu Informacyjnego

    Sztabu WUSW
w Częstochowie

Informacja
 W treści komentarzy odnotowanych wśród przedstawicieli miejscowych 
środowisk inteligenckich zwracają uwagę przede wszystkim oceny i opinie 
wyrażane nt. III Ogólnopolskiej Konferencji Ideologiczno-Teoretycznej 
PZPR. Dominuje generalnie pogląd, że Konferencja zorganizowana została 
przedwcześnie, co w znacznej mierze rzutuje na ogólnie niską komunikatywność 
konferencji oraz polaryzacje stanowisk przedstawiana w trakcie dyskusji 
nad nową wykładnią zasad ideowych partii. Dużo wątpliwości budzi także 
naukowy charakter tej konferencji, przeważa bowiem przekonanie, iż próba 
usystematyzowania określonych poglądów teoretyczno-ideologicznych winna 
być poprzedzona co najmniej kilkumiesięczną praktyką funkcjonowania partii 
w oparciu o uchwały X Plenum KC PZPR. Większość rozmówców uważa 
bowiem, że najbliższa przyszłość, a zwłaszcza rokowania „okrągłego stołu” 
mogą poważnie zweryfi kować obecna fi lozofi ę partii, a w skrajnych przypadkach 
całkowicie ją zanegować. W tym przypadku ustalenia Konferencji Ideologiczno-
Teoretycznej mogą okazać się całkowicie teoretyczne niewarte czasu i pieniędzy 
jakie poświęcono na jej przygotowanie.
 Interesujące są w szczególności wypowiedzi odnotowywane wśród 
przedstawicieli kadry naukowo-dydaktycznej miejscowych uczelni. Podkreśla 
się tutaj m.in., że próba dostosowania czy jak niektórzy określają „dobudowania” 
teorii do obecnej praktyki działania partii, a zwłaszcza stanowiska wyrażonego 
na X Plenum KC PZPR jest oznaka głębokiego kryzysu partii, dowodząc jak 
wiele dotychczasowych rozwiązań uległo dezaktualizacji, ile było bzdurnych 
i nieżyciowych ograniczeń, a także odstępstw od ideowych założeń. Próba 
znalezieni a „złotego środka” będzie zdaniem tych rozmówców niezwykle trudna, 

a-a Wpisano odręcznie.
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szczególnie, że partia jest obecnie bardzo rozwarstwiona, a w kierowniczych 
gremiach nie brakuje konserwatystów i ludzi „stalinowskiej” opcji.
 Odnotowuje się również w tym środowisku wiele głosów b[ardzo] 
optymistycznych. Zwraca się w nich uwagę na olbrzymi postęp jaki dokonuje się 
obecnie w partii, czego wiele osób w natłoku zachodzących przemian nie dostrzega 
i nie potrafi  sobie uświadomić, że jeszcze kilka lat temu poglądy wypowiadane 
dziś z trybun partyjnych kwalifi kowano by wręcz jako przestępstwo.
 W placówkach służby zdrowia rejonu myszkowskiego krytykowane są 
wstępne propozycje dotyczące podwyżek płac w tym resorcie. Kolportowane 
są pogłoski, że po rozpisaniu tytułem próby nowej siatki plac w ZOZ Olesno 
okazało się, że podstawowa pensja wzrośnie tylko ok. 9 tys. złotych, gdyż 
pozostałe fundusze mają być rozpisane na wynagrodzenie dyżurów i innych 
składników wiążących się z dodatkowym czasem pracy. Spodziewano się 
natomiast, że pensje wzrosną zgodnie z zapowiedziami o ok. 25 tys. złotych. 
Pogłoski te bulwersują środowisko i wzbudzają rozczarowanie.
 W dniu wczorajszym przejęto operacyjnie kolejne wydanie nielegalnego 
pisma pt. „Dyskurs” nr 9 ze stycznia 1989 r. W numerze zawarte są następujące 
artykuły:

− „Działalność jawna” – sygnowany pseudonimem „Robol”1 zachęca do 
tworzenia i rozwijania nielegalnych struktur „Solidarności” w zakładach 
pracy

− „Granica” – autorstwa J[arosława] Kapsy poświęcony jest ocenie 
aktualnych tendencji w życiu politycznym w kraju,

− „Zjednoczenie czy przyłączenie” – sygnowany ps. „Justyna”2 – 
dotyczy historycznych aspektów powstania i rozwoju obozu państwa 
socjalistycznych,

−  „Jeden z ostatnich” – autor J[arosław] Kapsa, przedstawia w 
„wypaczonym świetle” życiorys działacza aparatu administracyjnego 
naszego państwa,

− „Powołanie partii Radykalnej” informuje o istnieniu ruchu określającego 
się w[yżej] wym[ienionym] mianem – autor o ps. „Kurp”3,

− „Prawda o Wykromecie” autorstwa J[arosława] Kapsy nawiązuje 
do artykułu pt. „Kurier” zamieszczonego w poprzednim wydaniu 
„Dyskursa”[,]

− „Rakowski do nauki” sygnowany ps. „Justyna” nawiązuje do wywiadu 
jakiego M[ieczysaław] Rakowski udzielił zachodnioniemieckiemu 
tygodnikowi „Die Zeit”,

− „Zielone pytania Pieriestrojki” poświęcony jest problemom ekologii w 
Związku Radzieckim w świetle industrializacji i urbanizacji kraju, autor 
ps. „Kurp”.



Wybór  dokumentów

421

Ponadto w najnowszym numerze „Dyskursu” zamieszczono podzelowanie 
redakcji skierowane do emigrantów politycznych, byłych działaczy regionalnych 
struktur „Solidarności”[,] którzy umożliwili działaczce tych struktur Agacie 
Grzybowskiej leczenie we Francji oraz informację o ogłoszeniu konkursu na 
pracę poświęconą działalności nielegalnych struktur w regionie częstochowskim. 
Termin nadsyłania prac do 1 czerwca 1989 r. a główna nagroda 50 tys. złotych.

Podobnie jak w poprzednich numerach na ostatniej stronie pisma 
umieszczono adres J[arosława] Kapsy[,] jako kontaktowy z redakcją oraz 
sygnaturę wydawcy – „Wydawnictwo prasowe „Myśl”.

Trwają działania zmierzające do ustalenia wszelkich okoliczności 
związanych z wydawaniem i kolportowaniem pisma „Dyskurs”b.

Źródło: AIPN Ka, 021/32, t. 4, k. 34-35, oryginał, mps.

1 Brak danych umożliwiających identyfi kację.
2 Brak danych umożliwiających identyfi kację.
3 Brak danych umożliwiających identyfi kację.

b Poniżej z prawej strony podpis nieczytelny.
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Nr 122

1989 luty 23, Częstochowa – Informacja na temat stanu zaopatrzenia rynku i 
rosnących cen.

Częstochowa, 1989-02-23
Tajne

Egz. nr a2a

    
Kierownik Zespołu Informacyjnego

    Sztabu WUSW
w Częstochowie

Informacja
 Zainteresowanie miejscowych środowisk inteligenckich w dalszym 
ciągu koncentruje się wokół problematyki rozmów okrągłego stołu oraz 
bieżących kwestii ekonomiczno- gospodarczych, zwłaszcza stanu zaopatrzenia 
rynku i rosnących systematycznie cen.
 Szczególnie wiele wypowiadanych jest komentarzy i opinii dot[yczące] 
zaproponowanej przez stronę społeczną indeksacji płac i dochodów. Większość 
rozmówców przychyla się do ej koncepcji wyrażając jednocześnie wiele 
wątpliwości m.in. z powodu nieznajomości szczegółów proponowanych 
rozwiązań. Zwraca się przy tym uwagę na fakt, iż w licznie wypowiadanych 
opiniach i ocenach, mówi się jedynie o warunkach indeksacji w zakładach pracy 
i w ogóle, w sferze produkcyjnej, natomiast nie precyzuje się jak indeksacja 
miałaby wyglądać w sferze budżetowej, co stanowiłoby podstawę i jakie byłyby 
relacje płac w stosunkach do tej pierwszej sfery.
Rozmówcy podkreślają także, że jest to w polskich warunkach zupełnie nowe 
pojęcie i brak jest jakichkolwiek doświadczeń, które przemawiałyby zarówno 
przeciw jak i za wdrożeniem indeksacji płac i dochodów.
Zasadniczym czynnikiem przemawiającym za wprowadzeniem jej do naszego 
systemu ekonomicznego jest chęć ochrony szerokich rzesz pracowniczych 
przed skutkami masowych podwyżek cen. Duże obawy wywołuje natomiast 
argumentacja przeciwników, że indeksacja przyczyni się do dalszego nakręcania 
stopy infl acji i „wymiecie” z rynku resztki pozostających tam jeszcze towarów.
 Z posiadanych przez nas informacji wynika, że w dn[iu] [19]89.01.21. do 
Rektora P[olitechniki] Cz[ęstochowskiej] wpłynęło pismo od członków b[yłej] 
Komisji Zakładowej NSZZ „S” informujące o podjęciu przygotowań do zebrania 

a-a Wpisano odręcznie.
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ogólnego członków i sympatyków „S”, które pozwoli na przeprowadzenie 
wyborów nowych władz i podjęcia działalności związkowej.
 W piśmie prosi się także władze uczelni o wyrażenie zgody na odbywanie 
zebrań Komisji Zakładowej NSZZ „S” w pomieszczeniach P[olitechniki] 
Cz[ęstochowskiej] oraz umieszczanie informacji związkowych w budynkach 
uczelni. Do kontaktów bieżących z władzami P[olitechniki] Cz[ęstochowskiej] 
w imieniu Komisji Zakładowej upoważniono następujące osoby: mgr inż. Józef 
Szymański1, doc[.] dr hab. Janina Ujma2 i dr inż. Tadeusz Wrona3. Pismo zostało 
podpisane przez 20 osób zatrudnionych w P[olitechnice] Cz[ęstochowskiej] oraz 
4 emerytów.
 Podjęto działania zmierzające do ukierunkowania władz uczelni co do 
toku dalszego postępowania, mającego przede wszystkim na celu uzależnienie 
zgody na podjęcie działalności związkowej „S” na terenie P[olitechniki] 
Cz[ęstochowskiej] od ofi cjalnych rozstrzygnięć jakie zapadną na szczeblu 
krajowym.
 Jak wynika z uzyskanych droga operacyjną informacji w dniu 1 marca 
w WSP planuje się odbycie spotkania b[yłych] członków Komisji Zakładowej 
„S” i sympatyków. W trakcie powyższego Komisja ta ma w całości podać się 
ofi cjalnie do dymisji aby następnie sformować nowy skład.
Wyłoniona w ten sposób Komisja Zakładowa „S” podejmie działania zmierzające 
do odtworzenia struktur związkowych. W pierwszym etapie przewiduje się jedynie 
poinformowanie rektora o powołaniu KZ oraz zbieranie deklaracji chętnych do 
wstąpienia w szeregi odrodzonej „S”. Właściwą działalność związkową planuje 
się rozpocząć dopiero po ofi cjalnym zalegalizowaniu „S”.

 Sytuacja kontrolowana jest na bieżącob.

Źródło: AIPN Ka, 021/32, t. 4, k. 55-56, oryginał, mps.

1 Józef Szymański (ur. 1950). Działacz związkowy; 1981 członek, od 1989 wiceprzewodni-
czący KZ NSZZ „Solidarność” Politechniki Częstochowskiej. A. Gąsiorski, Politechnika Często-
chowska…, s. 464.

2 Janina Ujma (ur. 1929). Nauczyciel akademicki, działacz związkowy. 1972-1982 zastępca 
dyrektora Instytutu Metalurgii Politechniki Częstochowskiej; 1982-1983 współpracownik Duszpa-
sterstwa Osób Pozbawionych Wolności i Ich Rodzin; 1983-1989 członek Diecezjalnego Komitetu 
Pomocy Bliźniemu; 1988-1989 przewodnicząca Konsulty Wydziału Duszpasterstwa Zawodowe-
go Kurii Częstochowskiej; 1989-1990 przewodnicząca RKO w Częstochowie; 1989-1990 prze-
wodnicząca Federacji Komitetów Obywatelskich Województwa Częstochowskiego; 1989-1991, 
1994-1998 członek KZ NSZZ „Solidarność” Politechniki Częstochowskiej. AIPN Ka, 010/71, 

b Poniżej z prawej strony podpis nieczytelny.



ks. Władysław Piotr Wlaźlak

424

k. 148; J. Kapsa, Komitet Obywatelski w Częstochowie 1989-1990, Częstochowa 2010, s. 46 n.
3 Tadeusz Wrona (ur 1951). Nauczyciel akademicki, działacz związkowy; 1981 wiceprze-

wodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Politechniki Częstochowskiej; 1982-1983 wcielony do 
jednostki Pątonowo-Saperskiej WP w Rawiczu; 1982-1989 współorganizator TKZ Politechniki 
Częstochowskiej; 1989-1991 członek KZ NSZZ „Solidarność” Politechniki Częstochowskiej; 
1989 delegat na II WZD Region Częstochowa; 1990-1991 delegat na II i III KZD; 1989-1990 
członek KO w Częstochowie; 1996-1997 prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie; 
1990-1995, 2002-2009 prezydent Częstochowy; 1997-2001 poseł na Sejm RP; rozpracowywany 
w ramach SOR. J. Kapsa, Komitet Obywatelski…, s. 6 n; M. Nowakowska Majcher, Opozycja 
w regionie częstochowskim…, s. 27 n.
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Nr 123

1989 luty 25, Częstochowa – Informacja na temat spotkania członków i 
sygnatariuszy środowiska „Czas przyszły – WiP”.

Częstochowa, 1989-02-25
Tajne

Egz. nr a2a

    
Kierownik Zespołu Informacyjnego

    Sztabu WUSW
w Częstochowie

Informacja
 W dniu 25.02.br. zgodnie z zakładowym planem i scenariuszem odbyło 
się a Auli Akademickiej kościoła św. Wojciecha w Częstochowie spotkanie 
członków i sygnatariuszy środowiska „Czas przyszły – WiP”.
 W spotkaniu trwającym od godz. 11.00 do 17.30 wzięło udział 29 
przedstawicieli /w tym 7 kobiet/ z województwa krakowskiego, wrocławskiego, 
gorzowskiego, warszawskiego, kieleckiego, częstochowskiego.
W trakcie otwartej dyskusji, rozmówcy główny wątek swoich wystąpień 
kierowali m.in. na sprawy:

− zastępczej służby wojskowej,
− powstanie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, możliwości 

odbywania praktyk religijnych w wojsku, legalizacji struktury WiP,
− nurtów wolnościowych i wyznaniowych młodzieży,
− potrzebę zrzeszania poprzez tworzenie nowych związków i 

stowarzyszeń
W trakcie spotkania kolportowano krakowskie wydawnictwa pt. „Arka” 

nr 24 wyd. Kraków 1988 [r.] oraz broszurę Z[bigniewa] Romaszewskiego1 pt. 
„Minimalizm radykalny – propozycje programowe dla NSZZ „S” wyd. „Czas 
przyszły” W[arszawa] – Kraków – Wrocław.

Ponadto ujawniono kolportaż kolejnego nielegalnego wydawnictwa pn. 
„Dyskurs” nr 10 z lutego br. z tytułem głównym „Żądamy dostępu do środków 
masowego przekazu”.

Powyższy biuletyn zawiera następujące artykuły:
Strona 2, 3 „Cienkie pasemko mroku”, podpisany Kurp. Zawiera on opos 

działań wojsk radzieckich na terenach[,] z których wyparci zostali Niemcy, a nie 

a-a Wpisano odręcznie.
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przybyły jeszcze władze polskie. Były to tereny, które do 1939 r. należały do 
Prus Wschodnich. Autor opisuje grabieże, podpalenia i mordy dokonywane w 
1945 [r.] przez tzw. „oddziały zabezpieczenia” Armii Radzieckiej. Na stronach 
4 do 8 przedstawiony jest art[ykuł] pn. „Impresje sowieckie” autorstwa 
Mariusza Maszkiewicza2. W artykule tym autor opisuje swoje spostrzeżenia 
z pobytu u znajomych w Pińsku na Białorusi. Opisuje m.in. o „chamstwie” 
w zachowaniu radzieckich służb granicznych na przejściu granicznym 
w Brześciu, o złych drogach, o warunkach życia mieszkańców Pińska i 
okolicznych wsi. Na zakończenie artykułu opisuje postać polskiego księdza 
katolickiego ks. prałata Kazimierza Świątka3, proboszcza w Pińsku, który 
wiele lat spędził w więzieniach i łagrach. Art[ykuł] „Losy” autorstwa Jarosława 
Kapsy zawarty na str[onach] 9-11, zawiera opis losów siedmiu Polaków, 
członków AK lub pochodzenia żydowskiego, którzy bądź to wyjechali po 1968 
r. za granicę, bądź spędzili wiele lat swojego życia w więzieniach za swoje 
przekonania.

W artykule „Działacz partyjny” autorstwa Krzysztofa Skiby4, zamiesz-
czonym na stronach 11-12 w sposób ironiczny mówi się o działaniach PZPR, 
o korzyściach jakie czerpią z tego tytułu.

W dalszej części biuletynu autor J[arosław] K[apsa] zamieścił art[ykuł] 
„Za zamkniętymi drzwiami”[,] w którym porusza m.in. problem antykomunizmu 
w Polsce, twierdząc, że jesteśmy krajem najbardziej antykomunistycznym. 
Wg autora Polska nie jest krajem normalnym, gdzie ludzie mogliby żyć na 
odpowiednim poziomie materialnym, przy odpowiedniej dozie wolności swych 
zainteresowań, przy pewnej możliwości zachowania godności własnej. Polska to 
kraj w którym robotnik jest wyzyskiwany, rolnik gnębiony a inteligent ucinany. 
Polska, podobnie jak inne kraje „bloku sowieckiego” to kraj o nasilonej w 
ostatnich latach emigracji na Zachód. Od 1980 r. ponad 300 tys. Polaków uciekło 
lub wyjechało na Zachód, szukając szansy na takie życie, jakie w imię realizmu 
praktycznego, mieszkając w kraju, musza sobie wybić z głowy. Emigracja jest 
bowiem skutkiem, a nie przyczyna schorzenia które nas /Polaków/ gnębi.
Na ostatnich dwóch stronach, biuletyn zawiera informacje z regionu, m.in.:

− pobicie w dn[iu] 18.01.br. na komisariacie VI MO pani Teresy 
Surlejskiej5 z […]b 

− wystosowanie do prezydenta CSRS poprzez Ambasadora CSRS w 
W[arszawie] listu z żądaniem zwolnienia Ivana Polanskiego6, Jarosława 
Popelka7 i innych więźniów politycznych. Cała akcja – w ramach tzw. 
„Patronatu” zorganizowana została przez środowisko pisma „Dyskurs”.

b Fragment pominięty przez autora.
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− wybór w skład Konwentu Obywatelskiego przy przew[odniczącym] 
MRN w Cz[ęstocho]wie przedstawiciela „S” z H[uty im.] B[olesława] 
B[ieruta w Częstochowie] – Kazimierza Macińskiego8,

− spotkanie w dn[iu] 1.02.br. w Auli Akademickiej przedstawicieli 
zakładów i środowisk niezależnych w ramach Konsulty przy Wydziale 
Duszpasterstwa Zawodowego Kurii Diecezjalnej w Cz[ęstocho]wie. 
Inicjatorem spotkania był ks. dr Marian Duda. Przemawiali m.in. 
przedstawiciele KIK, NSZZ „S”, NZS i inni.

− przyznanie J[arosławowi] Kapsie nagrody POLKUL-u, jako znanemu 
działaczowi opozycyjnemu za działalność związkową, wydawniczą, 
kulturalną w celu poszerzenia „obszarów wolności”. Laureatem nagrody 
POLKUL-u z reg[ionu] Cz[ęstocho]wy był w 1986 r. Zb[igniew] 
Muchowicz, który przebywa obecnie w Szwecjic.

− Informacja o spotkaniu informacyjnym dla poborowych pn. „Konfl ikt 
sumienia i służba zastępcza”, które odbyło się 6.02.br. w kościele 
św. Wojciecha w Cz[ęstocho]wie. Spotkanie zorganizowało koło 
terenowe Towarzystwa Przyjaciół pisma „Powściągliwość i Praca” w 
Cz[ęstocho]wie. Kolejne spotkanie w marcu u kwietniu br.

− O strajku w dn[iu] 9.02.br. o charakterze płacowym w ZPMiG w 
Kłobucku, który trwał jeden dzień, 

− o zarejestrowaniu 7 lutego br. w Cz[ęstcho]wie Katolickiego Związku 
Akademickiego „Emaus”,

− o ujawnieniu się w siedmiu zakładach naszego regionu Komisji 
Zakładowych „S” są to:

− Huta im. B[olesława] Bieruta
− Kombinat Budowlany
− WPEC
− „Wełnopol”
− ZZG „Veritas”
− Wigolen
− „Wykromet”

W ZZG „Veritas” do „S” wstąpiło 70% załogi wraz z dyrektorem. 
Biuletyn zawiera 16 stron i drukowany jest przez wydawnictwo prasowe 
„Myśl”.
 W trakcie spotkania jak i po jego zakończeniu nie stwierdzono inicjatyw 
zmierzających do zakończenia porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Źródło: AIPN Ka, 021/32, t. 4, k. 59-60, oryginał, mps.

c Poniżej z prawej strony podpis nieczytelny.
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1 Zbigniew Romaszewski (ur. 1940). Działacz związkowy, polityk; 1978 uczestnik spotkania 
z członkami czechosłowackiej Karty 77; 1980 szef Komisji Interwencji i Praworządności MKZ; 
1981 członek ZR NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze; 1981 delegat na I WZD Region Ma-
zowsze; 1981 delegat na I KZD; 1982 współtwórca RKW Mazowsze; 1983-1984 więziony; 1986-
1989 szef Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” od 1988 członek KKW i KO 
przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”; 1989 ekspert podczas obrad Okrągłego Stołu; od 
1989 senator RP; od 2007 wicemarszałek Senatu RP; 1974 rozpracowywany w ramach SOS kryp-
tonim „Rodzina”; 1977-1989 w ramach SOS/SOR kryptonim „Graf”. Encyklopedia Solidarności. 
Opozycja w PRL…, t. 1, s. 394-395.

2 Mariusz Maszkiewicz (ur. 1959). Publicysta, dyplomata, działacz społeczny; 1991-1994 
radca ambasady RP w Wilnie; 1994-1997 konsul generalny RP w Grodnie; 1998-2002 ambasador 
RP w Mińsku; 2006 prześladowany przez władze białoruskie. J. Kapsa, Komitet Obywatelski…, 
s. 39 n.

3 Kazimierz Świątek (ur. 1914). Kapłan diecezji pińskiej; 1939 przyjął święcenia kapłańskie, 
1989 sakrę biskupią, 1994 kreowany kardynałem; 1939 duszpasterz w Prużanach; 1941 skazany 
na karę śmierci przez władze ZSRR; 1945 skazany na 10 lat łagrów; 1954 proboszcz katedry 
pińskiej; 1989 biskup i administrator apostolski Białorusi; 1991-2006 arcybiskup metropolita miń-
sko-mochylewski; od 1991 administrator apostolski diecezji pińskiej. P. Nitecki, Kardynałowie 
Kościoła…, s. 99-100.

4 Brak bliższych danych.
5 Brak bliższych danych.
6 Brak bliższych danych.
7 Brak bliższych danych.
8 Kazimierz Maciński (1951-1991). Działacz związkowy; 1982-1988 współzałożyciel i czło-

nek TKZ następnie TKK w Hucie im. Bolesława Bieruta w Częstochowie; 1982-1983 redaktor 
i wydawca prasy podziemnej; 1983-1989 wielokrotnie aresztowany i więziony; 1989 wiceprze-
wodniczący RKW NSZZ „Solidarność” w Częstochowie; 1989 delegat na II WZD Region Często-
chowa; 1990-1991 przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność” Region Częstochowa; od 1988 roz-
pracowywany w ramach SOR kryptonim „Struktura”. J. Kapsa, Komitet Obywatelski…, s. 83 n.
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Nr 124

1989 luty 28, Częstochowa – Informacja o opiniach w sprawie obrad „Okrągłego 
Stołu”. 

Częstochowa, 1989-02-28
Tajne

Egz. nr a2a

    Kierownik Zespołu Informacyjnego
    Sztabu WUSW

w Częstochowie

Informacja
 W środowisku pracowników dydaktyczno-naukowych WSP w wielu 
opiniach i komentarzach dotyczących obrad „okrągłego stołu” zwraca się uwagę 
na fakt, że na fali bieżących problemów i trudności gospodarczych oraz pilnej 
potrzeby ich rozwiązywania na plan dalszy odchodzą kwestie, które w przyszłości 
będą miały decydujący wpływ na rozwój sytuacji społeczno-politycznej w 
naszym kraju.
Za jedno z najistotniejszych spraw o podstawowym znaczeniu dla dalszego 
rozwoju systemu ustrojowego określa się w tych komentarzach kwestię przyszłych 
wyborów do Sejmu oraz układu sił w naszym parlamencie, uwzględniającego 
możliwość istnienia przeciwstawnych bloków i ewentualnych koalicji partyjnych. 
Jak podkreślają rozmówcy właśnie możliwość działania różnorodnych sił 
politycznych na forum parlamentu, jest we współczesnym świecie uważana za 
optymalny model demokracji. Niezrozumiałe jest więc zdaniem rozmówców to, 
iż uwaga środków masowego przekazu w tak małym stopniu koncentruje się na 
powyższej problematyce.
 Z opublikowanych dotychczas wypowiedzi, przedstawicieli stron 
wynika, że władze gotowe są dopuścić przedstawicieli opozycji do Sejmu i 
innych organów wybieralnych np. rad narodowych, ale tak by zawsze stanowili 
mniejszość.
Gwarantuje to co prawda możliwość przeforsowania własnych koncepcji przez 
władze ale głos strony opozycyjnej będzie zawsze znaczący i docierać będzie 
do szerokich mas społecznych. Nie zapewnia to jednak takiego układu sił, który 
odzwierciedlałby w autentycznych proporcjach sympatie wyborów. Pozytywne 
komentuje się stanowisko „Solidarności”, która zdaniem rozmówców wykazuje 
duży realizm polityczny przyjmując taką koncepcję władz i zastrzegając 

a-a Wpisano odręcznie.
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jednocześnie, że system ten trzeba traktować jako przejściowy do momentu kiedy 
będzie można wprowadzić w Polsce zupełnie wolną konkurencję wyborczą, w 
pełni demokratyczną.
 W środowiskach inteligenckich regionu myszkowskiego w dalszym 
ciągu, wyrażanych jest wiele komentarzy i opinii negatywnie oceniających 
wystąpienia studentów uczelni krakowskich. Wg nauczycieli młodzież została 
wciągnięta do rozgrywek politycznych przez ekstremalne siły polityczne, być 
może działające nawet na terenie uczelni.
W tym kontekście pozytywnie ocenia się zdecydowane stanowisko władz 
wyrażona m.in. we wczorajszym wystąpieniu telewizyjnym min[istra] J[erzego] 
Urbana. Zdaniem rozmówców przyczyni się to ostudzenia zapałów ludzi, którzy 
„na barkach” młodzieży chcieliby sięgnąć po władzę.
 W nawiązaniu do informacji z dn[ia] 23.02.br. informuję, że w 
wyniku przeprowadzonej rozmowy delegacji Komisji Zakładowej NSZZ „S” 
P[olitechniki] Cz[ęstochowskiej] z rektorem P[olitechniki] Cz[ęstochowskiej] 
prof. [Januszem] Elsnerem1 zapadły następujące ustalenia:

− Komisji udostępniono salę posiedzeń Rady Wydziału Budowy Maszyn 
do odbywania spotkań komisji zakładowej,

− na wszystkich wydziałach oraz w budynku rektoratu i biblioteki 
akademickiej udostępnione zostaną tablice informacyjne,

− komisja zakładowa zobowiązała się jednocześnie do ograniczenia swojej 
działalności do spraw organizacyjno-informacyjnych do czas formalnej 
legalizacji związku.

W dniu wczorajszym uzyskano informację, ze w dn[iu] [19]89-03-01 o 
godz. 15.15 odbędzie się pierwsze spotkanie w[yżej] wym[ienionej] komisji 
zakładowej.
 W dniu wczorajszym do rektora WSP doc. [Edwarda] Polanowskiego2 
zgłosiła się 3-osobowa delegacja pod przewodnictwem pracownika naukowego 
kierownika Zakładu Dydaktyki Fizyki i Astronomii Instytutu Fizyki dr Mariana 
Głowackiego3, przedkładając pismo informujące o utworzeniu tymczasowej 
Komisji Organizacyjnej NSZZ „S” przy WSP, w skład której weszło 18 
pracowników WSP, byłych działaczy „S”. Praca komisji polegać ma na:

− informowaniu pracowników WSP o działalności zmierzającej do 
reaktywowania związku,

− przygotowaniu zebrania wyborczego, które zwołane będzie po 
pozytywnych ustaleniach „okrągłego stołu”.

Sytuacja jest kontrolowana na bieżąco.
Jak wynika z posiadanego rozpoznania operacyjnego w placówkach 

służby zdrowia woj[ewództwa] częstochowskiego trwają prace związane z 
naliczaniem i wypłacaniem podwyżek płac.



Wybór  dokumentów

431

W ZOZ nr 2 i 33 kwoty te zostały już wypłacone pracownikom i nie 
odnotowano żadnych faktów niezadowolenia.

Natomiast w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym dyrekcja odstąpiła 
od bezpośredniego ustalania wysokości podwyżek dla poszczególnych osób 
czy stanowisk przekazując niejako te uprawnienia bezpośrednim kierownikom 
oddziałów, zakładów i przychodni wraz z kwotami proporcjonalnie podzielonymi 
wg ilości zatrudnionych i etatów. Wielu kierowników jednostek przyjęło ten fakt 
z niezadowoleniem, obawiając się kwestionowania przez podwładnych sposobu 
podziału podwyżek.

Ponadto ustalono, że w dniu wczorajszym lekarze oddziału położniczo-
ginekologicznego wystosowali pismo adresowane do Dyrekcji WSZ, Lekarza 
Wojewódzkiego i Komitetu PZPR w którym domagają się dodatkowych kwot 
podwyżek w wysokości 10 tys. złotych do tych, które otrzymują w wyniku 
podzielenia przyznanej puli na w[yżej] wym[ieniony] oddział. Pismo zostało 
podpisane przez wszystkich lekarzy oddziału i ordynatorów.

W dniu jutrzejszym Dyrekcja WSZ planuje odbyć w tej sprawie spotkanie 
z ordynatorami wszystkich oddziałówb.

L.dz. masz. – 053/89

Źródło: AIPN Ka, 021/32, t. 4, k. 63-64, oryginał, mps.

1 Janusz Witold Elsner (1928-1996). Nauczyciel akademicki; 1984-1990 rektor Politechniki 
Częstochowskiej; od 1993 przewodniczący Komitetu Mechaniki PAN. M. Skora, Kierunki dzia-
łań operacyjnych Służby Bezpieczeństwa wobec inteligencji technicznej na przykładzie kadry na-
ukowej Politechniki Śląskiej i Politechniki Częstochowskiej, „Aparat Represji w Polsce Ludowej 
1944-1989” 1/5 (2007), s. 153.

2 Edward Polanowski (1936-1992). Nauczyciel akademicki; 1984-1990 rektor WSP w Czę-
stochowie; 1987-1992 prezes Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

3 Marian Głowacki (ur. 1942). Nauczyciel akademicki, działacz związkowy; od 1982 kierow-
nik Zakładu Dydaktyki Fizyki i Astronomii AJD w Częstochowie; od 1993 prezes CzTN. 65 lat 
Częstochowskiego Towarzystwa Naukowego dawniej Towarzystwa Popierania Kultury Regional-
nej w Częstochowie, red. M. Antoniewicz, M. Głowacki, Częstochowa 1997, s. 17.

b Poniżej z prawej strony podpis nieczytelny.
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Nr 125

1989 marzec 2, Częstochowa – Informacja o opiniach na temat obrad „Okrągłego 
Stołu” w środowisku pracowników Politechniki Częstochowskiej.

Częstochowa, 1989-03-02
Tajne

Egz. nr a2a

      
Kierownik Zespołu Informacyjnego

    Sztabu WUSW
w Częstochowie

Informacja
 Jak wynika z posiadanego rozpoznania operacyjnego zainteresowania 
obradami „okrągłego stołu” w ochranianych środowiskach inteligenckich 
maleje wraz z upływem czasu. Wśród pracowników dydaktyczno-naukowych 
Politechniki Częstochowskiej można je określić jako umiarkowane.
Prowadzone na ten temat dyskusje koncentrują się przede wszystkim na 
spekulacjach, których autorzy starają się określić ewentualne efekty ostateczne 
tych rozmów.
W związku z pewnością jaką wytworzyła się w środowisku co do tego, że 
„Solidarność” będzie zalegalizowana, pojawiła się grupa inicjująca działalność 
„Solidarności” na uczelni. Większość kadry naukowej P[olitechniki] 
Cz[ęstochowskiej] odniosła się do tego faktu z dużą obojętnością aczkolwiek 
przewiduje się, że powstanie „S” przyczyni się do ożywienia życia politycznego 
na uczelni a w szczególności do aktywniejszej postawy organizacji partyjnej i 
Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Przeważają opinie, że odrodzona „Solidarność” nie uzyska tak masowego 
poparcia jakim cieszyła się w latach 1980-[19]81.
 Z zaciekawieniem przyjęto wśród pracowników P[olitechniki] 
Cz[ęstochowskiej] utworzenie nowej ogólnouczelnianej POP z inspiracji pod 
przewodnictwem dra Janusza Kołodziejskiego. Ambicją organizatora tej ok. 
15-osobowej grupy jest podjęcie działalności niekonwencjonalnej, zmierzającej 
do ożywienia struktur PZPR na uczelni. Pierwszym efektem działania w[yżej] 
wym[ienionej] grupy jest uchwała – memoriał w sprawie podwyżki plac dla 
nauczycieli akademickich.
Dokument te uzyskał w środowisku pełną aprobatę. Wg odczuć wielu rozmówców 

a-a Wpisano odręcznie.
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jedynie wąska grupa samodzielnych pracowników naukowych, profesorów i 
docentów może w aktualnej sytuacji placowej mieć satysfakcję z osiąganych 
dochodów, natomiast wśród całej, pozostałej części kadry dydaktyczno-naukowej 
wyrażane są liczne głosy niezadowolenia.
Komentarze wyrażone wśród pracowników P[olitechniki] Cz[ęstochowskiej] na 
temat działalności J[anusza] Kołodziejskiego są różnorodne i kontrowersyjne, od 
pełnej akceptacji i uznania za próbę przełamania dotychczasowych schematów do 
posądzeń o „karierowiczostwo” i chęć zrekompensowania sobie niespełnionych 
ambicji.
 W dniu dzisiejszym w godzinach porannych w oknie ścianie szczytowej 
DS.-5 „Maluch” /korytarz V piętra/ ujawniono transparent wykonany z tektury o 
rozmiarach 1 m x 1 m z napisem o treści Żądamy legalizacji NZS”. Zainspirowano 
władze P[olitechniki] Cz[ęstochowskiej] do usunięcia transparentu oraz podjęto 
działania zmierzające do ustalenia sprawców.
 W dniu dzisiejszym w DS.-6 „Skrzat” ujawniono ogłoszenie o mającym 
się odbyć dzisiaj o godz. 19.00 w klubie studenckim „Indeks” spotkaniu na które 
się złożą:

− wykład doc. Świerzawskiego1 na temat „Studiowanie dawniej i 
obecnie”

− relacja uczestnika IV Zjazdu Niezależnych Samorządów Studenckich z 
przebiegu obrad i informacja o podjętych decyzjach.

Ogłoszenie usunięto i podjęto działania zmierzające do ustalenia autora /-ów/.
 W dniu wczorajszym o godz. 15.15 w sali posiedzeń Rady Wydziału 
Budowy Maszyn odbyło się zebranie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
Politechniki Częstochowskiej[,] w którym wzięło udział ok. 24 osób. Zebraniu 
przewodniczył dr inż. Sławomir Bednarek2[.]

– adiunkt Instytutu Maszyn Cieplnych Wydziału Budowy Maszyn, b[yły] 
przewodniczący NSZZ „S” w latach 80-81.

Sekretarzem zebrania wybrano Ewę Milanowską3 – pracownika biblioteki 
P[olitechniki] Cz[ęstochowskiej]. W trakcie prowadzonej dyskusji poruszono 
następujące sprawy:

− kwestia konieczności zmiany przepisów, przewidujących rotację 
adiunktów, którzy nie dokonują habilitacji, obecna sytuacja może 
doprowadzić do pozbycia się z uczelni wielu cennych pracowników 
naukowych,

− wyrażono bardzo krytyczna ocenę wobec niedostatecznych starań 
kierownictwa MEN o poprawę warunków fi nansowych nauczycieli 
akademickich, podkreślono negatywny wpływ obecnej sytuacji na 
poziom procesu dydaktycznego, 

− ustalono, że podejmą działalność trzy komisje: ds. Interwencji 
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Pracowniczych, Organizacji, Informacji i Kultury, Nauki i Dydaktyki.
W dniu 13.03.br. w DKF „Rumcajs” przy klubie „Politechnik” planuje się 
projekcję fi lmu „Człowiek z żelaza”, na którą członkowie „Solidarności” będą 
mieli wolny wstęp. Członkowie Komisji Zakładowej będą pełnić określone 
dyżury[,] w czasie których będą przyjmować zapisy chętnych do wstąpienia w 
szeregi „Solidarności”. Tymczasowo do czasu walnego zebrania odrodzonej „S” 
funkcję przewodniczącego sprawuje dr inż. [Sławomir] Bednarek.

W dniu dzisiejszym uzyskano operacyjnie informację, że ZOZ nr 4 w 
Blachowni na ogólną liczbę zatrudnionych 650 osób nie pobrało pensji oraz 
naliczonego wyrównania z tytułu podwyżek płac za okres od dn[ia] 1 stycznia 
br. ok. 100 osób. Większość stanowią lekarze i pielęgniarki oddziału położniczo-
ginekologicznego szpitala w Blachowni oraz przychodni przyszpitalnej. 
Aktualnie odbywa się spotkanie[,] w którym biorą udział kierownictwo ZOZ, 
przedstawiciele zw[iązków] zawodowych i organizacji partyjnej w trakcie 
którego planuje się ustalić działania zmierzające do załagodzenia powstałej 
sytuacji. O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżącob.

L.dz. masz. – 055/89

Źródło: AIPN Ka, 021/32, t. 4, k. 67-68, oryginał, mps.

1 Brak bliższych danych.
2 Sławomir Bednarek (ur. 1949). Działacz związkowy; 1981 przewodniczący KZ NSZZ „So-

lidarność” Politechniki Częstochowskiej; współzałożyciel KOS. M. Nowakowska Majcher, Opo-
zycja w regionie częstochowskim…, s. 37, 45-46.

3 Ewa Milanowska (ur. 1956). Działaczka związkowa; 1989-2000 członek Prezydium KZ 
NSZZ „Solidarność” Politechniki Częstochowskiej. A. Gąsiorski, Politechnika Częstochowska…, 
s. 464.

b Poniżej z prawej strony podpis nieczytelny.
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Nr 126

1989 marzec 8, Częstochowa – Informacja na temat zebrania członków NZS w 
ośrodku akademickim „Emaus” dnia 7 marca 1989 r.

Częstochowa, 1989-03-08
Tajne

Egz. nr a2a

      
Kierownik Zespołu Informacyjnego

    Sztabu WUSW
w Częstochowie

Informacja
 W związku z informacją z dn[ia] wczorajszego dot[yczące] Zebrania NZS 
w ośrodku akademickim „Emaus” przekazuję relację z powyższego: spotkanie 
rozpoczęło się o godz. 20.15 w sali wideo ośrodka. Uczestniczyło ok. 50 osób, 
studentów WSP oraz przedstawiciel NZS P[olitechniki] Cz[ęstochowskiej]. 
Ponadto obecny był doc. [Aleksander] Swieżawskib1 z WSP i ks. [Marian] 
Duda, który powitał przybyłych wyrażając zadowolenie z faktu, że może być 
gospodarzem tego spotkania. Następnie J[arosław] Ciura2 student WSP dokonał 
prezentacji przewodniczącego i zastępcy NZS na WSP w osobach: Wojciech 
Kiliński3 – student II roku i Jacek Wicher4 student IV roku.
Jarosław Ciura w krótkim zarysie zaprezentował dotychczasową działalność 
NZS począwszy od roku 1980 aż do chwili obecnej. Z kolei przewodniczący 
W[ojciech] Kiliński opowiedział o najnowszym okresie działalności NZS. 
Jacek Wicher przedstawił relację z obrad IV Zjazdu Niezależnych Samorządów 
Studenckich jaki odbył się w Warszawie w dniu 1 marca br.
W sprawach organizacyjnych przyjmowano zapisy chętnych do wstąpienia w 
szeregi NZS, rozprowadzano znaczki z wizerunkiem orła w koronie z napisem 
NZS WSP w Częstochowie, w cenie 150 zł, oraz z napisem NZS w cenie 300 
zł.
Ustalono wysokość składki członkowskiej na 300 zł miesięcznie. Poinformowano 
zebranych, że w najbliższym czasie delegacja NZS uda się do rektora WSP 
celem ustalenia terminu i miejsca zorganizowania wiecu. W przypadku odmowy 
wiec i tak zostanie zorganizowany, albo w ramach działalności samorządu 
studenckiego lub nielegalnie. Planuje się również zredagowanie gazetki ściennej 
w budynku głównym WSP.

a-a Wpisano odręcznie.
b W oryginale Świeżawski.



ks. Władysław Piotr Wlaźlak

436

Następnie odbyła się dyskusja o bieżących problemach nurtujących miejscowe 
środowisko studenckie. M.in. zasygnalizowano sprawę ograniczenia swobodnego 
wstępu MO na teren obiektów uczelnianych. Przewodniczący NZS W[ojciech] 
Kiliński ustosunkowując się do postulatu o połączenie organizacji z P[olitechniki] 
Cz[ęstochowskiej] z WSP powiedział, że nie widzi takiej potrzeby natomiast 
pożądana będzie ścisła koordynacja działań wzajemnych.
Na zakończenie rozdano wszystkim zebranym statut NZS. Jest to dokument 
powielający treści statutu NZS z 1981 r. drukowany w Warszawie, 1988 r. 
grudzień z adnotacją „17.II.[19]89 r. – 8 rocznica rejestracji NZS”
Ponadto rozdano nielegalne wydawnictwa:
„CIA” nr 42 z 8.01.[19]89 r.
„CIA” nr 41 z 22.12.[19]88 r.
„CIA” nr 43/44 z 15.01.[19]89 r.
„Dyskurs” nr 9 ze stycznia [19]89 r.
„Tygodnik Mazowsze”
Przedstawiciel NZS P[olitechniki] Cz[ęstochowskiej] poinformował, że w 
najbliższym czasie planują wywieszenie transparentu nawiązującego do 
rejestracji NZS. Nie podał jednak konkretnego czasu i miejsca, zaznaczając, że 
będzie trudny do usunięcia.
W dniu wczorajszym w późnych godzinach wieczornych w DS-5 „Maluch” w 
pomieszczeniach ogólnodostępnych ujawniono niżej wymienione nielegalne 
wydawnictwa:
„CiA” – Centrum Informacji Akademickiej nr 33 z 4.10.[19]88 r. – 2 egz.
„Dyskurs” – nr z grudnia 1988 r. – 2 egz.
Podjęto działania zmierzające do ustalenia kolporterówc.

Źródło: AIPN Ka, 021/32, t. 4, k. 72, oryginał, mps.

1 Aleksander Swieżawski (ur. 1924). Nauczyciel akademicki; 1983-1990 kierownik Zakładu 
Historii Kultury Polskiej WSP w Częstochowie, 1990-1991 kierownik Zakładu Historii Starożyt-
nej i Średniowiecznej WSP; 1984-1987 dziekan Wydziału Humanistyczno-Pedagogicznego WSP; 
1990-1993 dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego WSP; członek Klubu Myśli Otwartej. 
A. J. Zakrzewski, Aleksander Swieżawski w częstochowskim środowisku historyków, „Zeszyty Hi-
storyczne. Prace Naukowe WSP w Częstochowie” 2 (1994), s. 11-12; J. Kapsa, Komitet Obywa-
telski…, s. 46, 88.

c Poniżej z prawej strony podpis nieczytelny.
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2 Jarosław Ciura (ur. 1960). Działacz związkowy; 1981 członek KU NZS WSP w Częstocho-
wie; członek KK NZS w Częstochowie. J. Kapsa, Komitet Obywatelski…, s. 45 n.

3 Wojciech Kiliński. Działacz związkowy; 1981 przewodniczący KU NZS WSP w Często-
chowie; członek KK NZS w Częstochowie. J. Kapsa, Komitet Obywatelski…, s. 45 n.

4 Jacek Wicher. Działacz związkowy; 1981 członek KU NZS WSP w Częstochowie; członek 
KK NZS w Częstochowie. J. Kapsa, Komitet Obywatelski…, s. 46 n.
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Nr 127

1989 marzec 15, Częstochowa – Informacja na temat opinii w środowiskach 
inteligenckich o aktualnej sytuacji społeczno-politycznej.

Częstochowa, 1989-03-15
Tajne

Egz. nr a2a

      
Kierownik Zespołu Informacyjnego

    Sztabu WUSW
w Częstochowie

Informacja
 Wiele bardzo krytycznych komentarzy wypowiadanych jest w 
miejscowych środowiskach inteligenckich na temat najbardziej aktualnych 
aspektów życia społeczno – politycznego w Polsce. Z jednej strony z dużymi 
nadziejami przyjmuje się doniesienia o zbliżających się do fi nału obradach 
„okrągłego stołu”. Z drugiej strony coraz częściej pojawiają się głosy i opinie 
wyrażające wiele sceptycyzmu wobec wymiernych efektów tych obrad. Przede 
wszystkim do powszechnej opinii publicznej dotarła oczywista – zdaniem 
rozmówców – prawda, że samo porozumienie się tron niczego jeszcze nie 
załatwia, Stwarza jedynie płaszczyznę do podjęcia działań wolnych od schematów 
i obciążeń wynikających z błędów popełnianych w najnowszej historii Polski 
przez siły polityczne kierujące jej rozwojem.
W tym kontekście przyjęto również wczorajsze oświadczenie rzecznika 
prasowego rządu min[istra] J[erzego] Urbana, który zdaniem rozmówców po 
raz kolejny przybrał postawę „kameleona” i usiłował wmówić słuchaczom, że 
pomimo spodziewanego przekroczenia 20% progu wzrostu cen, infl acja nie jest 
aż tak wielka, bo dolar kosztuje ok. 2.600 zł wobec 4 tys. w grudniu ub. roku. 
Zdaniem licznych rozmówców takie wystąpienia rzecznika prasowego rządu 
nie przystaje do powagi reprezentowanej instytucji. A w sytuacji, gdy upada 
jeden z pierwszoplanowych punktów programowych obecnej ekipy rządowej, a 
takim było ograniczenie wzrostu cen do 20%, min[ister] J[erzy] Urban powinien 
wykazać więcej samokrytycyzmu.
 W dniu dzisiejszym o godz. 17.00 w Klubie Studenckim „Filutek” 
odbędzie się spotkanie zorganizowane przez środowiskową rade samorządną 
domów studenckich poświęcone aktualnym problemom nurtującym mieszkańców 

a-a Wpisano odręcznie.
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DS-ów. W spotkaniu planuje się uczestnictwo przedstawicieli władz rektorskich 
obu uczelni, administracji akademików oraz delegacji reprezentujących 
poszczególne organizacje studenckie.
Spotkanie zostanie zabezpieczone operacyjnie przez Wydział III.
 Jak wynika z uzyskanych operacyjnie informacji w dniach 10 i 13 marca 
w budynku głównym WSP wyłożona została petycja studentów sporządzona w 
wyniku „sejmiku” jaki odbył się w dniu [19]89-03-09. Akcję zbierania podpisów 
pod petycją prowadzili aktywiści ZSP, ZSMP i NZS.
 Na terenie obiektów WSP i m.in. na drzwiach wejściowych WSP przy 
ul. Jasnogórskiej oraz budynku „Desygnat” rozwieszono w dniu wczorajszym 
ulotki fi rmowe KZA „Emaus” zatytułowane „Oświadczenie”. W ulotce 
stwierdza się m.in., że w dn[iu] [19]89-02-07 decyzją Dyrektora Wydz[iału] 
Społeczno-Administracyjnego U[rzędu] W[ojewódzkiego] w Cz[ęstocho]wie 
zarejestrowano Katolicki Związek Akademicki „Emaus”. Podkreśla się, że 
Związek jest organizacją niezależną stawiającą sobie za cel:

− kształtowanie zgodnie z zasadami głoszonymi przez Kościół Katolicki 
indywidualnych i społecznych postaw młodzieży akademickiej dla 
upowszechniania jej zaangażowania w życiu społeczności uczelni, 
społeczeństwa i narodu,

− pogłębianie świadomości religijnej studentów,
− działanie na rzecz wolności środowiska akademickiego, swobód 

demokratycznych i praw obywatelskich.
 Dalej stwierdza się, że w kraju powinno uznać się prawo do działania 
dla różnych niezależnych od władzy stowarzyszeń społecznych i politycznych, 
w tym partii politycznych. W środowisku akademickim winno to oznaczać 
„możliwość legalnego działania organizacji i inicjatyw cieszących się poparciem 
społeczności studenckiej, w tym poszanowanie i autonomię dla NZS”.
Ulotka podpisana jest imiennie przez 5-osobowy Zarząd KZAb.

l.dz. masz. – 0107/89

Źródło: AIPN Ka, 021/32, t. 4, k. 80-81, oryginał, mps.

b Poniżej z prawej strony podpis nieczytelny.
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Nr 128

1989 marzec 20, Częstochowa – Informacja na temat opinii o rezultatach obrad 
„Okrągłego Stołu”.

Częstochowa, 1989-03-20
Tajne

Egz. nr a2a

      
Kierownik Zespołu Informacyjnego

    Sztabu WUSW
w Częstochowie

Informacja
 Z wieloma komentarzami w miejscowym środowisku akademickim, 
a także nauczycielskim spotkał się przebieg prac podzespołu ds. młodzieży 
„okrągłego stołu”. Osiągnięte porozumienie w postaci przyjętego zapisu mimo 
pewnych kwestii spornych zawartych w protokole rozbieżności uważa się za 
wymierny sukces wszystkich uczestników tego podzespołu.
Jakkolwiek część osób podkreśla, że powstał dokument zawierający tylko intencje 
i postulaty, a nie zapis konkretnych rozstrzygnięć to jednak zgodnie stwierdza się, 
iż polityczne deklaracje są w tym przypadku tak przełomowe i daleko idące, że 
nikt nie ma prawa dyskontować tej umowy. Pewne jednak wątpliwości zwłaszcza 
w środowisku nauczycielskim wzbudza kwestia praktycznej realizacji przyjętych 
rozwiązań, a w szczególności wiarygodność przestrzegania zapisów przez 
stronę opozycyjno-solidarnościową, którą podejrzewa się, że nie zrezygnuje z 
politycznego oddziaływania na młodzież, gdyż środowisko to stanowi aktualnie 
główną kartę przetargową w walce o wpływy i władzę. Uważa się z związku 
z powyższym, że zapis o nieprzynoszeniu konfl iktów politycznych do pracy z 
dziećmi jest w gruncie rzeczy iluzoryczny. W wielu wypowiedziach dziwi także 
wciąż okazywane niezadowolenie przez stronę „solidarnościową”[,] w sytuacji 
gdy ustępstwo władz są ogromne i jeszcze do niedawna niektóre rozstrzygnięcia 
nie były nawet w myślach brane pod uwagę.
 Licznych zwolenników ma również pogląd, że to właśnie władze 
komplikują przebieg wielu ustaleń, zaś strona opozycyjna zmuszana jest do 
ciągłych kompromisów. W dyskusjach podkreśla się m.in., że poszczególne 
rozstrzygnięcia zbliżone już do miana demokratycznych, „Solidarność” i jej 
zwolennicy osiągają jedynie dzięki własnemu uporowi i poparciu społeczeństwa, 

a-a Wpisano odręcznie.
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które doskonale dostrzega bankructwo poprzedniej polityki. Następuje także 
przełom w mentalności władz, zwłaszcza elit intelektualnych reprezentujących 
stronę rządową przy „okrągłym stole”, które wyraźnie ulegają sile argumentów 
i perswazji opozycji wykazującej, że dotychczasowy typ polityki prowadził „do 
nikąd”.
 W dniu 21 marca br. w godz. 13.00-15.00 w auli WSP odbędzie 
się zebranie studentów przygotowane przez grupę inicjatywną samorządu 
studenckiego. Celem zebrania będzie zapoznanie studentów z treścią nowego 
regulaminu samorządu, który został już zatwierdzony przez rektora WSP. 
Ponadto ogłoszone zostaną wybory do samorządu studenckiego.
Uzyskano również informację, że do rektora WSP wpłynęło pismo informujące 
o zamiarze zorganizowania w dn[iu] [19]89.04.04 wiecu NZS w auli WSP. W 
trakcie wiecu maja zostać przeprowadzone wybory do władz NZS. Sygnatariusze 
pisma określają się jako Tymczasowa Komisja Uczelniana NZS przy WSP. 
Pod pismem fi gurują nazwiska wraz z podpisami 6 członków T[ymczasowa] 
K[omisja] U[czelniana] NZS. Dołączono również statut NZS z 1981 roku.
 Ponadto informuję[,] że podpisywana przez studentów z inicjatywy NZS 
w dniach 13-14 marca br. petycja do rektora WSP zawierająca postulaty zgłoszone 
w trakcie odbytego w dn[iu] [19]89-03.10 sejmiku studenckiego została w dn[iu] 
[19]89.03.14 przedstawiona rektorowi WSP. Pod petycją podpisało się 678 
studentów, co stanowi ok. 1/3 ogółu studiujących. W celu zbadania zasadności 
postulatów rektor powołał specjalną komisję złożoną z trzech pracowników 
naukowych oraz z[astęp]ców dyrektorów Instytutu ds. Dydaktycznych, którzy 
mają zakończyć swą pracę 24 marca br. Rektor WSP wyraził także zgodę na 
wydzielenie części tablicy usytuowanej na parterze budynku głównego WSP dla 
potrzeb NZS-ub.

l.dz. masz. – 0121/89

Źródło: AIPN Ka, 021/32, t. 4, k. 87, oryginał, mps.

b  Poniżej z prawej strony podpis nieczytelny.
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Nr 129

1989 kwiecień 3, Częstochowa – Informacja na temat opinii o sytuacji społeczno-
politycznej.

Częstochowa, 1989-04-03
Tajne

Egz. nr a2a

      
Kierownik Zespołu Informacyjnego

    Sztabu WUSW
w Częstochowie

Informacja
 W wypowiedziach przedstawicieli miejscowych środowisk inteligenckich 
w dalszym ciągu dominuje problematyka społeczno-polityczna i gospodarcza 
kraju.
 M.in. przedstawiciele środowiska nauczycielskiego oraz służby zdrowia 
podkreślają w dyskusjach, że przeciągające się obrady „okrągłego stołu” oraz 
brak porozumienia w wielu jeszcze kluczowych kwestiach politycznych i 
gospodarczych wskazują na olbrzymia złożoność obecnej sytuacji kraju, niwecząc 
tym samym nadzieje na szybkie zmiany i poprawę warunków życia. Uważa się 
przy tym, że ewentualny consensus, zwłaszcza w zakresie polityki gospodarczej 
będzie niezwykle „kruchy”[,] ponieważ każda ze stron dialogu optuje za własną 
wizją przeobrażeń, a wszelkie ustępstwa traktuje jako określoną, przejściową 
taktykę. Dla wielu osób niezrozumiałe jest w szczególności obecna taktyka 
OPZZ-tu, w tym odrębne stanowisko w kwestii indeksacji płac. Ekspertów oraz 
osoby desygnowane do rozmów plenarnych z ramienia OPZZ-tu uważa się za 
„mało lotnych” ustępujących w wyraźny sposób erudycji i przekonywującej 
argumentacji reprezentantów strony opozycyjno-solidarnościowej. Przewiduje 
się, że w sytuacji podjęcia konkretnej już działalności związkowej w zakładach 
pracy, działacze OPZZ nie wytrzymują konkurencji z „Solidarnością”, już dzisiaj 
bowiem widać, że OPZZ walczy o przetrwanie, stara się kokietować klasę 
robotniczą wszelkimi sposobami nie biorąc pod uwagę, że nadmierna troska, 
wręcz nadgorliwość wzbudzić mogą jedynie niechęć, ty, bardziej, że przecież 
monopolistyczna władza tych związków przez ponad 6 lat nie przyniosła poza 
deklaracjami i szumnymi uchwałami żadnych poważniejszych rezultatów.

a-a Wpisano odręcznie.
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 [19]89.04.02. w kościele św. Wojciecha odbyła się tradycyjna msza 
niedzielna dla studentów, w której uczestniczyło ok. 200 osób, w tym większość 
działaczy Katolickiego Związku Akademickiego. Mszę celebrował oraz kazanie 
o treści religijnej wygłosił ks. M[arian] Duda. W ramach ogłoszeń ks. [Marian] 
Duda poinformował, że w dniu [19]89.04.05 odbędzie się uroczysta msza o 
godz. 19.30 w ośrodku „Emaus” w związku z przypadającym tzw. odpustem 
który jak stwierdził – stanowi „święto tajemnicy Emaus”. Głos zabrał również 
vice prezes KZA P[iotr] Tokarczykb1, który zwrócił uwagę, że ogłoszenie, 
plakaty programowe KZA zawieszane w DS-ach są sukcesywnie usuwane 
przez „nieznane siły” proponując m.in. aby ograniczyć na razie tą działalność 
do okolic kościoła i załatwiać określone sprawy /np. deklaracje wpisowe itp./ w 
wydzielonych pokojach akademików.
 Uzyskano informację, że [19]89.03.31. w budynku WSP „Desygnat” 
działacze NZS WSP w Cz[ęstocho]wie przeprowadzili przed rozpoczęciem 
zajęć kolportaż pisma p[od] n[azwą] „Żaczek” sygnowanego przez NZS WSP 
w Cz[ęstocho]wie nr 3 z marca 1989 r. Kolportaż miał charakter b[ardzo] 
ograniczony, polegał na przekazywaniu zaufanym osobom pojedynczych 
egzemplarzy na zasadzie „z rąk do rąk”. Nie zrealizowano zapowiedzi, że 
większa ww[.] ulotek zostanie rozrzuconych na terenie uczelni w godzinach 
popołudniowych. Zamierzenia działaczy NZS WSP kontrolowane są na bieżąco. 
Przejęto operacyjnie 1 egz. ww.c pisma. W czterostronicowym numerze zawarte 
są m.in. następujące artykuły: pt. „Kompromitacja” – w którym na kanwie 
odbytego sejmiku studenckiego WSP ośmiesza się dotychczasową działalność 
ZSP oraz ZSMP, brak przygotowania do dyskusji oraz jakiejkolwiek rzeczowej 
argumentacji obecnych działaczy ZSP wobec stawianych im zarzutów.

− „Prawica w Polsce. Rodowód i teraźniejszość” przedruk fragmentów 
Jacka Bartyzela2 zamieszczonych w „Polityce Polskiej” 9/87,

− „Porozumienie, targowisko, czy prowokacja”, w którym w kontekście 
obrad „okrągłego stołu” krytykuje się władze za odwlekanie decyzji 
o rejestracji NZS-u oraz podkreśla rosnącą determinację środowisk 
młodzieżowych,

− „Informacja”, w którym opisany jest m.in. przebieg odbytego w dn[iu] 
7.03.br. spotkania informacyjnego NZS przy WSP, wymieniony skład 
personalny członków tzw. T[ymczasowa] K[omisja] U[czelniana] 
NZS przy WSP wraz z adnotacją że T[ymczasowa] K[omisja] 
U[czelniana] przeszła do jawnej działalności, a także zamieszczona 
jest treść postulatów zgłoszonych na sejmiku akademickim. Informuje 

b W oryginale Tokarczuk.
c W oryginale ww
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się również, że w dn[iu] 15.02.br. wznowiła działalność Komisja 
Uczelniana NSZZ „S”.

W tzw. stopce redakcyjnej wymienione jest nazwisko J. Wichura3 DS. 
„Skrzat” p. 826, który upoważniony jest do kontaktu z redakcją pisma.

 W związku z zaplanowanym na dzień 1989-04-04 wiecem NZS WSP w 
Cz[ęstocho]wie /organizatorzy posiadają zgodę rektora WSP/ na terenie obiektów 
uczelnianych WSP m.in. w budynku głównym /na parterze 3 szt. i piąte 1 szt./ 
rozwieszono plakaty informacyjne formatu A-0 zapraszające do udziału w ww.d 
wiecue.

Źródło: AIPN Ka, 021/32, t. 4, k. 100-101, oryginał, mps.

1 Piotr Tokarczyk (ur. 1966). Opozycjnista; 1989 prezes Zarządu Katolickiego Związku Aka-
demickiego „Emaus” w Częstochowie. AIPN Ka, 010/71, k. 148.

2 Jacek Bartyzel (ur. 1956). Opozycjonista, nauczyciel akademicki; 1979 współzałożyciel 
(1988) wiceprezes RMP; 1981 internowany; 1995-1997 współtwórca i przewodniczący Rady Na-
czelnej Prawicy Narodowej. J. Kapsa, Komitet Obywatelski…, s. 11 n.

3 Brak bliższych danych.

d W oryginale w/w.
e Poniżej z prawej strony podpis nieczytelny. 
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Nr 130

1989 kwiecień 13, Częstochowa – Meldunek operacyjny o założeniu sprawy 
operacyjnego sprawdzenia kryptonim „Niezależni”.

Częstochowa, 1989-04-13
Wydział III
WUSW w Częstochowie
aUB-00287/89a

Tajne spec[jalnego] znaczenia
Egz. nr a3a

Meldunek operacyjny nr 61/89
O założeniu sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt[onim] „Niezależni” 
CZ […]b a11043a

Identyfi kator – OO

 Z uzyskanych informacji operacyjnych wynika, że na terenie 
Cz[ęstochowy] ukonstytuował się Regionalny Komitet Obywatelski[,] którego 
bieżącym zadaniem jest prowadzenie prac związanych z udziałem niezależnych 
środowisk związkowych, społecznych i politycznych regionu w wyborach do 
Sejmu i Senatu.
Przewodniczącym Komitetu został pracownik naukowy Politechniki 
Częstochowskiej doc. dr hab. Janina Ujma, natomiast sekretarzem Jarosław 
Kapsa fi gurant prowadzonej przez nasz Wydział sprawy operacyjnego 
rozpracowania krypt[onim] „Szef” CZ-6935.
Ponadto w skład komitetu weszli: Adam Banaszkiewicz1, Marek Dziubek2, 
Szymon Giżyński3, Zbigniew Śliwiński, Piotr Tokarczyk, Michał Woziwódzki4, 
Jerzy Ziora5.
 Ponadto z uzyskanej informacji wynika, że członkowie komitetu pełnić 
będą dyżury w Auli Akademickiej kościoła św. Wojciecha w Cz[ęstocho]wie 
codziennie z wyjątkiem niedziel w godz. 18.00-20.00.
  W związku z powyższym założono sprawę operacyjnego sprawdzenia 
krypt[onim] „Niezależni” w ramach której zmierzać się będzie do:

− potwierdzenia i pogłębienia informacji w kwestii powstania w[yżej] 
wym[ienionego] komitetu,

− wszechstronnego rozpoznania osób wchodzących w skład komitetu 
ze szczególnym uwzględnieniem postaw społeczno-politycznych,

a-a Wpisano odręcznie.
b Liczba przekreslona odręcznie.
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− uzyskiwania wyprzedzających informacji na temat podejmowanych przez 
komitet ewentualnych działań niezgodnych z obecnie obowiązującym 
porządkiem prawnym,

− bieżącego informowania władz polityczno-administracyjnych o po-
dejmowanych działaniach powstałego komitetu i neutralizowania 
negatywnych inicjatyw.

kpt. Z. Warkiewiczc6

Wykonano w 3 egz.
Egz. nr 1 – adresat
Egz. nr 2, 3 – a/a

Oprac. WZ, druk KM
Dz. masz. – 00147/89

Źródło: AIPN Ka, 010/71, k. 18, oryginał, mps.

1 Adam Banaszkiewicz (ur. 1946). Nauczyciel akademicki, działacz związkowy; 1979, 1987 
zwolniony z Politechniki Częstochowskiej za działalność w DA; 1982 działacz Duszpasterstwa 
Osób Pozbawionych Wolności i ich Rodzin; 1982-1989 kolporter prasy i wydawnictw pod-
ziemnych; 1983-1989 członek Diecezjalnego Komitetu Pomocy Bliźniemu; 1988-1989 członek 
Konsulty Wydziału Duszpasterstwa Zawodowego Kurii Częstochowskiej; od 1990 prezes KIK 
w Częstochowie; 1998, 2002 wiceprzewodniczący Rady Miasta w Częstochowie; do 1978 rozpra-
cowywany w ramach SOR kryptonim „Klerykał”; 1984-1989 w ramach SOR kryptonim „Mści-
ciel”. AIPN Ka, 027/36, t. 2, k. 1-38; Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL…, t. 1, s. 28.

2 Marek Dziubek (ur. 1959). Działacz związkowy, polityk; 1980 współzałożyciel NZS na 
Akademii Rolniczej w Krakowie; 1982-1984 współredaktor Biuletynu „Hejnał” i „Z Ukrycia”; 
1987-1993 współzałożyciel Klubu Myśli Politycznej Dziekania; 1989 członek Konsulty Wydziału 
Duszpasterstwa Zawodowego Kurii Częstochowskiej; 1989-1993 poseł na Sejm RP. AIPN Ka, 
010/71, k. 93; AIPN Ka, 010/72, t. 1, k. 84-85; M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie 
częstochowskim…, s. 118 n.

3 Szymon Giżyński (ur. 1956). Polityk; 1989 członek KO w Częstochowie; 1997-1998 woje-
woda częstochowski; od 2001 poseł na Sejm RP. AIPN Ka, 010/71, k. 144, 149; M. Nowakowska 
Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim…, s. 118 n.

4 Michał Woziwódzki (ur. 1936). Działacz związkowy; 1981 członek Prezydium KZ NSZZ 
„Solidarność” Huty im. Bolesława Bieruta w Częstochowie; 1981 członek ZR NSZZ „Solidarność” 

c Poniżej z prawej strony pieczęć podłużna Naczelnik Wydziału III WUSW w Częstochowie 
ppłk mgr Witold Szewczyk oraz podpis nieczytelny.
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Region Częstochowa; 1981-1982 internowany. AIPN Ka, 010/71, k. 148; W. Rotarski, Często-
chowska lista internowanych, cz. IV (U-Z), „Gazeta Solidarna” (2007), nr 215, s. 9.

5 Jerzy Ziora (ur. 1946). Nauczyciel akademicki, działacz związkowy; działacz nielegalnych 
struktur związkowych; 1989 członek KZ NSZZ „Solidarność” Politechniki Częstochowskiej. 
AIPN Ka, 010/71, k. 147; M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim…, 
s. 110 n.

6 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
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Nr 131

1989 kwiecień 26, Częstochowa – Informacja na temat rozwoju sytuacji 
społeczno-politycznej.

Częstochowa, 1989-04-26
Tajne

Egz. nr a2a

      
Kierownik Zespołu Informacyjnego

    Sztabu WUSW
w Częstochowie

Informacja
 W częstochowskich środowiskach inteligenckich w dalszym ciągu z 
dużym zainteresowaniem obserwowany jest bieżący rozwój sytuacji społ[eczno]-
polit[ycznej] i gospodarczej w kraju. Ile dyskusji prowadzonych jest również w 
kontekście prowadzonej kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu, jak również 
zbliżającego się święta 1 Maja.
 Z posiadanych informacji operacyjnych wynika, że sytuacja na 
P[olitechnice] Cz[ęstochowskiej] po legalizacji NSZZ „S” jest ustabilizowana. 
Pracownicy naukowi i techniczni tej uczelni wyczekują na dalszy rozwój sytuacji 
w kraju. Np. w Wydz[iale] Budownictwa NSZZ „S” liczy 3 osoby, a w Instytucie 
Obróbki Plastycznej i Spawalnictwa do „S” należy 12 osób. „S” oceniana jest 
w tym środowisku jako przeciwny biegun fasadowego ZNP, które zajmuje się 
rozdzielnictwem wczasów i warzyw na zimę. „S” w przekonaniu wielu osób 
będzie autentycznym związkiem zawodowym, broniącym praw pracowniczych, 
zrzeszających całą kadrę pracowniczą P[olitechniki] Cz[ęstochowskiej] /
nauczyciele akademiccy, pracownicy techniczni, administracja/, a nie jak w 
przypadku ZNP tylko nauczycieli.
Na najbliższy okres planowane są działania organizacyjne w tym: dn[ia] 
26.04.br. o godz. 15.15 zorganizowani zebrania KZ NSZZ „S” P[olitechnice] 
Cz[ęstochowskiej] w sali posiedzeń Rady Wydziału Budowy Maszyn oraz dn[ia] 
10.05.br. godz. 17.00 zorganizowanie zebrania walnego członków „S” w klubie 
„Politechnik”. Planuje się także wzmóc działania agitacyjne, gdyż jak na razie 
nie można mówić o zbyt dużym napływie ludzi do związku „S”.
Zbiórka pracowników i studentów na pochód 1-majowy nastąpi w dn[iu] 1.05.br. 
o godz. 9.45 w rejonie ul. Kuczkowskiego obok Wydz[iału] Budowy Maszyn. 

a-a Wpisano odręcznie.
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Przedstawiciele obu uczelni maszerować będą w IV grupie, reprezentując załogi 
zakładów i instytucji mających swoje siedziby w północnejb części miasta. 
Podczas przemarszu kolejność w szyku będzie następująca:
na czele napis z nazwą instytucji, dalej symbol P[olitechniki] Cz[ęstochowskiej] 
i sztandar. W dalszej kolejności będą szli członkowie senatu, organizacji 
młodzieżowych oraz pracowników i studentów. Nie przewiduje się podziału 
pracowników i studentów na wydziały. Wg posiadanego rozpoznania 
operacyjnego należy się liczyć z niewielką frekwencją uczestników pochodu ze 
środowiska akademickiego.
 W piątek 21.04.br. o godz. 12.00 w Komitecie Uczelnianym PZPR 
P[olitechniki] Cz[ęstochowskiej] odbyło się zebranie komendantów wydziałowych 
odpowiedzialnych za organizację pochodu pierwszomajowego P[olitechniki] 
Cz[ęstochowskiej] W prowadzonych dyskusjach komendanci wyrażali pogląd[,] 
iż pochód organizowany jest na wyraźne polecenie instancji wojewódzkiej, 
większość bowiem członków partii a także środowiska bezpartyjnego ma do 
tej decyzji stosunek krytyczny, a nawet negatywny. Liczono iż w tym roku 
wprowadzona będzie inna forma uczczenia Święta Pracy, gdyż czas pochodów 
zdaniem wypowiadających się po prostu przeżył się. Nie mogą tego jednak 
zrozumieć decydencic.
 W dniu dzisiejszym po raz trzeci środowiskowa rada DS-ów organizuje 
Turniej Domów Studenckich cz[ęstocho]wskiego środowiska akademickiego. 
W imprezie, która przeprowadzana jest w sali sportowej klubu „Politechnik”, 
o puchar Prezydenta Miasta walczą przedstawiciele 5 akademików WSP 
i P[olitechniki] Cz[ęstochowskiej]. Gośćmi imprezy są władze uczelni i 
gospodarze miasta. Impreza zabezpieczona jest przez pracowników Wydz[iału] 
III. Do chwili obecnej nie stwierdzono inicjatyw zmierzających do zakłócenia 
porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 W dniu 17.04.[19]89 r. w Koniecpolu powstał międzyzakładowy komitet 
robotniczy NSZZ „S”, w skład którego weszli przedstawiciele Koniecpolskich 
Z[akła]dów Płyt Pilśniowych, Zakładów Remontowo-Naprawczych, 
Koniecpolskich Z[akła]dów Chemicznych oraz innych.
Komisja powołała miejsko-gminny Komitet Obywatelski NSZZ „S” w 
Koniecpolu. Komitet ten w dn[iu] 23.04.br. zorganizował spotkanie którego 
celem było wytypowanie kandydata na posła do sejmu PRL. Wytypowano 
pracownika Koniecpolskich Z[akła]dów Płyt Pilśniowych, zatrudnionego 
na stanowisku szefa produkcji – Ligóra Eugeniusza1. Zdaniem typujących 
znajdzie on poparcie większości społeczeństwa Koniecpola, a także, jak wynika 
z rozpoznania operacyjnego – wśród członków PZPR.

b W oryginale płnocnej.
c W oryginale decydeni.
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W trakcie zaproponowano ufundowanie sztandaru dla MKR NSZZ „S” w 
Koniecpolu, przekazanie którego ma nastąpić w dn[iu] 30.0[4].[19]89 [r.] o 
godz. 12.00 w kościele św. Trójcy.
 W dn[iu] dzisiejszym w siedzibie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 
przy Al. Wolności w Cz[ęstocho]wie, odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie 
wym[ienionego] towarzystwa. Poświęcone ono będzie rozpatrzeniu kandydatury 
na senatora z ramienia PTL – ob[ywatela] Wojciechowskiego2, sprawującego 
funkcję przewodniczącego Zarządu Głównego PTLd.

l.dz. masz. – 089/89

Źródło: AIPN Ka, 021/32, t. 4, k. 132-133, oryginał, mps.

1 Brak bliższych danych.
2 Brak bliższych danych.

d Poniżej z prawej strony podpis nieczytelny.
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Nr 132

1989 maj 1, Częstochowa – Informacja na temat obchodów 1 Maja.

Częstochowa, 1989-05-01
Tajne

Egz. nr a2a

      
Kierownik Zespołu Informacyjnego

    Sztabu WUSW 
w Częstochowie

Informacja

 Zgodnie z tradycją po raz czterdziesty piąty na terenie Częstochowy 
odbyły się uroczyste obchody Święta Pracy. 
Podobnie jak w latach ubiegłych na miejsce 1-majowej manifestacji wyznaczono 
ul. Al. Zawadzkiego na wysokości WSP. Przed godz. 10.00 nastąpił przemarsz 
Prezydium Manifestacji z budynku WSP na trybunę honorową. Po wysłuchaniu 
z głośników Hymnu oraz krótkiego przemówienia I sekretarza KZ PZPR 
tow[arzysza] W[ojciecha] Jaruzelskiego o godz. 10.20 wiec otworzyła grupa 
czołowa składająca się z orkiestr dętych, pocztów sztandarowych, członków 
ZBoWiD i weteranów ruchu robotniczego. W dalszej kolejności przed trybuną 
honorową przemaszerowała grupa I w której szła młodzież zrzeszona w ZHP, 
młodzież szkolna i pracownicy oświaty. Grupa ta liczyła ok. 15 tys. osób, w 
tym: ZHP ok. 2 tys. młodzież reprezentująca starsze klasy szkół podstawowych 
liczyła ok. 10-12 tys. osób, a reprezentacja ZNP szkół podstawowych ok. 2 
tys. nauczycieli. Następnie przed trybuna honorową przeszli przedstawiciele 
instytucji i zakładów pracy mających swe siedziby w płd. części miasta, z 
reprezentacją Huty „Częstochowa” na czele, którzy stanowili grupę II. Po 
przejściu grupy III grupującej instytucje i zakłady pracy z siedzibami w centrum 
Cz[ęstocho]wy z CzZPB im. Z. Modzelewskiegob „Ceba” na czele, przed trybuną 
przemaszerowali reprezentanci instytucji i zakładów pracy z siedzibami w płn. 
części miasta[,] w skład której wchodzili przedstawiciele obu częstochowskich 
uczelni tj. WSP i P[olitechniki] Cz[ęstochowskiej]. Reprezentacja WSP 
liczyła ok. 120 pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów, natomiast 
środowisko P[olitechniki] Cz[ęstochowskiej] reprezentowane było przez ok. 
220 osób. Osobno szli przedstawiciele ZSP w liczbie 15 osób, z czego większość 

a-a Wpisano odręcznie.
b W oryginale Modzielewskiego.
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to etatowi pracownicy Rady Okręgowej. Wszyscy nieśli biało-czerwone lub 
czerwone szturmówki. Uwagę zwracała 8 osobowa grupa studentów z Syrii, 
którzy nieśli swoje fl agi państwowe.
Bardzo niską frekwencję odnotowano wśród przedstawicieli innych środowisk 
i obiektów biorących udział w pochodzie ochranianych przez tut[ejszy] 
Wydz[iał] III. I tak: środowisko kultury reprezentowało ok. 20 osób w tym: 
teatr im. A[dama] Mickiewicza 12, kina -2 i fi lharmonię 1 osoba. Spółdzielnia 
Poligrafi czno-Wydawnicza i Częstochowskie Zakłady Grafi cznec razem 40 
osób, służbę zdrowia ok. 250 osób, Adwokaturę reprezentowało ok. 70-75 osób. 
Dom Książki i RSW „Prasa-Książka-Ruch” po ok. 34-40 osób.
 W dn[iu] [19]89d.05.01 o godz. 10.00 w intencji Święta Pracy odbyła się 
msza św. w kaplicy MBCz. na J[asnej] Górze z udziałem ok. 3 tys. osób, w tym 
działaczy struktur opozycyjno-solidarnościowych.
W trakcie mszy prezentowano n[a] w[ałach] transparenty:

− sztandar „Solidarność Wykromet”
− „Solidarność WPEC Częstochowa”
− „Solidarność Wiejska Olsztyn k. Cz[ęstocho]wye”
− „NSZZ Solidarność Cz.Z.P.L. „Stradom”
− „KPN”
− „NZS –WSP – Częstochowa”
− „Precz z 1-ym, chcemy 3-go”
− „Solidarność Region Cz[ęstocho]wa”
− „Solidarność Huta Częstochowa”
− „Solidarność”
− „ZGW Sabinów Solidarność”
− „Solidarność Elanex”
− „Solidarność FUM Wykromet”
− „Stół z powyłamywanymi nogami – NZS”
− 6 fl ag z napisem „Solidarność”

Przed wejściem głównym na J[asną] G[órę] rozprowadzano przed 
mszą oraz w trakcie jej trwania tzw. cegiełki o nominale 1000 zł Regionalnego 
Komitetu Obywatelskiego na fundusz wyborczy.
Ok. godz. 11.30 uczestnicy mszy, w tym grupy prezentujące ww.f transparenty 
ruszyły zgodnie z przyjętym scenariuszem w zorganizowanym szyku w kierunku 
GNŻ. Przy GNŻ zatrzymało się ok. 1200 osób, znaczna część pozostałych 
uczestników mszy spokojnie rozchodziła się do domów. Zgromadzeni przy 

c W oryginale Graniczne.
d W oryginale 5.
e W oryginale k/Cz-wy.
f W oryginale w/w.
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GNŻ odśpiewali pieśń „Ojczyzno ma” oraz dwie zwrotki hymnu państwowego, 
prezentując znak „V”. Następnie na wezwanie przedstawiciela RKW „Solidarność 
Regionu Częstochowa” większość transparentów i fl ag „Solidarnościowych” 
zostało zwiniętych i nastąpiło stopniowe rozchodzenie się do domów. Nie 
zwinęły natomiast swych transparentów grupy prezentujące transparenty o treści 
„KPN”, „NZS – WSP – Cz[ęstocho]wa”, „Precz z 1-ym, chcemy 3-go”, „Stół 
z powyłamywanymi nogami – NZS”, które spokojnie w luźnym szeregu, licząc 
ok. 500 osób kontynuowały marsz w kierunku Al. NMP. Pochód ostatecznie 
rozwiązał się na Pl. Nowotki ok. godz. 12.15 licząc w tym czasie ok. 200 osób. 
W trakcie przemarszu odśpiewano „Rotę”.
Innych wrogich politycznie akcentów nie odnotowano. Nie stwierdzono prób 
zakłóceń ładu i porządku publicznego.

W dniu dzisiejszym o godz. 7.45 przed miejskim domem kultury w 
Praszce zebrała się ok. 100 osobowa grupa członków „S” wraz ze sztandarem 
„Solidarności”, która udała się do kościoła parafi alnego w Praszce na uroczystą 
mszę celebrowaną przez bp [Miłosława] Kołodziejczyka. W trakcie mszy 
przedstawiciel „S” z „Polmo” w Praszce wręczył bp. wiązankę kwiatów 
dziękując za powtórne poświęcenie sztandaru. Powiedział m.in. że od czasu 
pierwszego poświęcenia sztandar został zbrukany, a obecnie znajduje się we 
właściwych rękach i an właściwym miejscu. W mszy uczestniczyło ok. 1000 
osób, głównie mężczyzn. Po mszy, po odśpiewaniu „Boże coś Polskę” przed 
kościołem uformował się pochód liczący ok. 300 osób, który przemaszerował 
do zakładów ZSM „Polmo”[,] gdzie odbył się wiec członków „Solidarności”. Na 
przemarsz i organizację pochodu władze administracyjne wyraziły zgodęg.

al.dz. masz. – 0173/89a

Źródło: AIPN Ka, 021/32, t. 4, k. 139-140, oryginał, mps.

g Poniżej z prawej strony podpis nieczytelny.
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Nr 133

1989 maj 24, Częstochowa – Notatka służbowa w sprawie audycji radiowej 
„Solidarność”.

Częstochowa 1989.05.24
Tajne spec[janego] znaczenia

Egz. poj[edynczy]

Notatka służbowa
/dot[ycząca] audycji radiowej „S”/

 Treść audycji radiowej przejętej operacyjnie w dniu 19 bm. nagranej 
w dn[iu] 17 bm. przez H[alinę] Grzybowską po uprzednim ofi cjalnym piśmie 
M[ariusza] Maszkiewicza do dyrekcji teatru.

„Witamy państwa – nadajemy audycję wyborczą RKO „S” w 
Cz[ęstocho]wie.

- piosenka
Nadajemy audycję wyborczą RKO „S” w Cz[ęstocho]wie.

- przerywnik
Przeżywamy to po raz pierwszy od końca wojny. Wybory w których cząstka 
obwarowana ściśle cyframi i procentami może należeć do nas. Społeczeństwo w 
tym obszarze cząstki poczuło się nagle podmiotem.

- przerywnik.
Dlaczego idziemy głosować?
Wzywamy wszystkich do udziału w wyborach dla tego, że widzimy pożytek 
jaki Polska może osiągnąć przez udział sił niezależnych w Sejmie i Senacie. 
To ważna szansa na dziś i na przyszłość. Wiemy, że tysiące ludzi zadaje sobie 
pytanie, dlaczego mielibyśmy uczestniczyć w tych wyborach? Co nam to da? 
Przecież to nie są w pełni wybory demokratyczne. Chcemy odpowiedzieć na te 
pytania.
 Stając do wyborów nie zamykamy oczu na nadal nie demokratyczny 
charakter systemu rządzenia krajem i nie zamierzamy go uwiarygodnić. 
Chcemy ten system zmienić, dokonując tego w drodze ewolucyjnych przemian. 
Wykorzystując także metody parlamentarne. Otwarcie możliwości ograniczonego 
udziału w parlamencie nie jest łaską ze strony władz, lecz oddanie narodowi 
części tego co mu się należy.

- przerywnik
Już z górą 40 lat rządy w Polsce są niedemokratyczne i nie kontrolowane. 

Tegoroczne wybory nie uczynią ich demokratycznymi, mogą jednak sprawić, 
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że odtąd społeczeństwo będzie kontrolować rządy przez swoich niezależnych 
przedstawicieli. Stanie się tak, jeśli w obu izbach znajdzie się odpowiednia liczba 
wybranych przez nas osób. Muszą to być ludzie mądrzy, pracowici i dociekliwi a 
przede wszystkim uczciwi. Tacy, którzy nie dadzą się kupić lub złamać.

- przerywnik
Do czego będziemy dążyć?
Naszym celem jest suwerenność narodu i niepodległość kraju, naprawa 
Rzeczypospolitej. Będziemy dążyć do tego celu stosując metody legalnej 
działalności, parlamentarnej działalności politycznej. Dążymy do ugruntowania 
praw ludzkich i obywatelskich, aby wolni ludzie mogli wspólnie budować swój 
kraj. Dążymy do przebudowy gospodarki i do nowej polityki społecznej, aby 
praca nabrała znów sensu, a ludzie uzyskali należne im, godne warunki życia.

- piosenka
Przedstawiamy kandydatów „S” do Senatu:
Andrzej Machalski - /tekst zgodny z ulotką – A C./
Andrzej Rozmarynowicza - /tekst zgodny z ulotką – A C./

Do Sejmu:
Jarosław Kapsa -/tekst zgodny z ulotką – A C./
Słuchacie Państwo audycji wyborczej RKO „S” w Cz[ęstocho]wie.

- piosenka
„Nasi kandydaci nie muszą być gwiazdami telewizyjnymi, seksbombami ani 
pogromcami lwów. Musza być mądrzy i uczciwi, muszą być ludźmi na których 
możemy polegać. To wszystko. To więcej niż wszystko. Jestem za nimi, ponieważ 
reprezentują Polskę, Polskę a nie cyrk.

Stefan Bratkowski”b.
- przerywnik

Zawiłości wyborczej ordynacji niepokoją naszych wyborców. Które głosy będą 
ważne? Te wszystkie karty, na których w glosowaniu do Sejmu pozostanie tylko 
nazwisko jednego kandydata. Na karcie do głosowania nie będzie zaznaczone, 
który kandydat reprezentuje „S”, a który nie. Trzeba więc przed przyjściem do 
wyborczego lokalu znać dobrze jego nazwisko i tylko to nazwisko zostawić na 
karcie do głosownia na mandat bezpartyjny. Wszystkie inne skreślić.
Do Senatu.
Kandydatów do senatu polecanych przez „S” trzeba będzie wyłowić spośród 
nazwisk wszystkich kandydatów umieszczonych w porządku alfabetycznym. 
Inne dokładnie wykreślić, jeśli głosujesz na program „S”. Czyli pozostawiamy 
dwa nazwiska: Andrzeja Rozmarynowicza i Andrzeja Machalskiego.
Lista krajowa – dodatkowa karta. Zasady skreślania te same. Skreślić trzeba 
nazwisko po nazwisku, tych przeciwko którym się głosuje. 
To ważne. Nie ma powodów oszczędzać konkurentów.
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- przerywnik
Nie głosujesz przez lenistwo, oddasz mandat komunistom.
Jeśli popierasz program Lecha Wałęsy i KO „S”, skreśl na wszystkich kartach 
wyborczych, które otrzymasz – wszystkie nazwiska. Osobno skreślaj linią 
poziomą każde nazwisko oprócz naszych kandydatów.
Do Senatu:
A[ndrzeja] M[achalskiego] i A[ndrzeja] R[ozmarynowicza]
Do Sejmu:
J[arosława] K[apsy]
Nie rezygnuj z szansy, jaką ci daje możliwość wybrania autentycznych 
przedstawicieli społecznych

- piosenka
Za zgodność

ppor. A. Czepielac 

Źródło: AIPN Ka, 010/71, k. 280-281, oryginał, mps.

1 Andrzej Rozmarynowicz (1923-1999). Działacz związkowy, prawnik, polityk; żołnierz 
AK; wicedziekan Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie; prześladowany przez władze ko-
munistyczne; działacz NSZZ „Solidarność”; uczestnik obrad Okrągłego Stołu; 1989-1991 senator 
RP. AIPN Ka, 010/71, k. 84, 93; AIPN Ka, 010/72, t. 1, k. 77-79; J. Kapsa, Komitet Obywatelski…, 
s. 53 n.

2 Stefan Bratkowski (ur. 1934). Nauczyciel akademicki, działacz związkowy; 1981 usunięty 
z PZPR; 1983-1984 organizator Wolnej Wszechnicy Robotniczej w parafi i św. Stanisława Kost-
ki w Warszawie; 1988-1990 członek KO przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”; uczest-
nik obrad Okrągłego Stołu; 1991-1992 prezes Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”; 1981-1989 
rozpracowywany w ramach SOS kryptonim „Szmaragd”; 1989-1990 rozpracowywany w ramach 
KE kryptonim „Szmaragd”. M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim…, 
s. 322.

3 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.

a Powyżej podpis nieczytelny.
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Nr 134

1989 maj 30, Częstochowa – Informacja na temat wyborów 4 czerwca 1989 r.

Częstochowa, 1989-05-30
Tajne

Egz. nr a2a

      
Kierownik Zespołu Informacyjnego 
Sztabu WUSW 
w Częstochowie

Informacja
 W dniu dzisiejszym planuje się zakończenie druku karta wyborczych 
w Częstochowskich Zakładach Grafi cznych. Całość prac z tym związanych 
przebiegła bez zakłóceń przy wzmożonym dozorze osób funkcyjnych.
 W komentarzach i opiniach wygłaszanych na temat wyborów wśród 
załogi Częstochowskich Zakładów Grafi cznych wyraża się przede wszystkim 
nadzieję na poprawę sytuacji ekonomiczno-gospodarczej[,] jako ewentualnego 
pozytywnego efektu nowego układu sił w najwyższych władzach Polski, 
jaki niewątpliwie zaistnieje po wyborach do Sejmu i Senatu. W spekulacjach 
dotyczących przewidywań przedwyborczych duże szanse dają rozmówcy 
kandydatom „Solidarności”, m.in. z uwagi na fakt, że kampania prowadzona 
przez Komitet Obywatelski jest wg nowych ocen znacznie bardziej zauważalna 
i przekonywująca niż kampania strony koalicyjno-rządowej.
 W dniu [19]89.05.29 w godz. 14.00-15.00 odbyło się spotkanie 
powołanej przez rektora WSP komisji ds. studenckich postulatów, w której 
uczestniczyli wyznaczeni pracownicy WSP oraz delegacje studentów NZS przy 
WSP. Spotkaniu przewodniczył prorektor [Włodzimierz] Brzezin1. Uzgodniono 
ok. 80% postulatów, których realizacja możliwa jest do wdrożenia od zaraz 
m.in. pozytywnie rozstrzygnięto kwestię korzystania z anteny satelitarnej. Do 
dalszej dyskusji odłożono 3 postulaty, a mianowicie sprawę określenia granic 
administracyjno-geodezyjnych terenów uczelnianych /brak wystarczającej 
dokumentacji/, kwestię podziału funduszów dla organizacji studenckich oraz 
rozstrzygnięcia w sprawie możliwości automatycznego korzystania przez 
studentów z egzaminów komisyjnych.

a-a Wpisano odręcznie.
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W sprawie podziału funduszów dla organizacji studenckich prorektor [Włodzimierz] 
Brzezin wyznaczył odrębne spotkanie wszystkich zainteresowanych stron na 
dzień [19]89.06.02.
Spotkanie miało spokojny przebieg, nie odnotowano postaw agresywnych ze 
strony działaczy NZS-u. W dniu dzisiejszym przewidziane jest dodatkowe 
spotkanie prof. [Włodzimierz] Brzezinb z delegacją NZS.
Z posiadanych informacji wynika, że obecni liderzy NZS przy WSP rozważają 
możliwość zorganizowania strajku na uczelni, jednakże, czekają na pozytywne 
rozwiązanie zgłoszonych postulatów, a z drugiej strony obawiają się możliwości 
niskiej frekwencji i kompromitacji z uwagi na ogólnie niechętne nastawienie 
całego środowiska studenckiego do strajków ponieważ zbliża się sesja 
egzaminacyjna i trwa „gonitwa” za zaliczeniami. Przeciwko organizowaniu 
strajku jest również NSZZ „Solidarność” przy WSP, którego przedstawiciel 
mgr Margasiński2 odpowiedzialny za współdziałanie i organizację NZS 
apelował w rozmowie z działaczami NZS o rozwagę i wstrzymanie się z akcjami 
protestacyjnymi do czasu zakończenia wyborów.
Działacze NZS wywiesili w dniu dzisiejszym na tablicy ogłoszeń w budynku 
głównym WSP plakat zawierający następującą treść: „Wiec NZS godz. 19.00 
pod „Gigantem”. Manifestacja – Siting – czy strajk?”. Na parterze /naprzeciwko 
widny/ DS.-6 umieszczony jest również transparent „NZS”.
Przebieg wiecu zostanie operacyjnie i fi zycznie zabezpieczony przez tut[ejszy] 
Wydział III.
 W dniu dzisiejszym o godz. 17.30 w Klubie „Politechnik” odbędzie 
się spotkanie przedwyborcze z kandydatami do Sejmu i Senatu organizowane 
przez Komitet Obywatelski „Solidarność” w Częstochowie. Afi sze informacyjne 
na ten temat wywieszone są na terenie miasteczka studenckiego oraz w 
budynkach uczelnianych. Na niektórych z plakatów m. in. umieszczonym przy 
ul. Chłopickiego do treści dołączony jest dopisek „z możliwością uczestnictwa 
kontrkandydatów”.
Przebieg spotkania zostanie zabezpieczony operacyjnie.
 W dniu 29.05.br. o godz. 13.00 odbyło się posiedzenie Regionalnego 
Komitetu Wyborczego poświęcone toczącej się kampanii przedwyborczej. Z 
posiadanych informacji operacyjnych wynika, że Regionalny Komitet Obywatelski 
ma wiele problemów do rozwiązania w toczącej się kampanii. Przedstawiciele 
RKO narzekają, że brakuje im samochodów i ludzi do rozwieszania po domach 
ulotek i do rozwożenia ich po wsiach. Braki w ludziach szacują na 1000 osób.
 Z uzyskanych operacyjnie informacji wynika, że Mariusz 
Maszkiewicz w dniu 26.05.br. udzielił telefonicznie wywiadu redaktorowi 

b W oryginale Brzezina.
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Radia Wolna Europa Maciejowi Morawskiemu3. [Mariusz] Maszkiewicz 
w swej wypowiedzi ocenił dotychczasowy przebieg kampanii wyborczej, 
określając liczbę przeprowadzonych spotkań z wyborcami kandydatów strony 
solidarnościowo-opozycyjnej, podał przybliżoną cyfrę od 10 do 40. Podkreślił, 
że generalnie ludność jest nastawiona do „S” pozytywnie. Za cenną uznał pomoc 
studentów w kolportowaniu materiałów propagandowych i poparcie udzielone 
„S” w rozgrywkach politycznych. Poinformował o fakcie pobicia działacza „S” 
w Pajęcznie Zbyszka Rosy4, przedstawiając to zdarzenie w sposób obiektywny 
bez napastliwości na władzę.
W końcowej części wypowiedzi podał informację, że 3 czerwca o godz. 16.00 na 
Jasnej Górze odbędzie się msza w intencji Ojczyzny[,] w której weźmie udział 
zapewne wielu ludzi z województwa częstochowskiego i całego kraju.
 W dni dzisiejszym przejęto operacyjnie pismo Biura Wyborczego 
Komitetu Obywatelskiego pt. „Częstochowski Kurier Wyborczy” nr 2 z dn[ia] 
28.05.br.
W numerze znajdują się następujące artykuły i informacje:

− „Dlaczego idziemy głosować” – w którym podkreśla się znaczenie udziału 
szerokich mas społeczeństwa w zbliżającym się akcie wyborczym oraz 
przełomowy charakter obecnych wyborów w całej powojennej historii 
Polski Ludowej. W dalszej części określa się również cele działalności „S”: 
„suwerenność narodu i niepodległość kraju, naprawa Rzeczypospolitej, 
ugruntowanie praw ludzkich i obywatelskich, przebudowy gospodarki i 
polityki społecznej”. Jako drogę realizacji tych celów określa się legalna 
działalność i parlamentarną walkę polityczną,

− programy wyborcze kandydatów „S” do Sejmu i Senatu: Jarosława 
Kapsy, Andrzeja Machalskiego i Andrzeja Rozmarynowicza. W treści 
tych programów zwraca uwagę Agresywność wystąpienia J[arosława] 
Kapsy, który postuluje m.in. skrócenie służby wojskowej do jednego 
roku, znaczne zmniejszenie ilości formacji pomocniczych LWP, 
dezideologizację wojska, zapewnienie każdemu obywatelowi prawa 
odmowy służby wojskowej, uczynienie z milicji aparatu apolitycznego i 
likwidację Służby Bezpieczeństwa,

− szczegółowa instrukcja jak głosować na kandydata „Solidarności”,
apel do wszystkich struktur NSZZ „S” „NZS” i innych grup opozycyjnych o 
czynne włączenie się w kampanię wyborcza i odłożenie spraw związkowych 
i organizacyjnych na okres powyborczyc. 

Źródło: AIPN Ka, 021/32, t. 4, k. 185-186, oryginał, mps.

c Poniżej z prawej strony podpis nieczytelny.
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1 Włodzimierz Brzezin (1926-2008). Nauczyciel akademicki; 1975-1985 prezes Oddziału 
Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Częstochowie; 1980-1984 rektor 
WSP w Częstochowie; 1993-1994 p.o. dyrektora Instytutu Zarządzania na prawa Wydziału Poli-
techniki Częstochowskiej. A. Gąsiorski, Politechnika Częstochowska…, s. 493.

2 Brak bliższych danych.
3 Brak bliższych danych.
4 Rosa Zbigniew (ur. 1961). Działacz związkowy; 1988-1990 członek KO w Pajęcznie; 1989 

rozpracowywany w ramach SO kryptonim „Niezależni”. AIPN Ka, 010/71, s. 38.
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Nr 135

1989 czerwiec 5, Częstochowa – Informacja na temat wyników wyborów.

Częstochowa, 1989-06-05
Tajne

Egz. nr […]a

      
Kierownik Zespołu Informacyjnego

    Sztabu WUSW
w Częstochowie

Informacja
 Głównymi tematami komentarzy i opinii wygłaszanych w miejscowych 
środowiskach są wczorajsze wybory. Praktycznie we wszystkich wypowiedziach 
dominuje pogląd, że były to naprawdę uczciwe wybory, dzięki czemu 
odnotowano dość duża frekwencję. Wiele osób wcześniej nie chodziło na 
wybory, gdyż jak twierdzą – nie było sensu. W dotychczasowych wyborach ich 
wyniki niejednokrotnie były wiadome wcześniej. We wszystkich środowiskach 
w województwie częstochowskim na ogólną liczbę uprawnionych do głosowania 
wynoszącą 557.717 osób, w wyborach wzięło udział 357.616, co stanowi – 
64,1%.
W okręgu nr 18 odnotowano frekwencję wynoszącą 64,2% a w okręgu nr 19 
– 64,0%. W Częstochowie frekwencja wynosiła 66%. Największą frekwencję 
odnotowano w takich miejscowościach jak: Kalety – 73,2%, Woźniki – 70,8% 
i Koszęcin – 71,3%, najmniejszą natomiast w Kroczycach – 47,7%, Radkowie 
50,3% i w Żytnie – 50,5%.
W wielu wypowiedziach stwierdza się, że cieszy duża frekwencja ale to jest 
sprawa drugorzędna. Najważniejsze są wyniki jakie osiągną poszczególni 
kandydaci, zarówno strony opozycyjno – solidarnościowej jak i rządowo-
koalicyjnej. Spekulacje na temat wyników głosowania są więc najczęściej 
poruszanym problemem we wszystkich dyskusjach.
 Z posiadanego rozpoznania operacyjnego wynika, że strona 
solidarnościowa z przebiegu wczorajszych wyborów jest wielce zadowolona. 
Zdaniem przedstawicieli „S” osiągnęli oni duży sukces. Możliwy on był 
ich zdaniemb dlatego, że znaczna część społeczeństwa nie darzy zaufaniem 
przedstawiciel strony koalicyjno-rządowej, twierdząc, że pomimo wielu obietnic 
i deklaracji rząd i partia nie mogą lub nie chcą przeprowadzić zasadniczych zmian 

a Pozostawiono bez wpisu.
b W oryginale dzaniem.
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w kraju. Dlatego też ludzie zdecydowali się głosować na nowe twarze. Uważają 
bowiem, że wejście opozycji do Sejmu i Senatu stworzy szansę na rozwiązanie 
wielu problemów, chociaż nie spodziewają się, że nastąpi to z dnia na dzień. 
Wolne wybory uważa się niejako warunkiem podstawowym przyszłych zmian. 
Zadowolenie z przebiegu wyborów odnotowano w środowisku studenckim. 
Wielu studentów z euforią odczytywało z list umieszczonych przed Domem 
Studenta nr 7 w Cz[ęstocho]wie wysokie lokaty uzyskane przez kandydatów 
miejscowej „S” – głównie J[arosława] Kapsę. Wyrażali zadowolenie, iż zgodnie 
z ich przewidywaniami „ich ludzie maja już zapewnione miejsce w Sejmie i 
Senacie”.
Z pewna ironią natomiast wymieniali nazwisko J. Jonkisza1, J[ózefa] Wypycha2, 
czy A[ndrzeja] Bilika3, którzy otrzymali bardzo małą ilość głosów. Wg nich 
podobne wyniki uzyskali kandydaci „S” i strony koalicyjno-rządowej w innych 
obwodach wyborczych regionu częstochowskiego.
  Z uzyskanych informacji wynika, że podczas głosowania w wielu 
obwodach wyborczych przedstawiciele „S” prowadzili agitację. W obwodzie nr 
21 przedstawiciel „S” J. Dyluś4 prowadził agitację słownie znieważył czł[onka] 
PZPR – pracownika Huty „Częstochowa” ob[ywatela] Małasiewicza5, za 
prowadzenie agitacji na rzecz strony koalicyjno-rządowej.
W obwodzie nr 13 v[i]ce przewodniczący Komisji Wyborczej Piotr Bilnik6 
prowadził na terenie lokalu agitację. Kilka razy odwiedzany był przez swego 
ojca Benedykta Bilnika7.
W obwodzie nr 3 po zakończeniu podliczania głosów przedstawiciele „S” 
z ironią często wręcz obraźliwie zwracali się do pozostałych członków komisji. 
Podkreślali własne zwycięstwo i porażkę koalicji rządowej. Lokal komisji 
wyborczej w PZU – agitację przed wejściem prowadził przewodniczący RKW 
„S” – A[leksander] Przygodziński i K[azimierz] Maciński /członek RKW/.
 Z uzyskanej informacji wynika, że w obwodzie wyborczym mieszczącym 
się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Cz[ęstocho]wie na ogólna liczbę 
uprawnionych do głosowania – 369 osób, głosy oddało 150 osób co stanowi 
mniej niż 50%.
W związku z powyższym w obwodzie tym mają odbyć się ponowne wybory 
w drugim terminie, o czym Komisja Wyborcza została powiadomiona przez 
Komitet Obywatelski drogę telefoniczną. Fakt ten wywołał wiele komentarzy, w 
których twierdzi się, że powtórne wybory nie mają sensu, gdy wiele osób /chorzy 
przebywający w szpitalu/ za kilka dni będzie już w domu i liczba uprawnionych 
do głosowania w tym zamkniętym obwodzie ponownie ulegnie zmianie.
 Uzyskano również informację, że znaczna część załogi Huty Częstochowa 
skreślała na listach wyborczych swojego dyr. J[ózefa] Wypycha. Wyrażana jest 
bowiem opinia, że jest to człowiek, który cieszy się w hucie dużym autorytetem 
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i szacunkiem, dbającym o załogę i zakład, który więcej zrobi dla huty, miasta i 
naszego regionu, będąc dalej dyrektorem huty niż piastując funkcję senatora w 
Warszawie.
Również w tym środowisku odnotowano zadowolenie z osiągnięcia przez stronę 
opozycyjno – solidarnościową wysokich wyników. Twierdzi się, że „S” to co 
zapowiadała podczas kampanii wyborczej w pełni osiągnęła. Pierwsza tura 
wyborów należała do „S” w drugiej partyjni będą się wybierać sami.
 Wśród komentarzy na uwagę zasługuje stwierdzenie, że ludzie skreślają 
partyjnych bez zastanowienia. „Oni /rząd/ sami sobie narobili bigosu. Trzeba teraz 
wyzyskać tę możliwość, żeby pokazać, że nie mają do czynieniac z głupcami”. 
„Bo to właśnie nie są żadne wybory. To jest plebiscyt zaufania czy raczej braku 
zaufania do obecnej władzy. To nie oznacza, że jest zaufanie do Lecha Wałęsy. 
To jest protest przeciwko władzy”.
 W środowiskach służby zdrowia i nauczycieli naszego regionu w gło-
szonych opiniach i komentarzach podkreśla się spodziewan[e] zwycięstwo „S”. 
Nie przypuszczano jednak, że będzie ono tak wyraźne.
Wyrażana jest jednocześnie obawa, czy tak wyraźne zwycięstwo nie spowoduje 
zachwiania równowagi w parlamencie na rzecz „Solidarności”. Może bowiem 
dojść do wypaczeń ze strony opozycji, podobnie jak w przeszłości przez PZPR 
– ze względu na brak kontroli.
Uważa się ponadto, że obecnie „S” nie będzie mogła stać na pozycji krytykanta, 
lecz będzie musiała pokazać społeczeństwu na co ja sta, aby zdobyć jeszcze 
większe zaufanie i poparcie. Jednocześnie sądzi się, że szybko wyjdziemy z kry-
zysu dzięki pomocy z USA i innych krajów zachodnich.
 Z dotychczasowego rozpoznania operacyjnego wynika, że w zdecydowanej 
większości obwodów wyborczych w województwie częstochowskim w walce 
o dwa mandaty senatorskie i trzy mandaty poselskie zwycięstwo odnieśli 
kandydaci „S”. Otrzymali oni zdecydowaną większość głosów. Stało się tak w 
wyniku kampanii „S”, która w swej propagandzie wzywała społeczeństwo do 
wykreślania wszystkich kandydatów oprócz członków Komitetu Obywatelskiego 
„S”. Spowodowała ona, że wymaganych 50% głosów nie osiągnęli zarówno 
kandydaci z ramienia PZPR, ale również z SD, ZSL, PZKS czy bezpartyjni.
Wg naszych informacji, jak również z informacji rozpowszechnianych przez 
stronę opozycyjno-solidarnościową w okręgu nr 18 największą ilość głosów 
na mandaty senatorów i posłów otrzymali kandydaci „S”: J[arosław] Kapsa – 
77,5%, A[ndrzej] Machalski8 – 72,31%, A[ndrzej] Rozmarynowicz – 72,88%. 
Pozostali kandydaci otrzymali głosów w granicach 20-30% i mniej.

c W oryginale ddczynienia.
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Na liście krajowej w województwie częstochowskim najwięcej głosów uzyskali 
/wg „S”/ [Mikołaj] Kozakiewicz9 – 49,40%, [Jerzy] Kawalerowicz10 – 47,0%, 
[Czesław] Kiszczak – 41,0%, [Franciszek] Rakowski – 43,0%. Najmniej głosów 
uzyskał St[anisław] Kania11 – 32,0%. dLiczby te mogą ulec zmianie i nie 
odzwierciedlają w pełni wyników wczorajszego głosowaniad.
  W chwili obecnej Wojewódzka Komisja Wyborcza prowadzi prace nad 
obliczaniem głosówe.

Źródło: AIPN Ka, 021/32, t. 4, k. 203-204, oryginał, mps.

1 Brak bliższych danych.
2 Józef Wypych (ur. 1939). Dyrektor Huty im. Bolesława Bieruta w Częstochowie; prezes 

Huty Częstochowa. J. Kapsa, Komitet Obywatelski…, s. 45 n.
3 Andrzej Bilik (ur. 1939). Dziennikarz, dyplomata; 1987-1989 wiceprzewodniczący Rady 

Interwizji; 1988-1990 dyrektor generalny programów informacyjnych TVP; redaktor naczelny 
(1992-1994) „Kuriera Polonijnego, (1995) „24 Godziny”, (1998-2000) redakcji RTV; 1989 uczest-
nik obrad „Okrągłego Stołu”; 1996-1997 ambasador RP w Algierze. J. Kapsa, Komitet Obywatel-
ski…, s. 60 n.

4 Brak bliższych danych.
5 Brak bliższych danych.
6 Brak bliższych danych.
7 Benedykt Bilnik (ur. 1931). Działacz związkowy; 1981 internowany; 1989 członek Wo-

jewódzkiej Komisji Wyborczej. AIPN Ka, 010/71, k. 164; M. Nowakowska Majcher, Opozycja 
w regionie częstochowskim…, s. 281-285.

8 Andrzej Machalski (ur. 1942). Nauczyciel akademicki, działacz związkowy, polityk; 1968-
1974 zastępca dyrektora w Ośrodku Dokumentacji Studiów Społecznych w Warszawie; 1980 wi-
ceprzewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Instytucie Prasy i Wydawnictw Novum; 1981 dele-
gat na I WZD Region Mazowsze; delegat na I KZD; redaktor czasopism podziemnych; 1982-1983 
więziony; prześladowany przez władze komunistyczne; 1984 prezes Spółdzielni Pracy Unicum; 
1988 współzałożyciel Warszawskiego Towarzystwa Gospodarczego; 1989 dyrektor Ogólnopol-
skiego Biura Wyborczego KO; 1989-1990 senator RP. AIPN Ka, 010/71, k. 83, 94; AIPN Ka, 
010/72, t. 1, k. 82-83; J. Kapsa, Komitet Obywatelski…, s. 51 n.

9 Mikołaj Kozakiewicz (1923-1998). Nauczyciel akademicki, polityk; 1976-1980 zastępca 
członka (1984-1989) członek (1988-1989) członek Prezydium NK ZSL; 1985-1993 poseł na Sejm 

d-d  Wpisano odręcznie.
e  Poniżej z prawej strony podpis nieczytelny.
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PRL (RP); 1989-1991 marszałek Sejmu PRL (RP). Służba Bezpieczeństwa wobec przemian poli-
tycznych…, s. 166.

10 Jerzy Kawalerowicz (1922-2007). Reżyser, polityk; od 1955 kierownik zespołu fi lmowego 
„Kadr”; 1966-1979 współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich; 1981-1983 
członek Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu FJN; 1985-1989 poseł na Sejm PRL. J. Kapsa, 
Komitet Obywatelski…, s. 70.

11 Stanisław Kania (ur. 1927). Działacz komunistyczny; 1945-1948 członek PPR; 1971-1980 
sekretarz (1975-1981 członek) BP KC PZPR; 1980-1981 I sekretarz KC PZPR; 1982-1985 czło-
nek Rady Państwa; 1972-1989 poseł na Sejm PRL. Stan wojenny w regionie łódzkim…, s. 191.
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Nr 136

1989 czerwiec 12, Częstochowa – Notatka służbowa w sprawie majątku NSZZ 
„Solidarność”.

Częstochowa 1989-06-12
kpt. Marek Łabuś
kier[ownik] sekcji Wydz[iału] Śledczego
WUSW w Częstochowie

Tajne spec[jalnego] znaczenia

Notatka urzędowa
dot[ycząca] majątku b[yłego] NSZZ „Solidarność”.

 Na podstawie dokumentacji przechowywanej w Wydziale Śledczym 
tut[ejszym] WUSW zabezpieczony majątek b[yłego] NSZZ „Solidarność” 
można podzielić na następujące grupy:

1. Przedmioty i dokumenty przekazane Marianowi Plewińskiemu – Zarządcy 
Komisarycznemu majątku NSZZ „Solidarność” w Cz[ęstocho]wie /
działającemu z upoważnienia Wojewody Częstochowskiego/.

2. Dokumentację fi nansową przekazaną do kierownictwa poszczególnych 
zakalców pracy i instytucji z terenu woj[ewództwa] częstochowskiego.

3. Przedmioty przekazane do Wydziału „C” tut[ejszego] WUSW /część 
z nich pozostaje nadal w depozycie Wydz[iału] „C”/.

4. Przedmioty i dokumenty przekazane do Departamentu II MSW
5. Przedmioty propagandowe b[yłego] NSZZ, które uległy zniszczeniu 

w tut[ejszym] Wydziale Śledczym.
6. Część przedmiotów i dokumentów stanowiąca prywatne mienie 

poszczególnych działaczy zostały im zwrócone indywidualnie /
pokwitowania w dyspozycji Wydz[iału] Śledczego/.

kpt. M[arek] Łabuśa

Źródło: AIPN Ka, 021/6, t. 1, k. 20, oryginał, mps.

a Powyżej podpis nieczytelny.
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Nr 137

1989 czerwiec 12, Częstochowa – Notatka urzędowa w sprawie spotkania 
Jarosława Kapsy z Zastępcą Szefa WUSW ds. SB w Częstochowie.

Częstochowa, 1989-06-12
mjr mgr W. Jaworski1
Radca Prawny WUSW

Notatka urzędowa
 W dniu 12.06.1989 roku o godz. 14.10 do Zastępcy Szefa WUSW ds. SB 
płk[.] mgr[.] Zygmunta Majki2 zgłosił się Ob[ywatel] Jarosława Kapsa – poseł 
/elekt/ na Sejm X Kadencji. Przybył w towarzystwie Ob[ywatela] Znaka z Sądu 
Wojewódzkiego w Częstochowie.
 Na wstępie płk Z[ygmunt] Majka pogratulował udanego udziału w 
wyborach[,] po czym zaproponował przejście do przedmiotu rozmowy.
 Jarosław Kapsa przedstawił dokument w sprawach praktyki stosowanej 
przez funkcjonariuszy SB wobec studentów nazywając ją „niedopuszczalną”. 
Podał przy tym, że „nie chcemy wracać do tego co było…” „Traktujemy przypadki 
wymienione szczegółowo w piśmie jako fragment walki politycznej”.
 Płk [Zygmunt] Majka po zapoznaniu się z treścią ww.b dokumentu /
sporządzono natychmiast kserograf i zwrócono przybyły[m] oryginał/ nazwał 
pierwszy wymieniony w piśmie przypadek „niejasnym” zaś odnośnie pozostałych 
zgłosił gotowość przeprowadzenia czynności wyjaśniających.
 J[arosław] Kapsa w odpowiedzi podkreślił, że intencja przyświecającą 
spotkaniu jest oczekiwanie, że podobne przypadki nie powtórzą się w przyszłości. 
„Nie chcemy wikłać się w sprawy przeszłe i nie oczekujemy informacji” – o 
sposobie załatwienia w ramach WUSW sprawy studentów wymienionych w tym 
piśmie. Dodał, że oczekuje od płk. Z[ygmunta] Majki złożenia oświadczenia, 
że podobne przypadki w przyszłości nie powtórzą się. Płk Z[ygmunt] Majka 
stwierdził, że jest zadowolony z tak zajętego stanowiska. Podał przy tym, że 
składanie oczekiwanego oświadczenia nie ma sensu, gdyż „my już tego nie 
robimy”. Następnie zapytał czy wystąpiły inne przypadki /niż wymienione w 
piśmie/ dające podstawę do zgłoszenia interwencji. Gdy padło w odpowiedzi, że 
„nie” płk Z[ygmunt] Majka przeszedł do innego tematu – uruchomienie siedziby 
„Solidarności”. Rozmówcy podali, że w przyszłym tygodniu przenoszą się do 
siedziby przy ul. Lelewela.

a W oryginale zapisano błędnie Jerzy.
b W oryginale w/w.
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 J[arosław] Kapsa powrócił do tematu „praktyk czynionych przez SB 
wobec studentów” powtórnie pytając czy mogą oczekiwać, że podobne przypadki 
jak w wystąpieniu nie powtórzą się.
Płk Z[ygmunt] Majka w odpowiedzi podał, że jego zdaniem aparat SB nie 
powinien stosować metod, które demoralizują. Podkreślił, że „my już tego 
nie robimy”. Kiedyś, gdy kontrowersje sięgały różnic politycznych nie można 
wykluczyć, że mogły się zdarzyć incydentalnie tego rodzaju zdarzenia. „Teraz 
ten czas już minął”. Nie prowadzimy czynności wobec legalnych stowarzyszeń[,] 
po czym dodał, że iż ma nadzieje, że również NZS będzie wkrótce legalnym 
zrzeszeniem.
 Rozmówcy podali o zamiarze utworzenia biura interwencyjnego w 
ramach „S” dodając, ze w pewnym zakresie działać będą w sprawach Obywateli 
biura poselskie i senatorskie.
 Płk Z[ygmunt] Majka skomentowała powyższe stwierdzenie uwagą, 
iż przy przyjmowaniu interwencji dobrym przejawem byłoby pozbywanie się 
emocji i niechęci zwłaszcza do służb mundurowych MO.
 Służby te cierpią na zasadnicze braki w ludziach zwłaszcza na 
stanowiskach podstawowych. Zajmujemy się rozmaitymi czynnościami, które do 
nas nie należą. Jeżeli pijak leży na ulicy to wiadomo, że nie zajmie się nim żadna 
inna służba jak MO. Milicji tymczasem może brakować na miejscu popełnienia 
przestępstwa. Celowym byłoby rozwijanie klimatu wsparcia społecznego do 
czynności milicyjnych. Milicjant w takim klimacie działa skuteczniej i jest 
bardziej wydajny.
 J[arosław] Kapsa podał, że nastrój niechęci do mundurów milicyjnych 
nawarstwiał się latami zwłaszcza na tle używania oddziałów MO do czynności 
wobec manifestacji o charakterze politycznym.
 Obydwaj rozmówcy podali, że interesują ich sprawy losów mienia 
zakwestionowanego w toku czynności podejmowanych wobec niektórych 
przedstawicieli „S”. Szczególnie dotyczy to książek i korespondencji prywatnej 
/listów itp./.
 Nie dotyczy to mienia związkowego a w przypadku książek chodzi o 
pojedyncze egzemplarze stanowiące zbiory prywatne. Jarosław Kapsa podał, 
że sprawa dotyczy go bezpośrednio a także i jego kolegów dobrze znanych 
funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa. Padło jedno nazwisko – Tadeusza 
Miśkiewicza3, któremu w 1986 roku zdaniem J[arosława] Kapsy miano 
zakwestionować szczególnie cenny księgozbiór zawierający około 250 pozycji. 
W tej sprawie nie zapadły decyzje procesowe.
 Płk Z[ygmunt] Majka w odpowiedzi stwierdził – „przyjrzymy się tym 
sprawom, sprawdzimy…” choć nie wykluczył, że mogły niektóre pozycje zostać 
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zmakulaturowanec. Nadto dodał, że najbardziej wartościowe pozycje zostały 
przekazane do Biblioteki UJ i Ossolineum.
 Na pytanie płk Z[ygmunta] Majki o przebieg drugiej tury wyborów 
J[arosław] Kapsa odpowiedział, że „S” zachęca do udziału, ale są obawy, że 
frekwencja będzie niższa, „S” nie ma rozeznania[,] który z kandydatów koalicji 
jest lepszy i stąd trudno jest „S” zając stanowisko odnośnie wyborów.
 W zakończeniu rozmowy powrócił temat zagrożenia przestępczością i 
braków kadrowychd.

Źródło: AIPN Ka, 021/6, t. 1, k. 46-48, oryginał, mps.

1 Brak danych umożliwiających odtworzenie przebiegu służby.
2 Zygmunt Majka (ur. 1939). Płk; 1961 ofi cer operacyjny Referatu ds. Bezpieczeństwa KP 

MO w Proszowicach; 1962 słuchacz Szkoły Ofi cerskiej nr 1 CW MSW w Legionowie; od 1963 
ofi cer operacyjny (1966 starszy ofi cer operacyjny) Referatu ds. Bezpieczeństwa KP MO w No-
wym Targu; od 1967 inspektor Grupy Inspektorów Operacyjnych KP MO w Nowym Targu; 1969 
inspektor (od 1970 starszy inspektor) Grupy Inspektorów Operacyjnych Wydziału IV KW MO 
w Krakowie; od 1972 student ASW w Warszawie; 1975 kierownik Sekcji Wydziału IV KM MO 
w Krakowie; od 1976 zastępca naczelnika Wydziału IV KM/KW MO w Krakowie; 1978-1979 
kursant w Wyższej Szkole KGB w Moskwie; od 1981 naczelnik Wydziału IV KW MO w Krako-
wie; od 1983 naczelnik Wydziału IV WUSW w Krakowie; od 1987 sekretarz KZ PZPR WUSW 
w Krakowie; od 1989 zastępca szefa ds. SB WUSW w Częstochowie; 1990 przeniesiony na eme-
ryturę. AIPN Ka, 0235/601, Akta osobowe Zygmunta Majki.

3 Tadeusz Jan Miśkiewicz (1936-1997). Artysta plastyk; zaangażowany w redagowanie prasy 
związkowej. M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie częstochowskim…, s. 96 n.

c W oryginale zmakulowane.
d Poniżej z prawej strony podpis nieczytelny.
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Nr 138

1989 czerwiec 12, Częstochowa – Uzupełnienie meldunku w sprawie obiektowej 
kryptonim „Niezależni” oraz „Wybory 89”.

Szyfrogram
awysłany w dn[iu] [19]89.06.12a

Wydział III
WUSW Częstochowab

Tajne spec[jalnego] znaczenia
Egz. nr a1a

     
Wydział I Departamentu III

     MSW w Warszawie

Uzupełnienie meldunku nr 145/89 i 146/89
do sprawy obiektowej krypt[onim] „Niezależni” CZ-11643/89 id[e]. 
005318/89
do sprawy obiektowej krypt[onim] „Wybory 89” CZ-11662 ide. 005374/89

 W dni 10 bm. w Urzędzie Wojewódzkim w Częstochowie odbyło się 
zwołane i prowadzone przez Przewodniczącego WRN wspóln[e] posiedzenie 
Wojewódzkiego Zespołu Wyborczego skupiającego kierownicze gremia partii, 
stronnictw, przewodniczących masowych organizacji społecznych, szefów 
najważniejszych instytucji szczebla wojewódzkiego oraz przedstawicieli 
Komitetu Obywatelskiego i Przewodniczącego RKW „S”. Celem spotkania było 
ustalenie wspólnych działań w II turze wyborów.
Strona solidarnościowa zobowiązała się – w myśl uzgodnień okrągłego stołu 
do dalszych prac w Komisjach Wyborczych i nie czynienia niczego przeciwko 
udziałowi społeczeństwa w wyborach. Spotkanie przebiegało w poważnej 
atmosferze, z akcentami szacunku dla władz, a nawet podkreślania przez 
sekretarza KO /wybranego na posła/ J[arosława] Kapsę właściwej reakcji 
ze strony I Sekretarza KW PZPR na przybyłą pod budynek młodzież NZS z 
protestem okazji odmowy zarejestrowania ich związku.
Ze strony koalicyjnej na uwagę zasługuje swoista czołobitność do przedstawicieli 
„S” dotychczasowego posła i aktualnego kandydata do mandatu poselskiego 
Z[ygmunta] Kostarczyka1. Godne podkreślenia było bardzo wyważone 

a-a Wpisano odręcznie.
b Poniżej pieczęć podłużna z orłem Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Częstocho-

wie 10 L. dn. 113-00476/89 liczba dziennika wpisana odręcznie.
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i pojednawcze w tonie wystąpienia Przewodniczącego ZW ZSMP W. 
Wachowskiego, który apelowała do J[arosława] Kapsy aby w swojej działalności 
widział nie tylko problemy „S” ale i różnorakie sprawy całej młodzieży 
województwa częstochowskiego J[arosław] Kapsa przyjął to z satysfakcja i 
zapewnił, że dążyć będzie do kontaktów z Wachowskim, którego zna osobiście. 
W dyskusji wystąpił przewodniczący RKW A[leksander] Przygodziński 
z prośbą do Prezydenta Miasta o przyspieszenie remontu i wyposażenia 
poprzednich pomieszczeń Zarządu Regionu „S” z równoczesną prośba o zwrot 
ich związkowego mienia i funduszy. Po zakończeniu spotkania członkowie 
RKW A[eksander] Przygodziński, J[erzy] Zając2, [Waldemar] Ziębaczc zwrócili 
się w bardzo grzecznym tonie do Szefa WUSW o poradę do kogo, maja się 
udać w celu zwrotu urządzeń poligrafi cznych, gotówki i archiwum zabranych 
im 1981.12.13 w celu wyjaśnienia tych spraw przyjęli zaproszenie na rozmowę 
Kierownictwa WUSW w dn[iu] 12 bm.
Ze wspólnego posiedzenia uzgodniono poniższy tekst komunikatu, który ukaże 
się w lokalnej prasie:
Nawiązanie dialogu w Częstochowie
Z inicjatywy i na zaproszenie przewodniczącego Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Częstochowie Władysława Klimczyka3 odbyło się w sobotę 10 
bm. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego spotkanie członków Wojewódzkiego 
Zespołu Wyborczego z jego przewodniczącym I Sekretarzem KW PZPR Jerzym 
Sypkiem4, z przedstawicielami Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” z 
jego przewodniczącą doc. dr Janiną Ujmą. W spotkaniu uczestniczyli również 
przedstawiciele Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ „Solidarność” 
z jego przewodniczącym Aleksandrem Przygodzińskim. Obie strony dokonały 
oceny przebiegu I tury wyborów do Sejmu i Senatu PRL. Omówiono również 
przygotowania do II tury wyborów, która odbędzie się w dniu 18 czerwca. 
Omówiono także inne zagadnienia interesujące obie strony. Przewodniczący 
posiedzenia Władysław Klimczyk wyraził przekonanie, że omawiane spotkanie 
zapoczątkowało dalszego tego typu kontakty. Podobny pogląd zaprezentowali 
również przedstawiciele „Solidarności”.
Bolesław Koćwin5      Jerzy Zając
Janusz Płowecki     Kazimierz Maciński

 Ponadto informuję, że w celu określenia wspólnego stanowiska w związku 
z II turą wyborów przewodnicząca RKO „S” w Częstochowie doc. J[anina] 
Ujma kontaktowała się z p[anem Mirosławem] Sawickim6 przedstawicielem 
Biura „S” w Warszawie odpowiedzialnym za współpracę z regionami. Zdaniem 
wym[ienionej] stanowisko Komitetu w Warszawie jest mniej więcej takie, 
że „S” wybrało 35% swoich kandydatów. Zostało do wybrania 65%. Nie jest 
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ich zdaniem obojętne kto w tych 65% się znajdzie. Należy się zastanowić „bo 
komuna zawsze może nas rąbnąć z tylu noże m plecy”. Należy dać koalicji 
kredyt zaufania bo być może będą z nami współpracować w Sejmie. Niemniej 
jedna sugerował by na tych mandatach znaleźli się ludzie „nie betonowi” a raczej 
idący z duchem przemian, pozostawiając kwestię wyboru w gestii regionu.
W związku z powyższym stanowisko RKO „S” w Częstochowie jest takie by 
w drugiej turze nie przeszedł członek Rady Państwa W[ładysław] Jonkisz7 oraz 
przewodniczący PZKS [Zygmuntc] Kostarczyk.

l.dz. masz. 00159/89d

 Źródło: AIPN Ka, 010/71, k. 72-73, oryginał, mps.

1 Zygmunt Kostarczyk (ur. 1915). Polityk; członek Zarządu Krajowego Polskiego Związku 
Katolicko-Społecznego; 1985-1989 poseł na Sejm PRL. AIPN Ka, 010/72, t. 1, k. 27; J. Kapsa, 
Komitet Obywatelski.., s. 41 n.

2 Jerzy Grzegorz Zając (ur. 1947). Nauczyciel akademicki, działacz związkowy, polityk; 
1968 relegowany z Politechniki Wrocławskiej; 1982 internowany; 1989 przewodniczący KO 
w Częstochowie; 1997-2001 poseł na Sejm RP. J. Kapsa, Komitet Obywatelski.., s. 6 n.

3 Władysław Klimczyk. Działacz komunistyczny; 1988-1990 przewodniczący WRN w Czę-
stochowie. J. Kapsa, Komitet Obywatelski.., s. 36 n.

4 Jerzy Sypek. Działacz komunistyczny; 1988-1900 I sekretarz KW PZPR w Częstochowie. 
J. Kapsa, Komitet Obywatelski.., s. 36 n.

5 Bolesław Koćwin. 1988-1990 dyrektor Biura Organów Przedstawicielskich WRN w Czę-
stochowie. J. Mielczarek, 20 lat województwa częstochowskiego, Częstochowa 1995, s. 146; 
J. Kapsa, Komitet Obywatelski.., s. 75.

6 Mirosław Sawicki. Działacz związkowy; 1982 łącznik Rady Edukacji Narodowej z NSZZ 
„Solidaroność” Region Mazowsze. W. Domagalski, NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, w: 
NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 5, Polska Środkowo-Wschodnia, red. Ł. Kamiński, G. Waligó-
ra, Warszawa 2010, s. 337 n.

7 Władysław Jonkisz (ur. 1939). Działacz komunistyczny; 1976-1989 poseł na Sejm PRL; 
1981-1982 zastępca członka (1982-1990 członek) KC PZPR; 1980-1985 I sekretarz KW w Czę-
stochowie; 1985-1989 członek Rady Państwa. AIPN Ka, 010/72, t. 1, k. 28; J. Kapsa, Komitet 
Obywatelski.., s. 60 n.

c W oryginale błędnie sygnowano imię literą S.
d Poniżej z prawej strony pieczęć podłużna Zastępca Naczelnika Wydziału III WUSW w 

Częstochowie kpt. mgr Grzegorz Bem oraz podpis nieczytelny.
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Nr 139

1989 czerwiec 12, Częstochowa – Informacja w sprawie kampanii wyborczej.

Częstochowa, 1989-06-12
Tajne

Egz. nr […]a

      
Kierownik Zespołu Informacyjnego
WUSW w Częstochowie

Informacja
 W środowisku działaczy SD w dalszym ciągu wypowiadane są 
negatywne oceny pod adresem kampanii wyborczej prowadzonej przez stronę 
koalicyjno-rządową. Zarzuca się m.in. instancjom PZPR, że mimo posiadanego 
zaplecza technicznego i organizacyjnego, nie wsparły należycie kandydatów 
innych stronnictw, które nie dysponuje środkami na prowadzenie kampanii 
wyborczej w sposób równie efektywny jak np. „S”. Wg opinii tego środowiska 
zdecydowanie większe szanse na zdobycie mandatu przeznaczonego dla SD 
daje się Januszowi Błaszczykowi1, któremu poparcia udziela m.in. dyrektor 
Huty „Częstochowa” oraz zakładowa organizacja „S”. Jak wynika z uzyskanych 
operacyjnie informacji J[anusz] Błaszczyk nawiązał również kontakty z RKO 
„S”, starając się uzyskać poparcie w II turze wyborów.
Jak wynika z posiadanego rozpoznania operacyjnego RKO „S” w Cz[ęstocho]wie 
ma kłopoty związane z rozprowadzaniem „Gazety Wyborczej „S”. Na 6 tys. egz. 
dziennie otrzymują do 700 zwrotów. Nakładają się na to kłopoty fi nansowe, 
aktualnie biuro RKO jest zadłużone na ok. 5 mln zł.
 W dniu wczorajszym na tablicy ogłoszeniowej NZS w budynku 
głównym WSP wywieszono „Oświadczenie” sygnowane przez RKW NSZZ 
„S” w Cz[ęstocho]wie i jej przewodniczącego A[leksandra] Przygodzińskiego. 
W treści ogłoszenia popiera się dążenia NZS do rejestracji, stwierdzając m.in., 
że odmowa legalizacji NZS jest sprzeczna z ustaleniami okrągłego stołu. W 
rozdzielniku oświadczenia podano innych adresatów: KKW „S” Gdańsk, 
Kurię Biskupią w Cz[ęstocho]wie, Gazetę Częstochowską, Kancelarię Sejmu, 
Redakcję „Gazety Wyborczej”. Na stolikach pod tablica wyłożono kilkadziesiąt 
egzemplarzy pisma NZS WSP „Żaczek nr 5”.
Także w dniu wczorajszym w DS. 6 „Skrzat” w miejscach ogólnodostępnych 
rozrzucono po ok. 50 egz. „Żaczka” nr 5 i „Solidarności Walczącej” [...]b nr 11. 

a Pozostawiono bez wpisu.
b Wyrażenie dopisane odręcznie ponad wierszem – nieczytelne.
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Jak wynika z uzyskanych operacyjnie informacji działacze NZS WSP podjęli 
wspólna decyzję o wstrzymaniu wszelkich akcji do października br. tj. do 
nowego roku akademickiego.
Podyktowane to jest głównie toczącą się aktualnie sesją egzaminacyjną oraz 
zbliżającym się okresem wakacjic.

l.dz. masz. – 0162/89

Źródło: AIPN Ka, 021/32, t. 4, k. 219, oryginał, mps.

1 Janusz Błaszczyk (ur. 1943). Polityk; prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalurg” w Czę-
stochowie; 1989-1991 poseł na Sejm PRL (RP); 2002-2006 przewodniczący Rady Gminy w Pora-
ju. AIPN Ka, 010/72, t. 1, k. 90-91; J. Kapsa, Komitet Obywatelski.., s. 70 n.

c Poniżej z prawej strony podpis nieczytelny.
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Nr 140

1989 czerwiec 16, Częstochowa – Informacja na temat Janiny Ujmy.

Częstochowa, 1989-06-16
Tajne

Egz. nr a3a

Informacja
dot[ycząca] Ujma Janina, Helena z d[omu] Rzuchowska, c[órka] Leonarda 
i Zofi i Dziadkiewicz, ur. 20.12.1929 r. Sosnowiec Porąbka, zam[ieszkała] 
Częstochowa, […]b, stan cywilny wdowa – mąż Ujma Zdzisław, Stefan.
Pochodzi z rodziny inteligenckiej. Ojciec Leonard pracował na stanowisku 
księgowego w kopalni „Kazimierz Juliusz” w Kazimierzu k. Sosnowcac – zmarł 
w 1942 r. Matka pozostawała na utrzymaniu męża. Posiada dwie starsze siostry: 
Zofi ę Sosnowskąa /nauczycielka/ oraz Marię Walczyńskąb /księgowa/.
Maturę uzyskała w 1947 r. w Państwowym Liceum i Gimnazjum im. E[milii] 
Plater w Sosnowcu. W latach 1946/47 – 1950 – 1951/52 studiowała na 
Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego 
– uzyskując tytuł mgr. chemii fi zycznejd w zakresie chemii. 
Przebieg pracy zawodowej:

− 01.11.1950 – 15.02.1952 – Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu 
Chemicznego w Brzegu Dolnym – dyplomant – praktykant

− 04.03.1952 – 21.09.1953 – Huta im. B[olesława] Bieruta – kierownik 
laboratorium

− od 15.09.1953 r. – Politechnika Częstochowska, asystent przy 
Katedrze Chemii na Wydziale Włókienniczym Szkoły Inżynierskiej w 
Częstochowie.

− od 05.03.1955 r. st. asystent 
z dniem 01.09.1955 r. przeszła do pracy w Katedrze Chemii Fizycznej i elektrotechniki 
na Wydziale Metalurgicznym, od 01.10.1961 r. na stanowisku adiunkta.
29.01.1963 r. obroniła pracę doktorską „Przewodnictwo elektryczne ciemne 
i świetlne tlenku cynku, a funkcje rozdziału powierzchni względem energii 
adsporpcji” na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. 11.01.1971 r. uzyskała stopień 
doktora habilitowanego na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

a-a Wpisano odręcznie.
b Fragment pominięty przez autora. 
c W oryginale k/Sosnowca.
d W oryginale zapisano błędnie fi lozofi i.
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Od dnia 01.03.1971 r. docent w Politechnice Częstochowskiej. 
W latach od 01.01.1972 r. do 01.09.1982 r. Z[astęp]ca Dyrektora Instytutu 
Metalurgii. Obecnie pracuje w Katedrze Chemii Ogólnej na Wydziale 
Metalurgicznym.
 W okresie do 1980 r. przejawiała wyraźne sympatie prokościelne. W 
latach 1980-81 była jednym z najaktywniejszych członków NSZZ „Solidarność” 
Politechniki Częstochowskiej. Uchodziła za jeden z kluczowych „motorów 
napędowych” działalności „S” na uczelni. Po ogłoszeniu stanu wojennego w 
dalszym ciągu utrzymywała bliskie kontakty z zagorzałymi sympatykami 
„Solidarności”.
Od 04.01.1984 r. była członkiem Diecezjalnego Komitetu Pomocy Bliźniemu 
przy Kurii Diecezjalnej w Częstochowie. Dnia 17.04.1984 r. została zatrzymana 
w punkcie rozdziału darów pod zarzutem organizowania kontr pochodu. W 
tym samym roku ubiegała się o wyjazd do Polserwisu na 3 letni kontrakt do 
Algierii.
W październiku 1987 r. zaproponowano jej uczestnictwo w tworzonym 
przy Przewodniczącym WRN w Częstochowie Obywatelskim Komitecie 
Konsultacyjnym, jednakże odmówiła udziału w pracach tzw.e konwentu. 
W 1988 r. starała się o wyjazd do Francji wraz z Ujmą Jadwigąc pracownicą 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
W 1989 r. była jednym z głównym inicjatorów reaktywowania na P[olitechnice] 
Cz[ęstochowskiej] Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w składzie 
sprzed 13.12.1981 r. Po wyborach w dniu 15.05.1989 r. jest członkiem Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” P[olitechniki] Cz[ęstochowskiej].
Jest również przewodniczącą Regionalnego Komitetu Obywatelskiego 
„Solidarności” w Częstochowie, który ukonstytuował się 08.04.1989 r. spośród 
reprezentantów niezależnych sił politycznych.
Ww.f jest fi gurantką sprawy operacyjnego rozpracowania prowadzonej przez 
Wydział V tut[ejszego] WUSW.
 Wśród współpracowników ma opinię osoby spokojnej, zrównoważonej 
oraz bardzo sumiennej w wykonywaniu swoich obowiązków. Studenci uważają ją 
za dobrego i bardzo wymagającego pedagoga. W sposobie bycia zrównoważona 
i oszczędna w słowach, stara się starannie przemyśleć podejmowane decyzje i 
działania.

Źródło: AIPN Ka, 021/32, t. 4, k. 167-168, oryginał, mps.

e W oryginale t/w.
f W oryginale W/w.



Wybór  dokumentów

477

1 Brak bliższych danych.
2 Brak bliższych danych.
3 Brak bliższych danych.
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Nr 141

1989 czerwiec 21, Częstochowa – Uzupełnienie meldunku nr 161/89 do sprawy 
obiektowej kryptonim „Wybory 89”.

Częstochowa, 1989-06-21

Uzupełnienie meldunku nr 161/89
Do sprawy obiektowej krypt[onim] „Wybory [89]” CZ-11662 iden. 805374/89

Tajne
Egz. nr […]a

    Kierownik Zespołu Informacyjnego
    Sztabu WUSW
    w Częstochowie 

Informacja
 W komentarzach i opiniach wypowiadanych na temat aktualnej 
sytuacji społeczno-politycznej dominują spekulacje dotyczące ewentualnego 
składu nowego rządu. Zdaniem rozmówców obecną sytuację można uznać za 
bardzo szczególną, koalicja będzie się starać o „wciągnięcie” przedstawicieli 
„Solidarności” do rządu, tymczasem dotychczasowe wypowiedzi przywódców 
„S” wskazują jednoznacznie na fakt, iż odcinają się od takiego uczestnictwa.
 Wg rozmówców jest to aktualnie najważniejszy problem polityczny, 
który musi zostać rozstrzygnięty przez obydwie strony na zasadzie 
kompromisu.
Inna kwestia równie często poruszana w dyskusjach przedstawicieli środowisk 
inteligenckich jest wybór kandydata lub kandydatów do urzędu Prezydenta. 
Mimo, iż osoba W[ojciecha] Jaruzelskiego jest przedmiotem wielu bardzo 
kontrowersyjnych opinii, większość rozmówców przyznaje się, że jest to 
aktualnie najbardziej prawdopodobny kandydat. W dalszym ciągu z dużym 
zainteresowaniem oczekuje się na zajęcia stanowiska w tej kwestii przez 
„Solidarność”[,] której przedstawiciele do chwili obecnej unikali jednoznacznych 
wypowiedzi na ten temat.

Jak wynika z uzyskanych operacyjnie informacji RKO w Częstochowie 
otrzymał decyzję o likwidacji Komitetów Obywatelskich i przekazaniu 
posiadanych środków Regionalnym Komisjom NSZZ „S”. Wiadomość ta 
wywołuje wśród działaczy Komitetów wiele kontrowersyjnych postaw. Wyrażają 

a Pozostawiono bez wpisu.
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oni przede wszystkim niezadowolenie z takiej decyzji Komisji Krajowej, która 
ich zdaniem oznacza zmarnotrawienie ogromnej energii ludzi, zaangażowanych 
w tę działalność.
Brak jest jeszcze pełnej jasności co do komitetów miejskich i gminnych, które 
ulegają natychmiastowej likwidacji. Wg wstępnych koncepcji będą to zalążki 
struktur samorządów lokalnych, powiązane z działalnością Regionalnych 
Komisji NSZZ „S”.
 W dniu 24 czerwca br. o godz. 16.00 w Zakładzie Energetycznym 
odbędzie się spotkanie działaczy Komitetów Obywatelskich z terenu całego 
województwa.
 Jak wynika z operacyjnie uzyskanych informacji Przewodniczący 
Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „S” Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego W. Lewandowicz1 podjął działania inspirujące do powstania NSZZ 
„S” w Szpitalu im. Weigla w Blachowni.
Uzyskano operacyjnie informację, że ks. [Roman] Cer2, dotychczasowy asystent 
ks. [Mariana] Dudy, duszpasterza akademickiego, w dniu 22.06.br. odprawił w 
ośrodku DA „Emaus” msze pożegnalną. Wymieniony zakończył swoją służbę w 
duszpasterstwie akademickim przechodząc do innej działalności. W najbliższa 
niedzielę tj. 25. bm. odprawiona zostanie w ośrodku ostatnia sza przed okresem 
wakacyjnym, po której nastąpi przerwa w działalności ośrodka do nowego roku 
akademickiegob.

Źródło: AIPN Ka, 021/32, t. 4, k. 231, oryginał, mps.

1 Brak bliższych danych.
2 Roman Cer (ur. 1958). Kapłan archidiecezji częstochowskiej; 1983 przyjął święcenia ka-

płańskie; duszpasterz parafi i św. Mikołaja w Zawierciu; św. Maksymiliana w Częstochowie; św. 
Jana Kantego w Częstochowie; św. Lamberta w Radomsku; św. Piotra i Pawła w Częstochowie; 
duszpasterz akademicki; od 1996 proboszcz parafi i Przybynów. AKMCz, brak sygn. Akta perso-
nalne ks. Romana Cera.

b Poniżej z prawej strony podpis nieczytelny.
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Nr 142

1989 czerwiec 23, Częstochowa – Informacja na temat opinii w sprawie 
kandydata na prezydenta i składu personalnego przyszłego rządu.

Częstochowa, 1989-06-23
Tajne

Egz. nr […]a

Kierownik Zespołu Informacyj nego 
WUSW w Częstochowie

Informacja
W wielu środowiskach regionu częstochowskiego pierwszo planowymi 

tematami dyskusji nadal pozostają wybory oraz kwestie składu personalnego 
przyszłego rzędu i wybór prezydenta.

W dniu dzisiejszym kończy się letnia sesje egzaminacyjna dla studentów 
częstochowskiej WSP. Podczas trwania sesji nie od notowano żadnych 
nieprawidłowości. Działalność NZS została zawieszona do chwili rozpoczęcia 
owego roku akademickiego tj. do października. Pomimo nawału pracy w związku z 
letnią sesją egzaminacyjną odnotowano jednak duże zainteresowanie środowiska 
studenckiego sprawami bieżącymi kraju. W prowadzonych dyskusjach tematem 
wiodącym są wyniki wyborów oraz urząd prezydenta. Studenci podkreślają, iż 
wydaje się być pewnym, że wynika z informacji przekazywanych w środkach 
masowego przekazu zarówno przez „S” jak również przez stronę koalicyjno 
– rządową, że stanowisko prezydenta przypadnie W[ojciechowi] Jaruzelskiemu. 
Pomimo, że osoba W[ojciecha] Jaruzelskiego jest mocno krytykowana 
w środowisku studenckim, nikt ze studentów nie umiał podać innej kandydatury 
na ten urząd. Dużo mówiono o L[echu] Wałęsie, lecz natychmiast „otrzęsiono 
się”, twierdząc, iż nie ma on odpowiedniego wykształcenia, a na stanowisku 
tym zasiąść musi osoba z odpowiednim wykształceniem, intelektualna 
i inteligentna.
 W środowisku pracowników Cz[ęstocho]wskich Zakładów Grafi cznych 
sporo miejsca w wygłaszanych opiniach poświęca się aktualnym problemom 
gospodarczym, głównie sytuacji tynkowej. Komentarze dotyczące wyników 
wyborów i przewidywania[,] co do dalszego rozwoju sytuacji w kraju, uległy 
znacznemu wyciszeniu. Prawie w każdej rozmowie czy dyskusji, zwraca się 
uwagę na katastrofalne wręcz zaopatrzenie rynku w artykuły przemysłowe, 

a Pozostawiono bez wpisu.
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a od kilku tygodni także odczuwalne braki na rynku spożywczym i mięsnym. 
W środowisku tym /przeważającą część załogi stanowią kobiety/ szeroko 
komentuje się informacje[,] wg których od lipca ma być zniesiona reglamentacja 
mięsa i jego przetworów. Jeżeli zamierzenie to zostanie wprowadzone w życie 
będziemy, zdaniem wypowiadających się, świadkami walki o byt, dosłownie 
i w przenośni. Dla wielu bowiem osób zabraknie mięsa, wiele rodzin nie będzie 
mogła zakupić lepszych gatunków, gdyż podaż nie zaspokoi popytu. Mówiąc 
o urynkowieniu gospodarki i pełnym zaopatrzeniu w mięso, należy stworzyć 
rolnikowi warunki opłacalności produkcji, stworzyć odpowiedni system bodźców 
– szczególnie materialnych, a nie „Dobijać” rolników ciągłymi /często b[ardzo] 
wysokimi i zaskakującymi/ podwyżkami cen na środki produkcji, jak chociażby 
ostatnio wzrost cen ciągników prawie o 100%.
 W dniu wczorajszym tj. 22.06.br. odbyło się zebranie Zarządu 
Wojewódzkiego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, podczas którego złożono 
sprawozdanie z działalności TWP za m[iesią]c maj – czerwiec oraz przedstawiono 
zebranym nowe władze. Na IV wojewódzkim zjeździe delegatów TWP wybrano 
nowego prezesa – dr J. Korbuta1 – pracownika naukowego WSP, I Sekretarza 
KU PZPR. Dotychczasowy przewodniczący ZW TWP – doc. dr inż. T[adeusz] 
Warchala2 zrezygnował z wszystkich funkcji w TWP.
W ocenie wyborów, w dyskusjach przedstawicieli TWP padały stwierdzenia, 
że „było głupotą wystawiać kandydatów na mandaty partyjne w ten sposób, że 
z trzech osób kandydujących do jednego mandatu partii zależało tylko na jednej 
osobie[”]. Wg mówców wszyscy kandydaci PZPR powinni być przez partię 
traktowani jednakowo i na każdym powinno partii zależeć, „S” bowiem znając 
stanowisko i stosunek władz partii do swoich kandydatów, wykorzystała tę 
sytuację i zdecydowanie wygrała wybory. Totalnej krytyce poddano listę krajową. 
Patrząc bowiem na wyniki wyborów, wiele osób otrzymało po kilka milionów 
głosów i nie będzie zasiadało w Sejmie, natomiast zasiądą w nim osoby, które 
otrzymały po kilkanaście lub kilka tys. głosów. Można więc wyobrazić sobie jak 
nonszalancko i bez rozeznania podeszli do wyborów ci, którzy zaproponowali 
utworzenie listy krajowej. Powinni być za to pociągnięci do odpowiedzialności 
i rozliczeni. Dla przedstawicieli TWP niezrozumiałym i zastanawiającym jest 
również fakt, iż w okresie zachodzących w kraju głębokich przemian i innym 
podejściu społeczeństwa do PZPR i rządu, wiele osób zdecydowało się umieścić 
swoje nazwiska na liście krajowej i kandydować z niej w wyborach.
 W dniu wczorajszym do Naczelnika Miasta Lubliniec mgr St[anisława] 
Wójcika3 wpłynęło pismo z datą 17.06.[19]89 r. informujące, że dnia 17.07.
br. przedstawiciele Tymczasowych Komisji Zakładowych i Komitetów 
Założycielskich „S” zakładów pracy Ziemi Lublinieckiej i miasta Lubliniec 
powołali Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną w Lublińcu. MKK powołana 
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została przez organizacje związkowe „S” z 16-tu zakładów m.in. z: „Energetyka”, 
„Energopremu”, „Lentex-u”, PKP, RSP, „Pokój”, PKS, OPEC, Kombinatu PGR 
w Koszęcinie, ZOZ-u i „Solidarności” RI w kilku miejscowości. W w[yżej] 
wym[ienionym] piśmie MKK domaga się przyłączenia Ziemi Lublinieckiej do 
macierzy Śląskiej oraz przydzielenie przez Naczelnika Miasta pomieszczenia 
dla swojego związku.
Jak wynika z informacji powyższe pismo zawiera 19-ie nieczytelnych 
podpisów.
 W dniu [19]89.06.21. w godzinach wieczornych w siedzibie Komitetu 
Obywatelskiego „S”, w Pajęcznie odbyło się zebranie aktywistów „S” z terenu 
miasta i gminy. Obecnych było kilkanaście osób w tym m.in.:
Strausb Krzysztof4 – przewodniczący Komitetu Obywatelskiego „S”
Rosa Zbigniew – rolnik aktywny działacz „S” RI,
Wojciechowska Alicja5 – nauczycielka aktywistka „S”,
Steczko[wska] Anna6 – nauczycielka działaczka „S”,
Malczewski Jerzy7 – technik stomatolog działacz „S”, w służbie zdrowia.
Tematem zebrania była dalsza działalność KO „S” w Pajęcznie. Padła propozycja 
zorganizowania czegoś w stylu terenowej grupy koordynacyjnej ogniw „S”, 
szczególnie tych niewielkich liczebnie, które nie mają racji bytu w określonych 
środowiskach, oczywiście organizacja takiego tworu jest możliwa tylko wtedy, 
gdy nadejdą odgórne decyzje o likwidacji KO „S”. Mówiono, że w najbliższą 
sobotę w Cz[ęstocho]wie odbędzie sie zebranie wszystkich KO „S” z terenu 
województwa. Pajęczno reprezentować będą: [Krzysztof] Strausd, [Zbigniew] 
Rosa i [Alicja] Wojciechowska. [Krzysztof] Strausd, mimo emanującego z niego 
opozycyjnego fanatyzmu, prezentuje postawę zachowawczą, woli opierać sie o 
wytyczne z góry. Dyskutowano również o ewentualnej zmianie miejsca siedziby 
„S”. [Krzysztof] Strausd oświadczył, że „S” podejmie drastyczne metody, gdyby 
miała jakieś lokalowe kłopoty. Zastanawiano się nad metodami zwerbowania 
i zjednania sobie młodzieży. Postulowano organizowanie rajdów, projekcji 
fi lmów, organizowanie imprez artystycznych.
W niedługim czasie ma odbyć się na terenie Pajęczna spotkanie z Jarosławem 
Kapsą – posłem „S”. [Krzysztof] Strausd podał propozycję organizacji turnieju 
6-tek piłkarskich o puchar „S”.
W tym samym dniu w Pajęcznie przebywał ob[ywatel] Bielecki8 pełnomocnik 
senatora [Andrzeja] Machalskiego. Występował z propozycjami przekazanie 
znacznego kapitału celem poprawy sytuacji gospodarczej spółdzielni „Panitex” 
i „Nowotex” w Pajęcznie. Spółdzielnie te zostałyby podporządkowane spółce 
„Unicum”, której właścicielem jest senator [Andrzej] Machalski.

b W oryginale błędnie zapisano Strauss.
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 „Panitex” mimo dość dobrego wyposażenia w pomieszczenia i maszyny nie 
w pełni wykorzystuje swe moce produkcyjne. Zarobki oscylują między 40-50 
tys. zł miesięcznie i na tym tle dochodziło w przeszłości do konfl iktów między 
załogą, a kierownictwem. W Spółdzielni tej około połowa załogi jest członkami 
„S”, podobno propozycją fi rmy [Andrzeja] Machalskiego zainteresowana jest 
spółdzielnia „Nowotex” ale trudno mówić o konkretach po pierwszej rozmowie 
wstępnej. Przewidziane są dalsze pertraktacje w przyszłym tygodniuc.

Źródło: AIPN Ka, 021/32, t. 4, k. 233-235, oryginał, mps.

1 Brak bliższych danych.
2 Tadeusz Warchala (ur. 1932). Nauczyciel akademicki; 1975-1981 prorektor Politechniki 

Częstochowskiej; 1987-1990, 1993-1996 prodziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiało-
wej Politechniki Częstochowskiej; 1989 przewodniczący ZW TWP w Częstochowie. A. Gąsiorski, 
Politechnika Częstochowska…, s. 471 n.

3 Stanisław Wójcik (1931-2007). Ekonomista; od 1965 kierownik administracyjny Państwo-
wego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Toszku; od 1972 dyrektor ekonomiczny 
Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lublińcu; 1979-1990 naczelnik 
miasta Lubliniec. K. Olczyk, Wspomnienie 1931-2007 Stanisław Wójcik, „Gazeta Wyborcza Czę-
stochowska” 78 (2008), s. 5.

4 Krzysztof Straus (ur. 1959). Działacz związkowy; 1988-1990 przewodniczący KO w Pa-
jęcznie; 1989 rozpracowywany w ramach SO kryptonim „Niezależni”. AIPN Ka, 010/71, k. 82; 
J. Kapsa, Komitet Obywatelski.., s. 63, 108.

5 Alicja Wojciechowska (1960-1995). Działaczka związkowa; 1988-1990 członek KO w Pa-
jęcznie; 1990 przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Pa-
jęcznie; 1989 rozpracowywana w ramach SO kryptonim „Niezależni”. AIPN Ka, 010/71, k. 82.

6 Anna Steczkowska (ur. 1934). Działaczka związkowa; 1988-1990 członek KO w Pajęcznie; 
1989 rozpracowywana w ramach SO kryptonim „Niezależni”. AIPN Ka, 010/71, k. 82.

7 Jerzy Malczewski (1944-1996). Działacz związkowy; 1988-1990 członek KO w Pajęcznie; 
1989 rozpracowywany w ramach SO kryptonim „Niezależni”. AIPN Ka, 010/71, k. 82.

8 Brak bliższych danych.

c Poniżej z prawej strony podpis nieczytelny.
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Nr 143

1989 lipiec 6, Częstochowa – Informacja na temat aktualnej sytuacji gospodarczej 
w kraju.

Częstochowa, 1989-07-06
Tajne

Egz. nr a2a

Kierownik Zespołu Informacyjnego 
Sztabu WUSW
w Częstochowie

Informacja
 W komentarzach i opiniach przedstawicieli miejscowych środowisk 
inteligenckich wiele uwagi poświęca się aktualnej sytuacji gospodarczej. W 
prezentowanych ocenach rozmówcy z dużym niepokojem podkreślają fakt 
systematycznego rozregulowywania istniejących mechanizmów ekono micznych 
poprzez kolejne podwyżki cen oraz okresowe braki poszczególnych grup 
towarowych na rynku, co automatycznie powoduje wzmożony wykup.
 Negatywnie ocenia się w tym kontekście zamrożenia płac i cen na 
miesiąc lipiec. Zdaniem roz mówców decyzja taka wywołała jedynie jeszcze 
większy „napór” na sklepy i wzmożony wykup artykułów żywnościowych, bo te 
przemysłowe dawno już zniknęły z półek sklepowych. Jednocześnie oczywistym 
jest, że producenci i handlowcy wstrzymywać będą dostawy towarów na rynek 
oczekując na sierpniowe zwyżki cen. W tej sytuacji zdaniem rozmówców w 
najbliższym okresie może nastąpić całkowite, spustoszenie rynku.
 Jako zjawisko szczególnie niekorzystne wskazuje się w wielu opiniach 
brak bwb dalszym ciągu w zakładach pracy jasnych motywacji do wydajniejszej 
pracy.
Istniejące możliwości ograniczonego wzrostu wynagrodzeń na konkretną i 
efektywną pracę są zupeł nie nieproporcjonalne do dochodów uzyskiwanych 
we wszelakiego rodzaju zakładach nieuspołecznio nych czy z racji prowadzenia 
innej działalności np. spekulacji czy handlu poza granicami kraju.
W rezultacie przybywa pieniądza na rynku bez żadnego pokrycia towarowego a 
przeciętny pracownik zakładu uspołecznionego nie znajduje żadnych motywacji 
do lepszej pracy.

a-a Wpisano odręcznie.
b-b Wpisano ponad wierszem.
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 W dniu wczorajszym ok. godz. 14.00 odbyło się w Częstochowie spotkanie 
przedstawicieli za kładowych komisji NSZZ „S” służby zdrowia z woj[ewództwa] 
częstochowskiego. W trakcie ze brania utworzono Międzyzakładową Regionalną 
Komisję NSZZ „S” Pracowników Służby Zdrowia[,] w skład której weszli:
Barbara Szczechowska1 położona w ZOZ nr 2, Ryszard Stawicki2 lekarz 
Woj[ewódzkiego] Szpitala Zespolonego oraz Beata Sucharkiewicz3 – aptekarka 
z Herb.
W trakcie spotkania ustalono ponadto, że do końca sierpnia odbędą się wybory 
komisji zakładowych w poszczególnych ZOZ-achc.

Źródło: AIPN Ka, 021/32, t. 4, k. 249, oryginał, mps.

1 Brak bliższych danych. 
2 Brak bliższych danych.
3 Brak bliższych danych.

c Poniżej z prawej strony podpis nieczytelny.
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Nr 144

1989 lipiec 17, Częstochowa – Informacja na temat akcji protestacyjnych służby 
zdrowia.

Częstochowa, 1989-07-17
Tajne

Egz. nr a2a

Kierownik Zespołu Informacyjnego 
Sztabu WUSW
w Częstochowie

Informacja

 W środowisku pracowników służby zdrowia z dużym zainteresowaniem 
obserwuje się prze bieg akcji protestacyjnych służby zdrowia[,] jakie zaistniały 
w ostatnim okresie na terenie kraju. Zda niem licznych rozmówców ostatnie 
decyzje władz, w tym Ministerstwa Zdrowia o przyznanie zalicz kowej podwyżki 
w średniej wysokości 56 tys. zł wskazują na potwierdzenie reguły, że trudno 
cokol wiek uzyskać w Polsce bez zdecydowanych działań w postaci akcji 
protestacyjnych lub strajków.
Podkreśla się w wielu opiniach, że rząd prowokuje pracowników sektora 
budżetowego do takich działań nie reagując na bieżąco na systematycznie 
postępującą infl ację i wzrost wynagrodzeń w in nych sferach płacowych. Nie 
przestrzega się przy tym zasad określonych w ubiegłorocznych porozu mieniach 
między rządem a Radą Krajową Związków Zawodowych Pracowników Ochrony 
Zdrowia, w myśl których średnia płaca w służbie zdrowia ma wynosić 95% 
średniej płacy krajowej.
W komentarzach i opiniach wypowiadanych w tym środowisku podkreśla 
się, że aktualne rozstrzyga jące sprawy płacowe nie rozwiązały problemów 
występujących w zakresie fi nansowania bieżącej działalności obiektów i 
instytucji służby zdrowia, które w sposób bardzo uciążliwy utrudniają funk-
cjonowanie wielu placówek /inf[ormacja] z dn[ia]  [19]89.07.12/.
 W dniu 1989.07.15 odbyło się spotkanie Prezydium WRN w 
Cz[ęstocho]wie z przedstawicie lami lokalnych struktur „Solidarności” reprezen-
towanych przez 5 osobową delegację RKW „S” z A[leksandrem] Przygodzińskim 
na czele oraz 10 osobową delegację RKO z posłem M[arkiem] Dziubkiem.

a-a Wpisano odręcznie.
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Problematyka spotkania koncentrowała się wokół kwestii rad narodowych. 
A[leksander] Przygodziń ski przedstawił m.in. postulaty „Solidarności” 
dotyczące:

− wprowadzenia do składów komisji rad narodowych osób desygnowanych 
przez Komitety Oby watelskie,

− wstrzymania budowy zespołu garaży przy ul. Okólnej,
− poprawienia zaopatrzenia sklepów w zakresie artykułów spożywczych 

m.in. cukru,
− podłączenia w m[iejscowości] Irządze do nowo wybudowanegob 

wodociągu gospodarstw[,] któ rych właściciele nie partycypowali w jego 
budowie.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele „Solidarności” służby zdrowia poruszyli 
sprawy nurtujące miejscowe środowisko pracowników służby zdrowia i 
ustalonego spotkania na ten temat z wicewojewodąc Czajkowskim, które 
odbędzie się w dniu 20 lipca. W trakcie spotkania delegacja „S” potwierdziła 
uczestnictwo swoich posłów i senatorów w spotkaniu władz wojewódzkich 
ze wszystkimi posłami i senatorami województwa częstochowskiego, które 
odbędzie się w dniu 21.07.br.d

Źródło: AIPN Ka, 021/32, t. 4, k. 256, oryginał, mps.

b  W oryginale nowowybudowanego.
c  W oryginale vicewojewodą.
d  Poniżej z prawej strony podpis nieczytelny.
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Nr 145

1989 lipiec 27, Częstochowa – Informacja na temat aktualnej sytuacji politycznej 
i gospodarczej.

Częstochowa, 1989-07-27
Tajne

Egz. nr a2a

Kierownik Zespołu Informacyjnego 
WUSW
w Częstochowie

Informacja
 W dalszym ciągu głównymi tematami komentarzy i opinii 
wypowiadanych w środowiskach inte ligenckich Cz[ęstocho]wy są sprawy 
związane z aktualną sytuacją polityczną i gospodarczą kraju. Z niepokojem 
oczekuje się na urynkowienie gospodarki oraz na zapowiadaną indeksację. 
Wiele miej sca w dyskusjach poświęca się również sprawie nowego rządu, do 
formowania którego bardzo ener gicznie przystąpił prezydent.
 W komentarzach i opiniach przedstawicieli środowiska oświaty i 
wychowania na pierwszym miejscu stawiany jest problem urynkowienia 
gospodarki oraz szalejącej infl acji i nie nadążającymi za nią podwyżkami płac. W 
wypowiedziach zwraca się uwagę, że aktualnie kilkudziesięciotysięczne podwyżki 
zyskują pracownicy przemysłu i komunikacji tzn. tych grup zawodowych[,] 
które mogą szantażować strajkami i różnego rodzaju protestami. Jednakże akcje 
protestacyjne np. w służbie zdro wia ukazały, zdaniem rozmówców, możliwości 
upomnienia się również o podwyżki przez inne grupy ze sfery budżetowej 
– np. nauczycieli. Tym bardziej, że przedstawiciele środowiska nauczycieli, 
prze bywający na wczasach, koloniach czy obozach mają możliwości oceny i 
porównania płac w poszcze gólnych gałęziach przemysłu. Stąd widzi się w dość 
czarnych barwach początek nowego roku szkol nego. Panuje przekonanie, że 
obydwa związki /NSZZ „S” i ZNP/ będą starały się pozyskać jak naj większą 
liczbę przedstawicieli tego środowiska i obydwu upomną się o lepsze warunki 
materialne dla nauczycieli. Przeważająca część nauczycieli uważa bowiem, że 
ministerstwo pod kierownictwem prof. [Jacka] Fisiaka1 aktualnie nic nie robi z 
myślą o nowym roku szkolnym. Nawet o zapowiedzianych 25% podwyższeniach 
uposażenia z dn[ia] 1.07.br. którego wyrównanie jest aktualnie naliczane, zain-

a-a Wpisano odręcznie.
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teresowani dowiedzieli się tzw. „pocztą pantofl ową”, „z ust do ust” gdyż w 
środkach masowego prze kazu nie było żadnego komunikatu na ten temat. Wiele 
uwagi w dyskusjach poświęca się prognozom nt. rządzenia resortem edukacji w 
nowym rządzie. Docierające z W[arsza]wy plotki wskazują, że re sort ten w nowym 
koalicyjnym rządzie przypadnie opozycji. Zdaniem mówców, taka decyzja wska-
zywałaby jednoznacznie na przyszłe oblicze Polski. W wypowiedziach padają 
sformułowania, że „ta kie będą społeczeństwa, jakich młodzieży wychowanie”. 
Decyzję taką przyrównuje się do ostatnich wyborów, jako następny krok do 
dobrowolnego oddania władzy w ręce opozycji.
 Z posiadanego rozpoznania operacyjnego wynika, że na ostatnim 
/lipcowym/ […]b posiedze niu RKW NSZZ „S” Reg[ionu] Cz[ęstocho]wy 
głównym tematem były sprawy związane z dalszą działalnością związku oraz 
jego przyszłymi strukturami. Zdaniem niektórych członków RKW /np. Ziębacz/ 
w przyszłości należy działać wg praktyk sprzed 1981 r., a nie oglądać się na 
decyzje czy po lecenia z Gdańska lub W[arsza]wy. Dużo uwagi w dyskusjach 
poświęcono werbowaniu do związku nowych członków z załóg zakładów 
pracy. RKW uważa, że należy wzmóc akcje propagandowe i agi tacyjne, aby do 
NSZZ „S” wstępowało jak najwięcej ludzi. Jeżeli chodzi o osoby ochotniczo 
i sa mo dzielnie zgłaszające so do „S”, RKW zaleciło sugerowanie im, a nawet 
uwarunkowanie przyjęcia do „S’ oddaniem, w przypadku przynależności do 
partii, legitymacji PZPR. Jednocześnie członkowie RKW zalecają propagowanie 
oddawania legitymacji PZPR przez członków „S’ we wszystkich zakła dach 
pracy Cz[ęstocho]wy.
Podczas posiedzenia RKW cpadła sugestia powołaniac Oddział[u] związku tj. 
Regionalnego Koła cEme rytów i Rencistówc NSZZ „S” działającego przy RKW 
NSZZ „S” Reg[ionu] Cz[ęstocho]wa do którego mogą należeć: emeryci i renciści, 
przedstawiciele wolnych zawodów oraz osoby pragnące zo stać członkami „S” 
z zakładów, w których nie istnieje organizacja związkowa lub istnieć nie może, 
a które to osoby chcą wzmocnić szeregi „S”. Wybory przewodniczącego Koła 
przewidziane są we wrześniu br.
Odnośnie stanowiska RKW cdotc[yczącego] składu przyszłego rządu stwierdzono, 
że wg nich „S” nie powinna przyjmować stanowisk narzucanych przez koalicję 
/tzn. przyjmować tylko kilka resortów/. Zdaniem większości „S” nie powinna 
w ogóle wchodzić w koalicyjny rząd. Padają również stwierdze nia, że „jak 
brać to cały gabinet – bez wojska i milicji, które podlegałyby prezydentowi. 
Jest to zd[aniem] rozmówców realne wyjście z sytuacji gotowej tzn. rząd „S” 
stymulowałby reformę oraz wygaszał ewentualne konfl ikty, które zdaniem 
członków RKW są nie do uniknięcia po wprowadzeniu wolnego rynku.

b Wyrażenie tajnym zostało skreślone.
c-c Wpisano odręcznie ponad wierszem w miejsce skreślonego wyrażenia.
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W dniu wczorajszym przejęto operacyjnie następujące wydawnictwa i 
biuletyny:

− „Wytrwamy” z 26.06.[19]89 r. – 1 egz.
− „Serwis Informacyjny Reg[ionu] Cz[ęstocho]wskiego” nr 1 z 10 lipca 

[19]89 r. – 1 egz.,
− Uchwałę nr 34/89 RKW NSZZ „S” Reg[ion] Cz[ęstocho]wa z dn[ia] 

3.[0]7.br. dot[ycząca] re windykacji płacowych w zakładach pracy 
wynikających z decyzji rządu o zamrożeniu cen i płac oraz powołanie 
Regionalnego Koła NSZZ „S” – 1 egz.d

Źródło: AIPN Ka, 021/32, t. 4, k. 265-266, oryginał, mps.

1 Jacek Fisiak (ur. 1936). Nauczyciel akademicki, polityk; 1965-1969 kierownik Katedry 
Filologii Angielskiej UAM; 1969-1985 dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej UAM; 1985-1988 
rektor UAM; 1988-1989 minister Edukacji Narodowej. Służba Bezpieczeństwa wobec przemian 
politycznych…, s. 286.

d Poniżej z prawej strony podpis nieczytelny.
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Nr 146

1989 październik 4, Częstochowa – Notatka urzędowa dotycząca spotkania w 
sprawie majątku NSZZ „Solidarność”.

Częstochowa 1989-10-04

Notatka urzędowa
dot[ycząca] spotkania w sprawie majątku NSZZ „Solidarność”a

  Spotkanie odbyło się 1989-10-04 w Urzędzie Wojewódzkim w 
Częstochowie. Uczestniczyli w nim: przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego 
dyr[ektor Wiesław] Karoń, dyr[ektor Jerzy] Dwo rzański1, b[yły] pełnomocnik 
ds. majątku „S” ob[ywatel] Gniatkowski2, przedstawiciel Zarządu Re gionu „S” 
ob[ywatel Aleksander] Przygodziński, ob[ywatel] Jackowski3 /tel. 420-48/ 
oraz N[aczelni]k Wydziału Śledczego tut[ejszego] WUSW kpt. J[an] Hodowany 
i kpt. M[arek] Łabuś.
  W zakresie spraw dotyczących tut[ejszym] WUSW dokonano 
następujących ustaleń:

1. Materiały przechowywane w archiwum WUSW zostaną przekazane 
do odbioru przedstawicie lom Zarządu Regionu „S” poprzez Wydział 
Śledczy w dniu 6.10.br.

2. Za pośrednictwem Wydziały Śledczego WUSW w Opolu zostanie 
ustalony kontakt z ob[ywatelem] Zbigniewem Szewczukiem4 b[yłym] 
pracownikiem oddziału zw[iązków] zawo dowych w Opolu, który przejął 
sprzęt poligrafi czny tut[ejszej] „S”.

kpt. M[arek] Łabuśb

Źródło: AIPN Ka, 021/6, t. 1, k. 19, oryginał, mps. 

1 Jerzy Dworzański. 1984-1990 dyrektor Wydziału Budżetowo-Gospodarczego UW w Czę-
stochowie. J. Mielczarek, 20 lat województwa …, s. 151-152.

2 Brak bliższych danych.
3 Brak bliższych danych.
4 Brak bliższych danych.

a Z lewej strony podpis nieczytelny.
b Poniżej podpis nieczytelny.



ks. Władysław Piotr Wlaźlak

492

Nr 147

1989 grudzień 13, Częstochowa – Informacja na temat opinii o sytuacji 
ekonomiczno-gospodarczej w kraju.

Szyfrograma

Częstochowa, 1989-12-13
Tajne

Egz. poj[edynczy]

Wydział I Departamentu OKPP
MSW w Warszawie

 Pierwszoplanowym tematem komentarzy i opinii wypowiadanych w 
miejscowych środowiskach inteligenckich są odgłosy wczorajszej konferencji 
prasowej w Urzędzie Rady Ministrów, a poświęconej nowym realiom 
ekonomiczno-gospodarczym jakie powstaną w wyniku realizacji rządowych 
programów w 1990 roku.
 Problematyka spraw społeczno-gospodarczych zdominowała 
zainteresowania ochranianych środowisk, w stopniu daleko większym 
niż przypadająca w dniu dzisiejszym ósma rocznica wprowadzenia stanu 
wojennego.
 W odniesieniu do zaprezentowanych prognoz rządowych formułowane 
są przede wszystkim opinie wyrażające obawę i niepokój, a wywołane 
przewidywanym gwałtownym wzrostem cen i spadkiem realnej siły nabywczej 
płac i minimum 20%.
Zdaniem wielu rozmówców aktualne prognozy rozwoju sytuacji gospodarczej są 
szokujące dla ludzi[,] którzy już w chwili obecnej utrzymują się z przeciętnych 
dochodów. Zapowiadany wzrost cen, przy jednoczesnym ograniczaniu płac 
musi przecież sprowadzić całe grupy ludzi na skraj ubóstwa materialnego. Stąd 
rodzą się liczne wątpliwości, czy społeczeństwo, zwłaszcza szerokie grupy 
pracownicze, zaakceptują tak radykalne zmiany w gospodarce i ekonomiczne 
w kraju.
W komentarzach na ten temat podkreśla się, z jednej strony pozytywne 
zdesperowanie społeczeństwa wynikające z trwającego od 10 lat kryzysu 
ekonomicznego, z drugiej natomiast przeświadczenie wielu ludzi, że żują już na tak 
niskim poziomie, iż nie mogą spaść jeszcze niżej. W tej sytuacji za przedwczesne 

a Poniżej pieczęć podłużna w ramce Szyfrogram wysłany Nr 2427 Przyjęto [19]89-12-13- 
[godz.] 19.45 Zaszyfrowano [19]89-12-13- [godz.] 22.10 zapis cyfrowy wpisano odręcznie po-
twierdzając nieczytelnymi podpisami.
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uznaje się próby prognozowania ewentualnych zachowań społecznych[,] 
bowiem dopiero wdrażanie konkretnych rozwiązań w gospodarce i ekonomice 
z całokształtem ich negatywnych i pozytywnych skutków, odczuwalnych przez 
ludzi, może dać odpowiedź na powyższe pytanie.
 W dniu dzisiejszym ok. godz. 0.00 w DS nr 6 „Skrzat” przy pomocy 
sprzętu nagłaśniającego nadano okolicznościową audycję przygotowaną 
przez działaczy NZS na temat ósmej rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu 
wojennego.
W trakcie audycji zaprezentowano m.in. odtworzone komunikaty radiowe o 
stanie wojennym i rygorach stąd wynikających, przemówienie W[ojciecha] 
Jaruzelskiego oraz muzykę. Zapowiedziano także zorganizowanie w dniu 
dzisiejszym o godz. 16.15 na placu przed stołówką „Gigant” wiecu z przewodnim 
hasłem „Dziękujemy ci generale”.
 Jak wynika z posiadanego rozpoznania operacyjnego działacze 
NZS przygotowali również[,] ulotki które zamierzają kolportować w trakcie 
wiecu na placu Biegańskiego, zapowiedzianego przez FMW. W godzinach 
przedpołudniowych na budynku głównym WSP wywieszono transparent o 
rozmiarach 3 x 5 m z napisem „Generale pamiętamy – 13.XII.[1981 r.]”.
 W dniu dzisiejszym ok. godz. 11.20 grupa ok. 100 członków Towarzystwa 
Ochrony Interesów Mieszkańców Rotacyjnych rozpoczęła pikietę przed Urzędem 
Miejskim w Częstochowie […]b. Uczestnicy pikiety prezentowali transparenty o 
następującej treści:
„ Za nasze budowali a nas do klitek powsadzali”.
„Budujcie mieszkania a nie klatki”.
„Mieszkania rotacyjne – dożywocie”.
„Wszyscy a koniunkturę, my walczymy z rotacyjną bzdurą”.
„Chcemy wyjść z mieszkań rotacyjnych”.
„Kto nas w ....”.
Przez urządzenia nagłaśniające wyjaśniano przechodniom cel pikiety, którym jest 
zwrócenie uwagi władz na problemy członków wymienionego towarzystwa.
Akcja przebiegała w sposób nie zakłócający porządku i bezpieczeństwa 
publicznego, wywołując przeciętne zainteresowanie przechodniów.
 Jak wynika z uzyskanej informacji operacyjnej w dniu jutrzejszym z 
Aresztu Śledczego i OZ Wąsosz-Kule oraz OZ Herby zostanie zwolnionych w 
wyniku realizacji amnestii ok. 170 więźniów.
W związku z powyższym nie notuje się żadnych zakłóceń w funkcjonowaniu 
wymienionych obiektów.
Natomiast w opinii funkcjonariuszy służby więziennej sam fakt amnestii 

b Tekst /wide inf. z dn. 09.12.89/ został skreślony.
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oceniany jest negatywnie. Przypuszcza się, że spowoduje on przede wszystkim 
wzrost zagrożenia przestępczościąc.
Mimo zapowiedzianej w godzinach nocnych przez działaczy NZS WSP i 
P[olitechniki] Cz[ęstochowskiej] manifestacji w dniu dzisiejszym która w formie 
wiecu miała się odbyć o godz. 16.15 przed budynkiem stołówki studenckiej 
„Gigant”, do realizacji powyższego zamiaru nie doszło.
 O godz. 16.45 koło Pomnika Wdzięczności Armii Czerwonej, 
usytuowanegod na Pl. Biegańskiego w Cz[ęstocho]wie zgromadziło się ok 
10 osób z transparentem eksponowanym w godzinach popołudniowych prze 
wejściem do budynku głównego WSP przy ul. Al. Zawadzkiego o treści: 
„Generale pamiętamy – 13.XII[.1981]”, hasłem „FMW”, pochodniami, które 
rozpoczęły odpłatny kolportaż n[iżej] wym[ienionej] literatury:
[…]e

Tajne
Egz. nr 2

−  „BMW – Biuletyn Młodzieży Walczącej – Pismo Federacji Młodzieży 
Walczącej – Kraków nr 33 z dnia 03.11.[19]89 [r.]”

− „Pismo Solidarności Walczącej – Oddział Kraków nr 11/136 z 02.12.1989 
[r].”

− „Pismo Solidarności Walczącej Oddział Kraków nr 10/135 z 11.11.1989 
r[.]”

− „Dyskurs – Niezależne Pismo Regionalne – Częstochowa, październik 1989, 
nr 1/13/”

więc o godz. 17.07 rozpoczęło przemówienie jednego z organizatorów /B d B/, 
który przedstawił program manifestacji i apelował do zebranych o zachowanie 
spokoju. Jako drugi głos zabrał poseł na Sejm z ramienia OKP – Jarosław Kapsa, 
który powiedział: „Apeluję o spokój abyśmy nie przekazywali tej samej kultury, 
jaką zaserwowano nam 13.XII.[19]81 r. wobec nas. Nie niszczmy symboli, 
niszczmy fakty i wszelkie złe prawa. Prosiłem Komendanta WUSW, aby nie było 
milicji”. Następnie jeden z uczestników czerwoną farba w aerozolu wykonał na 
cokole w[yżej] wym[ienionego] pomniku napisy „FMW”, „IWANIE WON”, 
„Marszałek na IDOM”.
Grupa uczestniczących w wiecu liczyła ok. 15 osób, której poczynaniom 
przypatrywało się ok. 100 osób, spośród przypadkowych przechodniów. Nie 
stwierdzono specjalnego zainteresowania wśród ludzi przebywających w tym 
czasie na Pl. Biegańskiego.
Ok. godz. 17.20 uczestnicy wiecu wraz z około 50 obserwatorami przemieściło 

c Tekst poniżej do końca dokumentu pisany odręcznie.
d W oryginale usytułowanego.
e Fragment powtórzony został skreślony znakiem X.
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się skandując hasła: „Chodźcie z nami, nie kryjcie się do domu” Al. NMP, a 
następnie Al. Wolności pod budynek KW PZPR, gdzie organizatorzy ułożyli 
przed wejściem przyniesiony ze sobą krzyż biały, przypominający swym 
wyglądem krzyż nagrobkowy z tablicą na której umieszczono nazwiska 
osób zaginionych oraz które poniosły śmierć rzekomo w niewyjaśnionych 
okolicznościach począwszy od dnia 13.XII.[19]81 r. do chwili obecnej. Ponadto 
jeden z uczestników na murze budynku wykonał przy pomocy farby w aerozolu 
napis o treści „FMW”, „PZPR- wpisany w kotwicę”. W tym czasie wokół krzyża 
ułożono wiązankę kwiatów i zapalono sześć zniczy.
Na ścianie między drzwiami wejściowymi sporządzono rysunek przedstawiający 
szubienicę z umieszczoną w okręgu liczbę – 13. Uczestnicy zgromadzenia 
wznieśli okrzyk:
− „Szklanka mleka dla esbeka”,
− „Otwórzcie drzwi”,
− „Gdzie są klamki” oraz śpiewano pieśni o charakterze religijnym.
O godz. 17.43 jeden z uczestników rzucił palącą się pochodnię na dach budynku, 
nie wywołując jednak poważniejszego zagrożenia ze względu na zalegającą 
warstwę śniegu.
Około godz. 17.45 zebrani zaczęli się rozchodzić w spokoju. O godz. 17.50 teren 
przed budynkiem KW PZPR opustoszał.
Po rozejściu uczestników pracownicy KW PZPR usunęli pozostawione elementy 
wykorzystywane przez uczestników wiecu.
 Przebieg demonstracji był zabezpieczany i kontrolowany przez służby 
operacyjne i prewencji, przy czym nie odnotowano przypadku jakiejkolwiek 
interwencji ze strony sił porządkowych.
 Innych negatywnych akcentów nie odnotowano.
O godz. 18.30 w kaplicy na Jasnej Górze odprawiono mszę św. „w intencji ofi ar 
stanu wojennego”. W mszy uczestniczyło ok. 50 osób.
Żadnych negatywnych akcentów o wydźwięku politycznym nie odnotowano.
 Tym akcentem obchody ósmej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, 
na terenie Częstochowy zakończono.

p.o. N[aczelni]ka Wydz[iału] OKPP
WUSW w Cz[ęstocho]wief

Źródło: AIPN Ka, 021/32, t. 2, k. 345-350, oryginał, mps, rkps. 

f Poniżej pieczęć podłużna kpt. mgr Grzegorz Bem oraz podpis nieczytelny.
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Nr 148

1989 grudzień 27, Częstochowa – Pismo Zastępcy Szefa WUSW w Częstochowie 
do Dyrektora Departamentu Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa MSW 
w Warszawie.

Szyfrograma

Częstochowa, 1989-12-27
Tajne

Egz. poj[edynczy]
       

Dyrektor
    Departamentu Ochrony 
    Konstytucyjnego Porządku Państwa
    MSW w Warszawie
    gen. bryg. Krzysztof Majchrowski1

 bPierwszoplanowym tematem komentarzy i opinii miejscowych 
środowisk inteligenckich w sprawozdawczym okresie były obchody ósmej 
rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
 Z zainteresowaniem przyjęto tak obszerny program obchodów tej 
rocznicy oraz rozgłos propagandowy jaki nadały tej sprawie środki masowego 
przekazu.
Pojawiły się również opinie negatywne oceniające te elementy scenariusza 
obchodów, których autorzy narzucali jednostronny sposób przedstawiania stanu 
wojennego wyłącznie poprzez negatywne jego aspekty.
W tym kontekście pozytywnie oceniano ofi cjalne stanowisko rządu[,] w którym 
uznano stan wojenny za wydarzenie znaczące, pouczające i wzbogacające 
doświadczenia dla obu stron, bez którego być może w ogóle nie były by możliwe 
zasadnicze przemiany ustrojowe w Polsce jakie obecnie się dokonują.
 Z umiarkowana dezaprobatą przyjęto w ochranianych środowiskach 
doniesienie o zajściach ulicznych jakie miały miejsce w dniu 13 grudnia br. 
w kilku miastach Polski, w tym w Częstochowie, zwłaszcza fakt iż w czasie 
demonstracji doszło do strat w mieniu społecznym.
W ocenach na ten temat podkreśla się znaczenie rodzącego się w Polsce pluralizmu 

a Poniżej pieczęć podłużna z orłem Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Częstocho-
wie 18 L.dz. UB-0705/89 liczba dziennika wpisana odręcznie. Poniżej pieczęć w ramce Szyfro-
gram wysłany Nr 2470 Przyjęto [19]89-12-27 g[odz.] 10.30 Zaszyfrowano g[odz.] 11.25 zapis 
cyfrowy wpisano odręcznie.

b Z lewej strony umieszczono podpis nieczytelny.
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politycznego oraz rozwijającą się działalność ugrupowań o poglądach skrajnych 
lub wręcz ekstremistycznych.
Stosunkowo ograniczony zasięg demonstracji organizowanych przez koła 
młodzieży, głównie spod szyldu FMW, KPN i NZS ocenia się jako wyraz 
niewielkiego poparcia społecznego dla tego typu postaw i zachowań.
 Sprawę budzącą w dalszym ciągu największe zainteresowanie środowisk 
inteligenckich są przekształcenia gospodarczo-ekonomiczne, które mają się 
dokonać w 1990 roku.
Tzw. „program Balcerowicza” w dalszym ciągu rodzi wiele opinii 
kontrowersyjnych i zastrzeżeń, ale jednocześnie dominuje przekonanie, że jest 
to program alternatywny.
Odnotowuje się liczne głosy negatywnie oceniające tryb prac sejmowych 
nad przedłożonymi przez rząd ustawami. Zdaniem rozmówców posłowie 
podeszli do kompleksowego programu gospodarczego w sposób subiektywny, 
niejednokrotnie reprezentując przede wszystkim interesy poszczególnych 
środowisk i grup zawodowych z pominięciem ogólnonarodowej racji stanu i 
dramatycznej sytuacji gospodarczej.
  Z działań struktur reprezentujących pozaparlamentarne siły polityczne 
za najistotniejsze należy uznać zorganizowanie przez sympatyków FMW w 
dniu 13 grudnia br. o godz. 17.00 wiecu w centralnym punkcie miasta na pl. 
Biegańskiego.
W trakcie wiecu przemawiał m.in. do jego uczestników poseł ziemi 
częstochowskiej z ramienia OKP J[arosław] Kapsa, który zaapelował o spokój 
podkreślając by nie pokazywać tej samej kultury jaką zaserwowano wobec 
narodu w dniu 13 grudnia 1981 r., nie niszczyć symboli lecz fakty i wszelkie złe 
prawa.
Po zakończeniu wiecu grupa młodych ludzi w ilości ok. 50 osób przemaszerowała 
pod Komitet Wojewódzki PZPR gdzie wznoszono obraźliwe okrzyki oraz 
wykonano na budynku podobne hasła przy użyciu aerozolowych pojemników 
z farbą.
Po złożeniu przed wejściem do budynku wiązanek kwiatów, zapalonych zniczy, 
a także zamieszczonej na kartonowej tablicy listy osób który poniosły śmierć 
w niewyjaśnionych okolicznościach oraz symbolicznego krzyża dla ofi ar stanu 
wojennego, młodzież rozeszła się spokojnie bez interwencji sił porządkowych.
 Z wydarzeń godnych odnotowania należy także zasygnalizować inicjatywę 
grupy studentów z Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego 
„Emaus”. Grupa ta wystosowała do rektora Politechniki Cz[ęstocho]wskiej 
pismo z żądaniem zasadniczej zmiany profi lu przedmiotów wykładanych w 
Międzyuczelnianym Instytucie Nauk Ekonomiczno-Społecznych na taki, który 
byłby zgodny ze społeczną nauką kościoła.
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W związku z powyższym autorzy listu domagają się natychmiastowych 
zmian kadrowych wśród kadry wykładowców, które zagwarantują realizację 
powyższego postulatu.

l.dz. masz. 0346/89c

Źródło: AIPN Ka, 021/32, t. 2, k. 351-352, oryginał, mps. 

1 Krzysztof Majchrowski (ur. 1929-2000). Gen. bryg.; od 1952 pracownik UB; 1965 kierow-
nik grupy operacyjnej; od 1979 zastępca naczelnika (194-1985 naczelnik) w Wydziale IV Depar-
tamentu III MSW; od 1987 dyrektor Departamentu III MSW; 1989-1990 dyrektor Departamentu 
Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa MSW; współuczestniczył w masowym niszczeniu 
materiałów operacyjny SB. Służba Bezpieczeństwa wobec przemian politycznych…, s. 114.

c Z prawej strony pieczęć podłużna Zastępca Szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw We-
wnętrznych ds. Służby Bezpieczeństwa w Częstochowie płk mgr Stanisław Hanusiak oraz podpis 
nieczytelny. – Stanisław Hanusiak (ur. 1935). Płk; 1955 referent (1956 ofi cer operacyjny) Sekcji 
VII Wydziału II WU ds. BP w Krakowie; od 1957 starszy ofi cer operacyjny Sekcji IV Wydziału II 
KW MO w Krakowie; od 1963 kierownik grupy operacyjnej Wydziału II KW MO w Krakowie; 
1974 zastępca naczelnika Wydziału W KW MO w Krakowie; 1974 inspektor (1975 starszy inspek-
tor) Inspektoratu Kierownictwa SB KW MO w Krakowie; od 1976 zastępca naczelnika Wydziału 
III A KW MO w Krakowie; od 1980 naczelnik Wydziału II KW MO w Krakowie; od 1984 zastęp-
ca szefa ds. SB WUSW w Częstochowie; od 1989 główny specjalista w Kierownictwie WUSW 
w Częstochowie; 1990 zwolniony ze służby. AIPN Ka, 0188/539.
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Nr 149

1990 styczeń 18, Częstochowa – Pismo do Wydziału I Departamentu Ochrony 
Konstytucyjnego Porządku Państwa MSW w Warszawie w sprawie konfl iktu na 
WSP w Częstochowie.

Szyfrograma

Częstochowa, 1990-01-18
Tajne

Egz. nr […]b

     
Wydział I Departamentu OKPP

     MSW w Warszawie

 W środowisku pracowników i studentów WSP z dużym zainteresowa-
niem obserwuje się przebieg wydarzeń związanych z konfl iktem[,] jaki zaistniał 
po decyzji władz WSP o przejęciu dla potrzeb uczelni budynku przy ul. Tkackiej 
z przeznaczeniem go na akademik i sale dydaktyczne dla kierunku wychowania 
muzycznego.
Aktualnie zajęcia tego kierunku odbywają się w dwóch budynkach przy ul. Jas-
nogórskiej i ul. Chłopickiego. Pomieszczenia te nie spełniają wymogów jakie są 
stawiane salom dydaktycznym.
Dodatkowym argumentem przemawiającym za przejęciem wspomnianego bu-
dynku jest możliwość skupienia w jednym miejscu wszystkich zajęć.
 Tymczasem zarówno studenci kierunku wychowania muzycznego 
jak i kadra dydaktyczno-naukowa nie akceptuje wyboru władz uczelnianych. 
Zasadniczym argumentem jest oddalenie budynku na ul. Tkackiej od innych 
pomieszczeń WSP oraz fakt, że dzielnica Zawodzie jest wg opinii zainteresowa-
nych „niebezpieczna”, ze względu na dużą liczbę zamieszkującego ją elementu 
kryminalno-pasożytniczego.
 Wśród studentów rozpowszechniono już informację, że w wypadku nie 
ustąpienia władz uczelni, w dniach 21 i 22.01.br. zostanie przeprowadzony strajk 
okupacyjny budynku przy ul. Chłopickiego. Prowadzi się również akcje propa-
gandowe przy pomocy plakatów i transparentów.

a Poniżej pieczęć podłużna z orłem Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Często-
chowie 18 L.dz. UB-014/90 liczba dziennika wpisana odręcznie. Poniżej pieczęć w ramce Szyfro-
gram wysłany Nr 74/90 Przyjęto 1990-01-18 Zaszyfrowano 1990-01-18 nr wpisano odręcznie.

b Pozostawiono bez wpisu.
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 Z kontrowersyjnymi ocenami środowisk inteligenckich spotkała się 
inicjatywa działaczy politycznych w Cz[ęstocho]wie zmierzająca do usunięcia 
z Alei obydwu pomników wdzięczności dla Bohaterów Armii Radzieckiej.
Rozmówcy są zgodni, że cała sprawa została sprowokowana przez działaczy KO 
i innych organów NSZZ „S”.
Przeważa opinia, że sprawa jest już przesądzona mimo zgłoszonej konsultacji 
społecznej wśród mieszkańców miasta. Wynika to przede wszystkim z domi-
nującej aktualnie pozycji struktur prorządowych i prosolidarnościowych. Tym 
niemniej pada również wiele głosów oceniających tę inicjatywę negatywnie 
jako kolejnego przejawu trwającej obecnie kampanii negacji wszystkiego co ma 
związek z minionym okresem 45-lecia PRL.
 W dniu dzisiejszym odbędzie się plenarne posiedzenie WK SD na którym 
zostanie wybrany nowy przewodniczący WK. Jedynym i pewnym kandyda-
tem jest dr Zygmunt Potęga1, pracownik dydaktyczno-naukowy P[olitechniki] 
Cz[ęstochowskiej].
 Jak wynika z uzyskanych operacyjnie informacji w Szkole Podst[awowej] 
nr 20 w Cz[ęstocho]wie ukazała się gazetka wykonana metodą powielaczową, 
sygnowana przez Niezależny Międzyszkolny Samorząd Uczniowski. Kilkana-
ście egz. tego pisma przyniósł do szkoły jeden z uczniów, syn działacza Komisji 
Zarządu Regionu „S” ds[.] nauczycieli w Cz[ęstocho]wie. W treści gazetki 
nawiązuje się przede wszystkim do aktualnych stosunków na linii nauczyciel 
– uczeń. Podkreśla się przedmiotowy charakter traktowania uczniów. Ponadto 
wzywa się do współredagowania następnych numerów pisma.
 W kilki punktach miasta ujawniono ulotki sygnowane przez WiP i 
FAP o treści: „Demonstracja – 18.01.[19]90 [r]. godz. 15.00 pod Megasamem. 
Bezterminowa głodówka protestacyjna od 8.12.[19]89 [r.] – Hotel Asystencki 
Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk – Oliwa, ul. Polanki tel. 414-073”.
Istnieje uzasadnione przypuszczenie, że uczestnicy demonstracji mogą udać się 
do budynku KW PZPR i podjąć tam działanie protestacyjne.
[…]c

c Poniżej tekst przekreślony Impreza zostanie zabezpieczona fi zycznie przez Wydz[iał] OKPP. 
Na terenie miasta ukazały się również ogłoszenia informujące, że Klub Myśli otwartej NSZZ 
„S” WSP i PCz organizują w dniu 90.01.19, o godz. 18[.00] w auli WSP spotkanie z członkiem 
Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego – Bogusławem Rybickim. Spotkanie zostanie za-
bezpieczone operacyjnie przez Wydz[iał] OKPP. Pod tekstem adnotacja. Z[astęp]ca Naczelnika 
Wydziału OKPP WUSW w Częstochowie. Poniżej pieczęć podłużna kpt. mgr inż. Włodzimierz 
Bartocha nad nią podpis nieczytelny. – Bogusław Rybicki (ur. 1940). Opozycjonista; 1989 współ-
założyciel i wiceprezes Stronnictwa Narodowego; prezes Stronnictwa Narodowego „Ojczyzna”; 
1990-2000 redaktor naczelny „Tygodnika Ojczyzna”. Włodzimierz Bartocha (ur. 1950). Kpt.; 
od 1971 inspektor Sekcji I A Wydziału IV KW MO w Częstochowie; 1979 starszy inspektor (od 
1980 kierownik Sekcji) Wydziału IV KW MO w Częstochowie; od 1985 p.o. zastępca naczelnika 
(od 1986 zastępca naczelnika) Wydziału IV WUSW w Częstochowie; 1989 zastępca naczelnika 
Wydziału OKPP WUSW w Częstochowie; 1990 zwolniony ze służby. AIPN Ka, 0188/448.
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l. dz. masz. 22/90
dc[iąg] d[alszy] ze str[ony] 2
O godz. 15.00 przed Domem Handlowym „Megasamem” zebrała się 

grupa młodych ludzi, licząca ok. 30 osób, której przewodził znany działacz 
struktur WiP Artur Kielasi[a]k2. Prezentowano dwa transparenty o treści:
„Mniej atomów więcej domów”
„Nowy rząd, stare błędy”.
Jeden z demonstrantów odczytał treść petycji z protestem przeciwko budowie 
elektrowni w Żarnowcu, inni rozdawali przechodniom ulotki o tej samej treści 
oraz komunikat o przebiegu budowy i negocjacji na temat.
Ok. g[odz.] 15.20 grupa przeszła pod budynek RKW NSZZ „S” przy Al. 
Kościuszki, gdzie ponownie prezentowano wymienione transparenty i wznoszono 
okrzyki: „Żarnowiec” „Żarnowiec – grobowiec”.
 Ok. godz. 15.35 demonstranci wyszli na jezdnię Al. Kościuszki i 
zablokowali ruch uliczny siadając na jezdni. Po ok. 5 minut[ach] grupa rozeszła 
się spokojnie.

N[aczelni]k Wydz[iału] OKPP
WUSW w Cz[ęstocho]wiee

Źródło: AIPN Ka, 021/32, t. 2, k. 354-355, oryginał, mps, rkps. 

1 Zygmunt Potęga. Nauczyciel akademicki, polityk; 1990 szef SD w Częstochowie. J. Kapsa, 
Komitet Obywatelski…, s. 117.

2 Artur Kielasiak. Członek Ruchu „Wolność i Pokój”; kolporter niezależnych czasopism; 
prześladowany przez władze komunistyczne. M. Nowakowska Majcher, Opozycja w regionie czę-
stochowskim…, s. 106 n.

d Poniżej cały tekst spisany odręcznie.
e Poniżej pieczęć podłużna kpt. mgr Grzegorz Bem oraz podpis nieczytelny.
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Nr 150

1990 styczeń 27, Częstochowa – Pismo w sprawie sytuacji ekonomiczno-
gospodarczej w kraju do Dyrektora Departamentu Ochrony Konstytucyjnego 
Porządku Państwa MSW w Warszawie.

Szyfrograma

Cz[ęstocho]wa 1990.01.27
Tajne

Egz. […]b

Dyrektor Departamentu OKPP
MSW w Warszawie
gen. bryg. K[rzysztof] Majchrowski

 Pierwszoplanowym tematem komentarzy i opinii wypowiadanych w 
miejscowym środowisku inteligenckim są aktualne uwarunkowania społeczne 
nowej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej.
 Zdecydowana większość przedstawicieli ochranianych środowisk 
z mieszanymi uczuciami przyjęła od dawna oczekiwaną reformę min[istra 
Leszka] Balcerowicza1. Nie sądzono bowiem, że podwyżka cen paliw i energii 
pociągnie za sobą tak drastyczne podwyżki cen wszystkich artykułów. Wgc 
wielu opinii powstały obawy o to, że spadek stopy życiowej będzie dużo większy 
niż 20% - jak zapowiadano. W wypowiadanych komentarzach podkreśla się, 
że dotychczasowa polityka T[adeusza] Mazowieckiego2 prowadzi przede 
wszystkim do ograniczenia popytu przez wysokie ceny, co jest oceniane jako 
próba załatwienia infl acji za wszelka cenę – nie licząc się z kosztami społecznymi. 
W ochranianych środowiskach w dalszym ciągu pogłębia się niepewność 
o jutro. W wielu opiniach podkreśla się, że obecna demokracja to: zbliżające 
się bezrobocie, upadek ekonomiczny ludzi starszych (emeryci, renciści) oraz 
brak bezpieczeństwa na ulicach miast /pochopna i nieprzemyślana decyzja 
o amnestii/.
 Z mieszanymi uczuciami przedstawiciele ochranianych środowisk 
przyjmują również tezę lansowana obecnie przez koła solidarnościowe 
o zbawiennym wpływie przeprowadzenia autentycznych wyborów do samorządów 
lokalnych. Tezy te – zdaniem rozmówców – do złudzenia przypominają kampanie, 

a Poniżej pieczęć w ramce Szyfrogram wysłany Nr 122 Przyjęto [19]90-01-27 g[odz.] 13.20 
Zaszyfrowano g[odz.] 15.40 zapis cyfrowy wpisano odręcznie.

b Pozostawiono bez wpisu.
c W oryginale W/g.
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w której przekonywano społeczeństwo o uzdrowicielskim dla naszej gospodarki 
charakterze systemu rynkowego. Tymczasem rzeczywistość przyniosła bardzo 
gorzkie rozczarowanie.
 Z kontrowersyjnymi ocenami środowisk inteligenckich spotkała się 
inicjatywa grupy działaczy politycznych dz Cz[ęstocho]wyd skupionych w „S” 
zmierzająca do usunięcia z Al. NMP obu pomników wdzięczności dla bohaterów 
Armii Radzieckiej. Rozmówcy są zgodni, że cała sprawa została sprowokowana 
przez działaczy KO i innych organów NSZZ „S”. Przeważa opinia, że sprawa 
jest już przesądzona mimo braku edotychczase konsultacji wśród mieszkańców 
miasta. Wynika to przede wszystkim z dominującej aktualnie pozycji struktur 
prorządowych i prosolidarnościowych. Tym niemniej pada również wiele głosów 
oceniających te inicjatywę negatywnie, jako kolejnego przejawu trwającej 
kampanii negacji wszystkiego co ma związek z minionym okresem 45-lecia 
PRL.
 W dniu 19.01.br o godz. 14.00 grupa ok. 40 osób – młodych pracow-
ników naukowych oraz studentów, przedstawicieli NZS i NSZZ „S” z WSP 
w Cz[ęstocho]wie udała się do budynku KW PZPR. Domagając się przekazania 
pomieszczeń KW na cele dydaktyczne WSP.
 Aby nie dopuścić do okupowania budynku, ze studentami podjęto roz-
mowy w których uczestniczyli: I sekr[etarz] KW PZPR, I sekr[etarz] KM PZPR, 
v[i]ce wojewoda częstochowski, prezydent Cz[ęstocho]wy, delegacja RKW 
NSZZ „S”, delegacja KO, działacze NZS oraz przedstawiciele spółek zo.o. i in-
stytucji państwowych, które zajmują kilka pomieszczeń w budynku KW PZPR. 
Po ośmiogodzinnych negocjacjach uzgodniono, że WSP otrzyma jeden segment 
budynku na cele dydaktyczne. Jednocześnie ustalono, że zostaną rozwiązane 
[…]f umowy z dotychczasowymi użytkownikami budynku, a nowo zawierane 
będą podlegali kontroli społecznej prowadzonej przez Zarząd Regionalny NSZZ 
„S”. O godz. 22.00 grupa protestujących studentów i pracowników akademi-
ckich opuściła budynek KW PZPR.
 22.01.br[.] odbyło się plenarne posiedzenie […]d PZPR w Politechnice 
Częstochowskiej. Na posiedzeniu udzielono absolutorium egzekutywie i powo-
łano zarząd komisaryczne do likwidacji PZPR.
 W dniu 25.01.br[.] w kilku punktach Cz[ęstocho]wy ujawniono ulotki 
formatu A-5, wykonane metodą powielaczową o treści:
- „Lechu nie tyj” – z karykaturą otyłego [Lecha] Wałęsy,
- „Jutro będzie lepiej” – z wizerunkiem trupiej czaszki,
- rysunek puszki konserwowej z napisami: WiP, Solidarność, PPS, FAO, PZPR, 

d-d Wpisano ponad wierszem.
e-e Wpisano ponad skreślonym wyrażeniem.
f Wyrażenie wykreślone.
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gen. [Wojciech] Jaruzelski, L[ech] Wałęsa, MO, KPN – i plakietkę „Pasztet 
Mazowiecki”. Ulotki nie były sygnowaneg. 

Źródło: AIPN Ka, 021/32, t. 2, k. 362-363, oryginał, rkps.

1 Leszek Balcerowicz (ur. 1947). Ekonomista, polityk; 1978-1981 kierownik grupy ekonomi-
stów przygotowujących społeczny projekt reformy gospodarczej; 1981-1982 wiceprezes ZG PTE; 
1989-1991; 1997-2000 wicepremier, minister fi nansów; autor programu stabilizacji gospodarki 
i przeobrażenia systemu gospodarczego Polski, tzw. „plan Balcerowicza”; 1995-2000 przewodni-
czący UW; 1997-2001 poseł na Sejm RP; 2001-2007 prezes NBP. Służba Bezpieczeństwa wobec 
przemian politycznych…, s. 516.

2 Tadeusz Mazowiecki (ur. 1927). Działacz związkowy, polityk; 1946-1955 członek PAX; 
1957-1963, 1968-1969 członek Zarządu, 1975-1981, 1988-1990 wiceprezes KIK w Warszawie; 
1958-1981 redaktor naczelny miesięcznika „Więź”; 1961-1972 poseł na Sejm PRL; przewodni-
czący komisji ekspertów MKS Gdańsk; doradca KKP, KK NSZZ „Solidarność” i Lecha Wałęsy; 
1981, 1989 redaktor naczelny „Tygodnika Solidarność”; 1981-1982 internowany; 1986 współ-
twórca niezależnego pisma „21”; 1980 współzałożyciel KO przy Przewodniczącym NSZZ „Soli-
darność”; uczestnik plenarnych obrad Okrągłego Stołu; 1989-1990 premier RP; 1991-2001 poseł 
na Sejm RP; 1991-1994 przewodniczący Unii Demokratycznej; 1992-1993 przewodniczący Ko-
misji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego; 1998-2001 przewodniczący Komisji Integracji 
Europejskiej; 1972-1989 rozpracowywany w ramach SOR kryptonim „Boss”. Encyklopedia Soli-
darności. Opozycja w PRL…, t. 1, s. 272.

g Poniżej pieczęć podłużna Z[astęp]ca Szefa WUSW ds. Służby Bezpieczeństwa w Częstocho-
wie płk mgr Zygmunt Majka oraz podpis nieczytelny. 
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Nr 151

1990 luty 1, Częstochowa – Informacja na temat komentarzy o sytuacji 
społeczno-politycznej w kraju. 

Poufne
Egz. nr a2a

     Zespół Informacyjny
WUSW w Częstochowie

Informacja

 W dalszym ciągu dominującymi tematami komentarzy i opinii 
wypowiadanych w miejscowych środowiskach inteligenckich pozostają sprawy 
społ[eczno]-polit[yczne]. W wielu komentarzach stwierdza się, że obecna 
polityka rządu może doprowadzić do jego upadku, gdyż podejmowane decyzje 
– przede wszystkim – fi skalne i socjalne z dnia na dzień uzyskują coraz mniejsza 
popularność w społeczeństwie.
Przedstawiciele środowiska prawniczego podkreślają, iż coraz wyraźniejszy 
rozłam obserwuje się również w aktualnie rządzącej „S”. Podział na różne 
ugrupowania jak: Solidarność Walcząca, Solidarność RI, Solidarność OKP czy 
rząd T[adeusza] Mazowieckiego, spowodowany jest – zd[aniem] rozmówców – 
utworzeniem się w łonie „S” nowych grup nacisku, które pragną uzyskać dostęp 
do sprawowania władzy i mieć decydujący wpływ na decyzje polityczne. Po 
upadku „przewodniej siły narodu – PZPR”, jak twierdza rozmówcy, wszyscy 
walczą o władzę.
W wielu komentarzach nt. XI Zjazdu PZPR, jednoznacznie stwierdza się, że 
partia musiała się rozpaść, gdyż dzięki napływowi do niej osób zainteresowanych 
tylko własna karierą polityczną czy zawodową, utraciła ona całkowicie swój 
robotniczy charakter oraz całkowicie odeszła od marksistowsko – leninowskich 
zasad. Ponadto działacze PZPR nie umieli lub nie chcieli w sposób właściwy 
ocenić nastawienia przeważającej części polskiego społeczeństwa do PZPR. Wg 
rozmówców do nowych partii, powstałych w miejsce PZPR, nie wstąpi dużo 
ludzi, gdyż będą to partie w których znów znajdą się osoby skompromitowane 
działalnością PZPR.
Wymienia się np. [Franciszek] Rakowski, [Leszek] Miller1, [Tadeusz] Fiszbach2, 
[Aleksander] Kwaśniewski3, Kubiak4 i inni. Jeżeli – jak twierdzą rozmówcy 

a-a Wpisano odręcznie.
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– zdecydowana większość b[yłych] członków PZPR zrezygnuje z działalności 
politycznej w nowo powstającychb partiach lewicowych, a sytuacja taka może 
nastąpić, to SdRP, USdRP lub inne, będą stanowiły znikomą i małoznaczącą siłę 
polityczną w Polsce.

l.dz. masz. pf 43/90

W godzinach przedpołudniowych /ok. godz. 11.00/ w dniu dzisiejszym tj. 01.02. 
br. grupa kilkunastu osób, przedstawicieli: WiP, FMW i Międzymiastówki 
Anarchistycznej, przybyła do siedziby ZSMP przy ul. Racławickiej w 
Cz[ęstocho]wie, gdzie podjęła akcję protestacyjną.
Równocześnie przed wejściem do budynku zawieszono transparent z napisem 
„Okupacja”, a na ścianie budynku namalowano hasła o treści „ZSMP-SB” 
„Partia Nowej Lewicy do kostnicy”.
 Z posiadanego rozpoznania wynika, że budynek w którym mieści się 
siedziba ZSMP jest własnością ob[ywatelki] Krystyny Siennickiej5 zam[ieszkałej] 
w Krakowie, a administrowany jest przez mieszkańca Cz[ęstocho]wy ob[ywatela] 
Wojciecha Urbańskiego6. Lokal ten został w 1974 r[.] prawnie przydzielony 
Federacji przez prezydenta m[iasta] Cz[ęstocho]wy.
 O powyższym wydarzeniu poinformowano prezydenta Cz[ęstocho]wy 
oraz Prokuraturę Wojew[ódzką] w Cz[ęstocho]wie.
 Jednocześnie informujemy, że do okupującej grupy udał się pełnomocnik 
prezydenta Cz[ęstocho]wy ccelemc przeprowadzenia rozmów oraz wyjaśnieniu i 
wykazaniu ww.d o bezprawności tych działań.
 Z posiadanych informacji wynika, że na miejsce rozpoczętych o godz. 
12.00 rozmów przybył również przedstawiciel „S”.
 Okupujący budynek, zaopatrzeni w śpiwory i prowiant, wysuwają 
m[iędzy] innymi następujące postulaty:
- wyprowadzenie ZSMP ze szkół i zakładów pracy,
- oddanie kilku pomieszaczeń dla niezależnych organizacjia, m[iędzy] innymi 
dla FMW, która zdaniem działaczy tej organizacji, również jest reprezentantką 
młodzieżye.

Źródło: AIPN Ka, 021/32, t. 3, k. 141, oryginał, mps.

b W oryginale nowopowstających.
c-c Powyżej wpisano odręcznie.
d W oryginale w/w.
e Poniżej podpis nieczytelny.
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1 Leszek Miller (ur. 1946). Działacz komunistyczny; od 1986 I sekretarz KW PZPR w Skier-
niewicach; 1989-1990 sekretarz KC PZPR; 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu; 1989 członek 
BP KC PZPR; 1997-1999 przewodniczący SdRP; 1999-2004 przewodniczący SLD; 2008-2010 
przewodniczący Polskiej Lewicy; 1991-2005 poseł na Sejm RP; 1993-1996 minister Pracy i Poli-
tyki Społecznej; 1997 minister Spraw Wewnętrznych i Administracji; 2001-2004 premier RP.

2 Tadeusz Fiszbach (ur. 1935). Działacz komunistyczny; od 1971 sekretarz, 1975-1982 I se-
kretarz KW PZPR w Gdańsku; 1975-1981 członek KC PZPR; 1980-1981 zastępca członka BP 
KC PZPR; 1976-1985 poseł na Sejm PRL; 1989-1991 wicemarszałek Sejmu PRL (RP). Służba 
Bezpieczeństwa wobec przemian politycznych…, s. 397.

3 Aleksander Kwaśniewski (ur. 1954). Działacz młodzieżowy, polityk; 1984-1985 redaktor 
naczelny „Sztandaru Młodych”; 1985-1987 minister ds. młodzieży; 1987-1990 przewodniczący 
Komitetu ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej; uczestnik obrad Okrągłego Stołu; 1990-1995 prze-
wodniczący RN SdRP; 1991-1995 poseł na Sejm RP; 1995-2005 prezydent RP. Służba Bezpie-
czeństwa wobec przemian politycznych…, s. 316.

4 Brak bliższych danych.
5 Brak bliższych danych.
6 Brak bliższych danych.
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Nr 152

1990 luty 2, Częstochowa – Informacja dotycząca okupacji budynków ZW 
ZSMP.

Częstochowa, 1990-02-02

Poufne
Egz. nr […]a

     Zespół Informacyjny
WUSW w Częstochowie

Informacja

W nawiązaniu do naszej informacji z dn[ia 19]90.02.01. dot[ycząca] 
okupacji budynku ZW ZSMP w Cz[ęstocho]wie przy ul. Racławickiej 
informuję, że w wyniku podjętych rozmów władze administracyjne miasta 
reprezentowane przez wiceprezydentab R[omana] Kasprzyka1 podpisały 
porozumienie z przedstawicielami grupy okupujących, których reprezentowali 
v[i]ce przewodniczący RKW NSZZ „S” w Cz[ęstocho]wie [Edward] Kędzierski2 
oraz członek KPN i PSL Rolników Indywidualnych „S” w Cz[ęstocho]wie. 
Okupujący budynek członkowie Międzymiastówki Anarchistycznej. FMW oraz 
WiP zrezygnowali z pomieszczeń ZW ZSMP z chwilą uzyskania informacji, 
iż jest to budynek prywatny jak również nie wyrazili zgody na proponowane 
im przyznanie lokalu na terenie miasta na ogólnie przyjętych zasadach tj. 
odpłatności za użytkowanie. Stwierdzono, że interesuje ich tylko przyznanie 
budynku – lokalu w formie bezpłatnej, w rodzaju świetlicy, gdzie tzw. młodzież 
niezależna będzie mogła prowadzić swobodną – jak określono – działalność 
kulturalną. W wyniku rozmów uzgodniono, że do dn[ia 19]90.02.15 prezydent 
m[iasta] Częstochowy ma wydać zakaz działalności ZSMP na terenie zakładów 
pracy i szkół, a także zorganizować do dn[ia 19]90.02.10. spotkanie z młodzieżą 
niezależną.
Po podpisaniu porozumienia okupujący opuścili budynek ZW ZSMP.

Pierwszoplanowym tematem komentarzy i opinii wypowiadanych 
w miejscowych środowiskach inteligenckich pozostaje aktualna sytuacja 
społ[eczno]-gospod[arcza] i programy jej rozwoju w najbliższym okresie.

a Pozostawiono bez wpisu.
b W oryginale viceprezydenta.
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Zdecydowana większość rozmówców podkreśla, że w dalszym ciągu 
z całego programu rządowego najbardziej odczuwalnym elementem jest 
drastyczny wzrost cen i gwałtowne ograniczenie popytu. Jednocześnie jednak, to 
ostatnie zjawisko wywołało szereg zakłóceń u producentów, którzy ograniczają 
wielkość podaży dopasowując ją do istniejącego zapotrzebowania, co z kolei 
doprowadza do zwolnień części pracowników. Powyższe informacje wzmagają 
niepokój społeczny i są niezrozumiałym efektem dokonujących się powiązań 
kooperacyjnych i handlowych, procesy te mogą doprowadzić do bardzo głębokiej 
recesji gospodarczej.
Mimo coraz częściej pojawiających się pesymistycznych ocen dalszego rozwoju 
sytuacji, istnieje przekonanie, że wobec braku alternatywnego programu dla 
obecnie realizowanego, trzeba będzie wytrzymać okres najbliższych kilku 
miesięcy z nadziejami na niewielką chociażby poprawę w dalszej przyszłości.

[…]c

l.dz. masz. pf 44/90

 Źródło: AIPN Ka, 021/32, t. 3, k. 143, oryginał, mps.

1 Roman Kasprzyk. Działacz komunistyczny; 1985-1990 wiceprezydent Częstochowy. 
Z. Woźniczka, Częstochowa w latach osiemdziesiątych, w: Częstochowa. Dzieje miasta i klasztoru 
jasnogórskiego, t. 4, Dzieje miasta i klasztoru po 1945 roku, red. K. Kersten, Częstochowa 2007, 
s. 359.

2 Edward Kędzierski. Działacz związkowy; 1989 wiceprzewodniczący ZR NSZZ „Solidar-
ność” Region Częstochowa; pracownik ZSM „Polmo” w Praszce. W. Rotarski, NSZZ „Solidar-
ność” Region Częstochowa, w: NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 6, s. 875.

c Podpis nieczytelny.
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